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MODELOS DE
REMUNERAÇÃO
Há diversas opções para que o
sistema de saúde suplementar
abandone a “conta aberta”.
Qual o caminho a seguir?

Relação custo-benefício e tratamento
acolhedor trazem pessoas do exterior
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da sua saúde bucaL
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Editorial

Tempo de mudanças

N

ão é mais novidade para ninguém que as operadoras de planos de saúde
possuem, na média, margens baixíssimas de lucro. Uma das principais causas
disso é o modelo de remuneração que rege a grande maioria dos contratos

etc. No Brasil, ainda predomina o fee for service, ou pagamento por serviço, um sistema
ultrapassado e já superado em grande parte do mundo desenvolvido.
Na reportagem de capa [1] desta edição da Visão Saúde, apresentamos os reflexos desse

shutterstock

entre essas empresas e os diferentes provedores de serviços: médicos, hospitais, laboratórios

[1]

modelo para a (in)sustentabilidade financeira do sistema. E também mostramos como ele
influencia e gera distorções no atendimento aos pacientes, pois estimula a realização de
procedimentos em excesso – e, às vezes, até mesmo desnecessários.
de que é urgente a adoção de um novo modelo de remuneração, mais racional, que premie
a eficiência no cuidado à saúde. Isso permitiria às operadoras planejarem melhor suas

shutterstock

Felizmente, parece haver um consenso entre os diferentes players da saúde suplementar
[2]

finanças e investirem mais no controle de qualidade dos serviços, com reflexos positivos
para a saúde dos pacientes.
A segunda matéria [2] desta edição trata de assunto diretamente relacionado ao sistema
qualidade, isto é, uma referência objetiva para nortear decisões de planos de saúde e seus
beneficiários. Na verdade, uma base de dados sobre os serviços de laboratórios, médicos e
hospitais representaria a chegada do poder de escolha às mãos do consumidor.

arquivo pessoal

de pagamento. Outro sinal de precariedade de nosso sistema é a ausência de indicadores de

[3]

Completando a tríade de reportagens [3], contamos a história de Priscila, brasileira
radicada há muitos anos no exterior, mas que não deixa de consultar sua dentista brasileira –
mesmo que à distância – para certificar-se de que os tratamentos recomendados a ela são
os corretos. Esse é apenas um exemplo de muitos casos de expatriados que sentem falta da
As seções fixas desta edição também estão recheadas de informações relevantes.
Com destaque para curiosidades sobre o Rol de Procedimentos da ANS, em
Check-up, e um novo modelo de assistência aos idosos, apresentado em Acesso [4].
Sem esquecer da cobertura fotográfica das festas que comemoraram os 20 anos
do Sinog e os 50 anos da Abramge.
Um brinde e boa leitura.

ana rovati

confiabilidade e dos preços acessíveis da odontologia nacional.
[4]
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páginas azuis

O perigo da achologia
Para Álvaro Nagib Atallah, diretor do Centro Cochrane do Brasil, não há
sistema de saúde que sobreviva sem medicina baseada em evidências

S

e existe alguém capaz de falar com autoridade sobre Medicina Baseada
em Evidências (MBE), esse alguém é o médico Álvaro Nagib Atallah, fundador e diretor do Centro Cochrane do Brasil. Há mais de 30 anos ele
se dedica a esse tema – movido pela certeza de que toda decisão médica
deve ser pautada, acima de tudo, por provas científicas que atestem a efetividade, a
eficiência e a segurança de qualquer tratamento. Pode até parecer algo óbvio, mas
não é bem assim. Parte significativa dos profissionais da saúde ainda toma decisões
baseada única e exclusivamente na sua própria experiência, ignorando as revisões
sistemáticas que apontam esta ou aquela conduta como sendo a melhor opção. “Não
tenho dados para afirmar que esse é o caso da maioria dos médicos brasileiros”, diz
Atallah. “O que posso dizer, com a devida preocupação, é que apenas 20% das
escolas médicas do Brasil têm Medicina Baseada em Evidências no currículo.” Na
entrevista a seguir, o especialista fala do impacto que a MBE pode ter no custo da
assistência à saúde, da importância da comprovação científica no equacionamento
da judicialização e do trabalha capitaneado por ele no Cochrane. Confira.
Fotos: Renato Pizzut to
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Não pode
haver espaço
para achismos. As
decisões devem ser
tomadas com base em
efetividade, eficiência
e segurança”

Visão Saúde – Saber qual é o melhor
tratamento para seu problema de saúde é
um direito fundamental da pessoa, no sentido
de ser um direito civilizatório, humano?
Álvaro Atallah Sem dúvida. Daí a importância da
Medicina Baseada em Evidências e de quem trabalha
para produzir essas evidências. Levar conhecimento
científico a todos, em particular naquilo que concerne
à saúde, é sempre o melhor caminho. Parece-me fundamental que o paciente saiba, com base nas melhores
evidências disponíveis, qual é a melhor prevenção ou
o melhor tratamento, para poder escolher. É essencial
que juízes, promotores, advogados e gestores também
saibam, para que se possa racionalizar o uso dos recursos. Decidir questões de saúde baseando-se na “achologia” é perigoso. As decisões devem ser fundamentadas
em provas. E precisam ser independentes. Emoção, fantasia, interesses econômicos... Nada disso pode influenciar. Isenção é um dos compromissos da MBE – e da
Cochrane, da qual sou um dos fundadores.
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Qual é o impacto que a MBE pode ter
nos custos da assistência à saúde?
Sem MBE, corre-se o risco de inviabilizar a assistência à saúde. Exemplo: existem marca-passos de R$ 100 mil no mercado. Por ser o mais caro e sofisticado, ele é sempre a melhor
opção? Claro que não. Dependendo do caso, um marca-passo de R$ 5 mil pode resolver o problema do paciente.
A escolha, seja pelo mais simples, seja pelo mais complexo,
tem de ser embasada em evidências. Isso também vale para
um medicamento como a Aspirina [ácido acetilsalicílico],
que é barato e funciona muito bem em casos de infarto. Por
que optar por um stent de R$ 10 mil quando um comprimido de 10 centavos resolve o problema? Em um país como o
Brasil, que traz na sua Constituição o compromisso de oferecer saúde para todos, não há como ignorar essas questões.
Cite mais um ou dois exemplos.
Um dos tratamentos revisados na Cochrane foi o da cegueira do idoso. Custava R$ 20 mil, com uso de laser e
emprego de uma droga caríssima. Milhões de pessoas pre-

cisam desse tratamento, muitas delas até três vezes em um
ano. Experimente multiplicar 3 milhões de tratamentos
por R$ 20 mil. Chega-se à cifra de R$ 60 bilhões. Veja
bem, R$ 60 bilhões. Isso é quase o investimento total do
SUS. Ao avaliar as tecnologias, descobrimos que um tratamento de apenas R$ 30 [quase 700 vezes mais barato] garantia os mesmos resultados. Ou resultados até melhores,
com mais efetividade e segurança. Com a chamada fratura de colles [no punho], foi mais ou menos a mesma coisa.
Usava-se muito uma placa para fixar o osso que hoje custa
cerca de R$ 15 mil. Junto com o pessoal da Ortopedia da
Escola Paulista de Medicina, testamos o uso de pinos que
custam R$ 15 e verificamos que eles funcionam tão bem
quanto a placa.
Quando a medicina não é baseada
em evidências, quem acaba pagando?
O paciente e a sociedade, porque todos nós pagamos a conta, sempre. Daí a importância do engajamento em torno
dessa questão. Se dependesse de mim, a importância das
evidências científicas seria ensinada na escola, para alunos
do básico e do fundamental.
Em quais circunstâncias é válido
utilizar tratamentos experimentais?
Se não existem evidências de que o tratamento em questão é efetivo, eficiente e seguro, sou contra sua utilização,
quaisquer que sejam as circunstâncias.
Qual é sua posição quanto ao julgamento no STF, que
decidirá pela obrigatoriedade ou não do fornecimento de
remédios de alto custo e sem registro na Anvisa?
A questão não deveria ser o alto custo dos medicamentos. A
pergunta correta é muito mais simples: deve ser fornecido
aquilo que funciona melhor ou não? Se a droga de alto
custo funciona e não existem alternativas, é lógico que ela
deve ser fornecida. Caso as alternativas existam, é preciso
verificar se são mais ou menos efetivas e seguras.
A MBE é o melhor remédio para a judicialização da saúde?
É um dos remédios. Não pode haver espaço para “achismos” no tribunal. As decisões devem ser tomadas com base
nos critérios de efetividade, eficiência e segurança. O tratamento judicializado funciona no mundo real? É a solução
mais simples e barata? Faz mais bem do que mal para o pa-

Se você tem de tratar
uma população inteira,
precisa escolher o tratamento
que vai beneficiar o maior
número de indivíduos”
ciente? Isso vale para tudo, desde as coisas mais simples até
as mais complexas. Participei de uma defesa de tese sobre
tratamentos para dor nos joelhos. Tem médico que manda
tratar com gelo, outros preferem choque, há quem prescreva repouso, outros recomendam exercício... Afinal, qual
é o melhor tratamento mais efetivo, eficiente e seguro? É
preciso mapear e descobrir, para não ficar perdendo tempo. Alguns tratamentos de câncer podem custar R$ 30 mil
por mês e não curam, são capazes apenas de prolongar a
vida de alguns poucos indivíduos por mais 3 ou 4 meses.
Entendo a dificuldade na hora de decidir pela garantia de
acesso a um tratamento desse tipo. Mas não cabe a mim
ou à Cochrane julgar. Nosso papel é colocar nas mãos do
paciente, do promotor ou do juiz a melhor informação
científica. Pessoalmente, acho importante levar em conta o
principio da reserva do possível, pois o dinheiro é finito. Se
você tem de tratar uma população inteira, como a brasileira, composta de 204 milhões de pessoas, precisa escolher
aquilo que vai beneficiar o maior número de indivíduos.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
parece estar empenhada na instituição de diretrizes
baseadas em evidências clínicas. Como o senhor
analisa esse movimento?
É uma boa notícia. A Anvisa usa muito os trabalhos da
Cochrane para tomar decisões. Seria conveniente que a
ANS também o fizesse.
Como diretor de uma entidade que defende
comprovação científica acima de tudo, o senhor
enxerga incompatibilidade entre fé e ciência?
Nenhuma. Não preciso ser ateu para entender a importância da comprovação científica. A esperança de um
paciente ou de seus familiares é legítima, ainda que a
espera seja por um milagre. O que a MBE faz é impedir
que se vendam falsas esperanças.
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Direto dos livros de história

A bactéria Treponema pallidum é causadora da sífilis, doença que muitos imaginavam estar erradicada, mas que
voltou com força total nos últimos anos – configurando uma nova epidemia global. Transmitida principalmente pela via
sexual, mas também pelo beijo e até pelo toque, em casos mais raros, a sífilis pode causar infertilidade e até a morte,
se não for tratada adequadamente. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o número de infectados aumentou 33%
entre 2014 e 2015. Os casos de sífilis congênita, por sua vez, nos quais gestantes transmitem a doença para seus fetos,
aumentaram 170% na última década. Para infectologistas, a principal razão da epidemia é a falta de cuidado na hora
da relação sexual, já que o uso adequado do preservativo evita a transmissão da doença.
Foto: Shutterstock
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A regulamentação
tem como objetivo
dar celeridade à
contratação e ao
cancelamento de
planos de saúde

Acesso à distância

Novas regras da ANS regulamentam a compra e o encerramento de contratos

A

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou, em novembro passado, duas resoluções – RN nº 412 e
413 – cujo objetivo é dar celeridade à aquisição e ao cancelamento de planos de saúde. A
primeira delas obriga as operadoras a aceitar
o cancelamento de convênios por telefone e
pela internet. A solicitação de cancelamento
dos contratos individuais e familiares, assim
como a exclusão de beneficiários de contratos coletivos empresariais ou por adesão,
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deverá ser imediata, cabendo às operadoras
a emissão de um comprovante ou de um número de protocolo que ateste a suspensão do
serviço. Empresas que não cumprirem a norma, válida a partir do próximo mês de maio,
ficarão sujeitas a multa de até R$ 30 mil.
A segunda resolução, por sua vez, trata do contrário: não o cancelamento, mas
a contratação online de planos de saúde.
Vários outros setores da economia já haviam adotado esse expediente. Trata-se,

portanto, de uma tendência natural nos
mais variados mercados, sempre visando
a garantir eficiência e satisfação dos clientes. A resolução contribuirá para que as
operadoras aperfeiçoem a gestão de seus
custos administrativos, uma vez que é um
recurso que prescinde de intermediários
para que se efetuem as vendas. Estima-se
que a comercialização online de planos de
saúde estará disponível aos beneficiários a
partir dos primeiros meses de 2017.

Nordeste puxa
o crescimento
de planos
odontológicos

Primeiro, foi a região Norte. Agora, é o Nordeste que lidera o crescimento da contratação de planos exclusivamente odontológicos no país. Entre setembro de 2015 e setembro de 2016, o total de beneficiários dessa modalidade de plano cresceu 2,9% na região – índice maior que a média nacional, que foi de 2,7% no mesmo período.
De acordo com o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) e levantamento de dados do Sinog, esse
aumento representou quase 116 mil novos contratos. O estado nordestino que registrou maior aumento proporcional de beneficiários foi a Paraíba – 13,9%, ou cerca de 31 mil novos vínculos. Mas os números registrados em
Pernambuco e no Ceará também se destacaram.

17,3 MILHÕES

Esse é o número de óbitos provocados anualmente no mundo
por doenças do coração. No Brasil, problemas cardiovasculares são
responsáveis por uma morte a cada 40 segundos. A estimativa é de
que quase 350 mil brasileiros tenham morrido dessa causa em 2015.

Guerra contra as fraudes

O

Ministério Público de São Paulo e o governo do Estado se juntaram para
combater fraudes em ações judiciais movidas contra a Secretaria Estadual
da Saúde. A parceria foi formalizada em novembro, com a assinatura de um
convênio que garantirá aos promotores acesso a documentos que devem facilitar a investigação de eventuais fraudes em decisões da Justiça. Essa é mais
uma tentativa de estancar a sangria financeira provocada pela judicialização
da saúde, que afeta todas as esferas do poder público (federal, estadual e municipal), mas é especialmente grave em São Paulo.

Alguns números da judicialização em São Paulo

A vez dos meninos

A

partir deste ano, o Ministério da Saúde incluirá
meninos de 12 e 13 anos na campanha de vacinação contra o HPV, o vírus do papiloma humano. O plano é ampliar a faixa etária gradativamente até que, em
2020, a vacinação seja oferecida a meninos dos 9 aos
13 anos, como já ocorre com meninas desde 2014.
Segundo o ministério, essa medida faz do Brasil o
primeiro país da América do Sul – e o sétimo do mundo – a incluir meninos em um programa nacional de
imunização de HPV. O foco inicial no sexo feminino se
justifica porque subtipos do vírus estão relacionados
a quase todos os casos de cânceres no colo útero. Sabe-se, contudo, que o HPV também está relacionado
a cânceres como os de pênis, ânus e boca, tornando
necessária a imunização de ambos os sexos. Além
disso, tudo leva a crer que a vacinação de garotos reduzirá o risco para a população como um todo. Há
evidências de que os meninos ficam indiretamente
protegidos quando as meninas são vacinadas. Acredita-se, portanto, que o contrário também ocorra.

R$ 1,6 BILHÃO

Despesa projetada para 2016 pelo governo
com ações judiciais envolvendo saúde

90 MIL

Ações que tiveram a Secretaria de Saúde como alvo desde 2010
SHUTTERSTOCK

53 MIL

Determinações judiciais que a pasta é obrigada a cumprir atualmente
Fonte: Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo

HPV: meninos também serão imunizados a partir deste ano
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Fora de controle

Gasto da União com remédios sem registro na Anvisa
cresce 220 vezes em apenas cinco anos

E

nquanto Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), decide se o SUS será obrigado a fornecer medicamentos sem o devido registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Ministério da Saúde fez as
contas e chegou a um número estarrecedor. Segundo a pasta, o gasto com esse tipo
de remédio cresceu nada menos que 220 vezes entre 2010 e 2015 e já corresponde
a metade de toda sua despesa com remédios e tratamentos solicitados em ações judiciais. Em 2010, os medicamentos sem licença da Anvisa haviam consumido apenas
R$ 2,4 milhões dos recursos despendidos com judicialização – ou 2% dos R$ 122
milhões gastos naquele ano com itens demandados judicialmente. Cinco anos depois, em 2015, esse custo saltou para R$ 545 milhões – valor correspondente a 50%
do total de R$ 1,1 bilhão desembolsado com todos os itens judicializados. Em tempo:
o julgamento no STF foi interrompido em setembro passado, após um pedido de vista
feito pelo ministro Teori Zavascki, e não há data prevista para sua retomada.

uanto tempo por dia uma criança pode
ficar conectada à internet? A partir de
qual idade podemos deixar que nossos
filhos brinquem com o celular? Para responder essas e outras perguntas, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) acaba
de publicar uma cartilha com 50 normas
sobre como lidar com o mundo digital. O
documento é dirigido não apenas a pediatras, mas também a pais e educadores.
O conteúdo completo pode ser consultado
no site da SBP (bit.ly/SBP_EraDigital).

Em 15 anos,
o Brasil perdeu

42%

das operadoras
de planos de saúde
Fonte: Abramge

“O reconhecimento do direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo, não
incluído em política nacional de medicamentos ou em programa de medicamentos de dispensação em caráter
excepcional, depende da demonstração da imprescindibilidade, da impossibilidade de substituição, da
incapacidade financeira do enfermo e da falta de espontaneidade dos membros da família solidária em custeá-lo”
Marco Aurélio Mello, ministro do Superior Tribunal Federal (STF), relator do julgamento que decidirá sobre o fornecimento de remédios de alto
custo não disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde (SUS) e de medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
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Pouco ou
nenhum benefício

SHUTTERSTOCK

Lista de procedimentos médicos
desnecessários vai de soro
fisiológico a quimioterapia

P

reocupada em reduzir o número de procedimentos médicos desnecessários, a Academy of Medical Royal Colleges – instituição
que reúne escolas de medicina no Reino Unido – elaborou recentemente uma lista com 40 tratamentos que trazem pouco ou nenhum
benefício à saúde. A iniciativa era parte de uma campanha intitulada
Choosing Wisely (“Fazendo a Escolha Certa”, em tradução livre), cujo
objetivo era estimular o diálogo entre médicos e pacientes sobre as

Soro fisiológico

Para limpar cortes e
machucados, água funciona
tão bem quanto essa solução

Fluidos intravenosos

A administração dessas substâncias
em casos de intoxicação alcoólica
não faz o paciente se sentir melhor
nem garante que ele deixe
o hospital mais rápido

melhores opções de tratamento. “Alguns desses tratamentos desnecessários podem ser bastante invasivos e longos”, declarou Sue
Bailey, presidente do conselho da entidade, ao portal de notícias da
emissora britânica BBC. “Se há opções mais práticas e tão seguras
quanto, por que não recorrer a elas?” A relação completa dos procedimentos desnecessários está disponível, em inglês, no site da BBC
(bit.ly/BBC_Desn). Conheça alguns deles no quadro abaixo.

PSA

Internação na véspera

Fontes: Academy of
Medical Royal Colleges/BBC

Nos casos de câncer terminal,
ela até pode aliviar os sintomas, mas
não cura a doença e pode significar
transtornos adicionais para o paciente

Exames rotineiros de próstata
que usam um teste conhecido
como Antígeno Prostático
Específico (PSA,
na sigla em inglês)
não prolongam a vida do
paciente e podem gerar
ansiedade desnecessária

O paciente não precisa ir
para o hospital um dia antes
da cirurgia se a preparação
para ela for feita corretamente

Quimioterapia
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A saúde bucal dos brasileiros
Embora o Brasil seja recordista mundial em número de dentistas,
com cerca de 260 mil profissionais, as pesquisas mais recentes
indicam que não cuidamos da boca como deveríamos

VISITA AO DENTISTA

ESCOVAÇÃO

Menos da metade da população
(44,4%) tem o hábito de visitar
o dentista anualmente. O pior
índice é verificado na região
Norte do país (34,4%). O melhor,
na região Sul (51,9%)

Quase a totalidade dos brasileiros
(89,1%) declara escovar os
dentes pelo menos duas vezes
ao dia. O percentual é bem maior
nas áreas urbanas (90,7%)
que nas zonas rurais (79%)

A média nacional de pessoas adultas
que declaram fazer uso de todos
esses itens na limpeza dos dentes é
de 53%. Entre os homens, contudo,
o percentual cai para apenas 48,4%

Proporção de pessoas
que perderam todos
os dentes

Proporção de pessoas
visitaram um dentista*
*nos 12 meses anteriores à Pesquisa
Nacional de Saúde 2013.

Proporção de pessoas que
escovam os dentes pelo
menos duas vezes ao dia

Proporção de pessoas que
usam escova, pasta e fio
dental na limpeza dos dentes

Gênero

Gênero

Gênero

Homens

Homens

Gênero

Homens

8,4%
Mulheres

13,3%
Idade

41,3%
Mulheres

47,3%

86,5%
Mulheres

91,5%

Homens

48,4%
Mulheres

57,1%

Idade

Idade

De 18 a 29 anos

De 18 a 29 anos

De 18 a 29 anos

De 18 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 30 a 39 anos

De 30 a 39 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 59 anos

De 40 a 59 anos

De 40 a 59 anos

Com 60 anos ou mais

Com 60 anos ou mais

Nível de instrução

0

0,6%
9,8%

41,5%

51%

50,4%
42,9%

28,9%

94,9%
94,6%
89,5%

Com 60 anos ou mais

73,4%

Nível de instrução

Nível de instrução

Sem instrução/
Fundamental incompleto

Sem instrução/
Fundamental incompleto

Sem instrução/
Fundamental incompleto

Fundamental completo/
Médio incompleto

Fundamental completo/
Médio incompleto

Médio completo/
Superior incompleto

Médio completo/
Superior incompleto

Superior completo

Superior completo

22,8%
6,5%
2,6%
2,1%
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USO DE ESCOVA,
PASTA E FIO DENTAL

perda de dentes
Cerca de 16 milhões de brasileiros
(11% da população) são
completamente desdentados.
O problema é mais grave entre
mulheres, idosos e pessoas com
pouca ou nenhuma instrução
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36,6%
47,5%

54,5%
67,4%

79,7%

Fundamental completo/
Médio incompleto

92,2%

Médio completo/
Superior incompleto

95,5%

Superior completo

97,7%

Idade

61,4%

64,9%

De 40 a 59 anos

51,7%

Com 60 anos ou mais

29,1%

Nível de instrução
Sem instrução/
Fundamental incompleto

29,2%

Fundamental completo/
Médio incompleto

52,6%

Médio completo/
Superior incompleto

69,7%

Superior completo

83,2%

quanto ao local de atendimento odontológico, a grande maioria das
pessoas entrevistadas (74,3%) procurou clínicas privadas ou
consultórios particulares; 19,6% foram atendidos em unidades
básicas de saúde e os demais (6,1%) recorreram A outros locais**
**Inclui centro de especialidades, policlínica pública ou Posto de Assistência Médica (PAM), unidade de
pronto atendimento público ou emergência de hospital público, centro de especialidades odontológicas,
hospital público/ambulatório, e pronto atendimento ou emergência de hospital privado

TROCA DA ESCOVA

DIFICULDADE
PARA COMER

Só 46,8% da população trocam
a escova de dente por uma
nova com menos de três meses
de uso. Esse hábito é mais
frequente entre jovens e pessoas
com maior nível de escolaridade

No Brasil, 1,5% das pessoas tem
grau intenso ou muito intenso de
dificuldade para se alimentar por
problemas nos dentes. O problema
é mais frequente entre os idosos

Proporção de pessoas
que trocam a escova com
menos de três meses de uso

Proporção de pessoas com
dificuldade para comer por
dor intensa ou muito intensa

Gênero

Gênero

Homens

Homens

44,8%

1,4%

Mulheres

Mulheres

48,6%

1,7%

Idade

Idade

De 18 a 29 anos

De 18 a 29 anos

50,6%

0,5%

De 30 a 39 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 59 anos

De 40 a 59 anos

Com 60 anos ou mais

Com 60 anos ou mais

49,5%
47,8%
36,2%

0,8%
1,9%
3,3%

Nível de instrução

Nível de instrução

Sem instrução/
Fundamental incompleto

Sem instrução/
Fundamental incompleto

Fundamental completo/
Médio incompleto

Fundamental completo/
Médio incompleto

40,9%

48,8%

3,2%
0,8%

Médio completo/
Superior incompleto

Médio completo/
Superior incompleto

Superior completo

Superior completo

49,2%
56,2%

0,4%
0,2%

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Segundo levantamento realizado pela Turma do Bem, uma
organização formada por profissionais da odontologia que
atendem voluntariamente pessoas carentes, existem hoje
no Brasil cerca de 30 milhões de crianças e jovens com
idade entre 11 e 17 anos que nunca foram ao dentista

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo
IBGE em 2013, apenas 45,2% da população brasileira com
idade entre 0 e 17 anos consultaram um dentista no período
de 12 meses anteriores ao levantamento dos dados. O índice é
ligeiramente maior que a média nacional, de 44,4%

Entre 2003 e 2010, houve redução de 26% nas ocorrências
de cárie em crianças com até 12 anos. A proporção de indivíduos
dessa faixa etária que nunca tiveram cárie cresceu, no mesmo
período, de 31% para 44%. Isso significa aproximadamente
1,4 milhão de crianças sem nenhum dente cariado

Na faixa dos 15 aos 19 anos, a queda do CPO (sigla para dentes
cariados, perdidos e obturados) foi de 30% entre 2003 e
2010. Cerca de 18 milhões de dentes deixaram de ser atacados
pela cárie nesse período. A necessidade de prótese parcial
(substituição de um ou mais dentes) caiu 50%

Apesar de todos os pesares, o Brasil está no grupo de países com
baixa prevalência de cárie. Para integrar esse time, o indicador
CPO deve ficar entre 1,2 e 2,6, segundo classificação da OMS.
Em 2003, o índice brasileiro era 2,8. Hoje, é 2,1 – melhor que a
média dos países das Américas

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – Projeto SB Brasil 2010, Turma do Bem e
Ministério da Saúde
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Passando a régua
Atrasada na adoção de novos modelos de remuneração, a
saúde suplementar brasileira começa a se movimentar para
mudar seu foco do custo dos tratamentos para seus resultados

I

nsustentável, perverso, ultrapassado. Essas expressões foram as mais
usadas pelas pessoas entrevistadas por esta reportagem quando perguntadas sobre o modelo de remuneração que predomina na saúde
suplementar no Brasil, setor responsável pelo cuidado à saúde de
48,3 milhões de beneficiários em setembro de 2016, segundo a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O fee-for-service, ou pagamento
por serviços, rege mais de 90% dos contratos entre planos de saúde e provedores de atendimento, como hospitais, clínicas, laboratórios e médicos.
E traz consequências que não afetam apenas as finanças das operadoras,
mas também a saúde dos pacientes.
“O modelo que temos hoje estimula a produtividade, o consumo de recursos, em detrimento da qualidade assistencial, que deveria ser
o foco”, afirma Ana Elisa Siqueira, CEO do
Grupo Santa Celina de soluções em gestão de
saúde, com sede em São Paulo, e presidente do
Conselho Consultivo da Aliança de Gestão da
Saúde Populacional (Asap), organização que
tem como missão promover a mudança do modelo assistencial na saúde e reúne diversos agentes do sistema suplementar, como seguradoras,
cooperativas médicas, hospitais e laboratórios.
Criado nos Estados Unidos na década de 1930,
como base de um emergente sistema privado de
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seguridade, o fee-for-service se caracteriza pela
“conta aberta”. Isto é, hospitais, laboratórios e
médicos atendem um determinado paciente de
acordo com suas necessidades e repassam para
a operadora uma fatura detalhada de todos os
recursos humanos e materiais utilizados durante
a assistência. A remuneração desses prestadores
de serviços segue tabelas que predefinem
valores para cada procedimento ou material. Por
exemplo, se foi necessário fazer inalação com
soro fisiológico ou medicamento em uma pessoa
com crise respiratória, esse serviço e os produtos
utilizados constam da conta que a unidade de
saúde cobrará do plano de saúde.
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fernanda abreu
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CADRI MASSUDA
O presidente do
Sinamge e diretor da
Clinipam quer gastar
menos com auditorias
para investir mais em
controle de qualidade e
prevenção de doenças

“Quando o indivíduo entra em um hospital, é como se
déssemos um cheque em branco. Isso cria uma situação
de conflito de interesses: de um lado, a operadora quer pagar o mínimo possível; de outro, quanto maior for a complexidade do atendimento, mais o hospital ganha. Isto é,
as flechas correm em sentido opostos”, diz Cadri Massuda, presidente do Sinamge e diretor executivo da Clínica
Paranaense de Assistência Médica (Clinipam), operadora
de saúde com sede em Curitiba, com cerca de 220 mil
vidas em sua carteira de clientes e uma rede de atendimento de 21 hospitais, sendo 15 unidades próprias.
Indução ao desperdício
Como a sua remuneração depende exclusivamente da
quantidade de procedimentos e materiais utilizados, os
hospitais não são estimulados a buscarem a eficiência
no tratamento de um paciente. Pelo contrário: esse mecanismo acaba induzindo a estadia prolongada de internações e a adoção de medicamentos e exames mui-

tas vezes desnecessários, com preferência aqueles mais
avançados tecnologicamente e, portanto, mais caros.
Segundo o estudo A Cadeia de Saúde Suplementar
no Brasil: Avaliação de Falhas de Mercado e Proposta de
Políticas, realizado pelo Insper e pelo Instituto de Estudos
de Saúde Suplementar (IESS) em 2015, medicamentos e
materiais representam 30% da estrutura de despesas de
hospitais, mas representam 50% de sua receita. O mesmo
levantamento aponta que o item “despesas e internação”
teve crescimento real de 52% entre 2007 e 2014.
“No fundo, o que vemos é que os hospitais não compartilham dos riscos com as operadoras, que precisaram
investir em auditorias e outros sistemas de controle de
utilização, como as guias e as autorizações prévias”, diz
Walter Cintra Ferreira Junior, – coordenador do Curso de
Especialização em Administração Hospitalar e Sistemas
de Saúde da Fundação Getulio Vargas (FGV). “De alguma forma a situação estava sendo acomodada, mas agora,
com a crise econômica, esse modelo se esgotou”.

As principais alternativas ao fee-for-service
Bundled payment
Refere-se à remuneração por
“pacote” de serviços, em que
é adotado um valor fixo para
determinado tipo de procedimento
ou tratamento. Por exemplo,
hospital e operadora acordam
um valor para a realização de um
parto, que pode ser cesárea ou
normal. Ou para o tratamento de
uma condição de saúde, como
hipertensão. O prestador de
serviço, então, decide quais os
recursos necessários e, portanto,
assume as consequências
financeiras de suas próprias
decisões durante o ciclo completo
de assistência ao paciente.
Esse modelo estimula a busca
pela eficiência e permite o
monitoramento da qualidade dos
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serviços, mas, em contrapartida,
requer uma base consistente de
dados e trabalho em equipe para
ser efetivo.

Capitation
Nesse sistema, os provedores
de serviços recebem um valor
fixo por paciente a ser atendido,
em um determinado período
de tempo. Esse valor pode
ser revisado posteriormente,
de acordo com os recursos
utilizados na assistência de
saúde prestada. Os repasses
das operadoras são calculados
de acordo com informações
de perfil da população local,
como faixas etárias, gênero e
incidência de doenças. Assim, os
riscos inerentes à operação são

divididos entre planos de saúde
e sua rede de atendimento.
Para ser viável, esse sistema
depende de uma base sólida
de estatísticas. No Brasil, um
modelo semelhante é utilizado
na remuneração do Sistema
Único de Saúde (SUS) a hospitais
privados – mas são recorrentes
as queixas sobre sua adequação.

Diagnosis Related Group
O DRG, como é mais conhecido,
é um sistema de categorização
de pacientes com base na
Classificação Internacional de
Doenças (CID). A metodologia
define em categorias os
tratamentos hospitalares,
usando uma combinação
de informações coletadas

no momento da internação:
diagnósticos (principal e
secundário), comorbidades
(coexistência de doenças),
idade e procedimentos. Ao
categorizar o paciente, hospital e
operadora têm preestabelecidos
os parâmetros para conduzir
um atendimento, tais como
custos e tempo de permanência
em internação para uma
adequada resposta terapêutica
e a condição segura para a alta
hospitalar. Esse modelo permite
um melhor gerenciamento
dos custos hospitalares, uma
avaliação de qualidade do serviço
prestado e do desempenho da
equipe multidisciplinar, bem
como a prevenção de erros e
eventos adversos.

Um “exército” de auditores das operadoras verifica todos os
detalhes das contas hospitalares e rejeita até 30% das despesas
Mas não são apenas os pagadores que clamam por
mudanças. Os hospitais também chegaram à conclusão
de que o fee-for-service é ruim para o sistema de saúde
como um todo. “Esse modelo está totalmente ultrapassado, ninguém concorda com ele”, afirma Fernando
Torelly, diretor executivo do Hospital Sírio-Libanês, que
conta com mais de 6 mil funcionários e faturou R$ 1,641
bilhão em 2015. “Criou-se uma relação de desconfiança
entre hospitais e operadoras que dificulta as negociações
dos preços. Os hospitais também têm margens baixas de
lucro e temos a obrigação de, juntos, melhorarmos a gestão do sistema como um todo, criando protocolos assistenciais e recompensando os prestadores que oferecem mais
qualidade de serviços.”
Experiências incipientes
Por sua vez, a ANS engrossa o coro por mudanças (ver entrevista na página 23). Como não tem o poder de impor
um novo modelo de remuneração, a agência reguladora
se ocupa em promover o debate sobre o tema com os diferentes players da saúde suplementar. E defende a necessidade da adoção de um novo modelo assistencial, que desloque o foco no volume de procedimentos para colocar
ênfase no cuidado integral com os pacientes.
“Há algumas experiências nesse sentido no Brasil,
mas ainda são incipientes”, salienta Martha de Oliveira,
diretora de Desenvolvimento Setorial da ANS.
De fato, aqui e ali, operadoras, hospitais e gestoras de
saúde adotam modelos de remuneração e assistência que
tentam romper o paradigma atual.
Para Ana Elisa Siqueira, da Asap, é preciso redefinir
todo o modelo de atenção à saúde, abandonando o paradigma do custo e adotando a remuneração baseada na qualidade, de forma a dar ênfase à prevenção de doenças.
“É uma mudança de cultura da cadeia toda, do profissional da medicina, dos provedores de serviço, do consumidor e dos fornecedores de insumo. A saúde não é um
shopping center de escolhas aleatórias, um cardápio de

julio vilela

Entre os sistemas de controle, talvez o principal sejam
as estruturas de auditoria dos planos de saúde, que atuam
desde a avaliação das solicitações de procedimentos até a
identificação de distorções nas contas médico-hospitalares da rede de prestadores de serviços. Ainda que necessário, esse sistema cria mais uma situação de conflito entre
operadoras e provedores, representado pelo alto índice de
“glosas”, como são conhecidos os cortes e cancelamentos
nas faturas, que varia de 20% a 30% dos custos apresentados, segundo a pesquisa do Insper e do IESS.
Fato é que o modelo de remuneração por volume de
serviços tem impacto direto na sustentabilidade financeira das operadoras, cujo “cheque em branco” é preenchido cada vez com mais zeros. Não é difícil demonstrar a carga excessiva que recai sobre o elo pagador do
sistema. Nos últimos 15 anos, 42% dos planos de saúde
faliram. Em 2015, enquanto a inflação dos custos médico-hospitalares foi de 19,3%, segundo o índice VCMH
do IESS, o reajuste concedido pela ANS aos planos de
saúde foi de 13,6%, um gap que repetiu o ocorrido nos
três anos anteriores. Esse descompasso entre custos e receita faz com que as operadoras que sobreviveram nesse
ambiente hostil registrem margens de lucro baixíssimas
e resultados operacionais negativos. Até setembro de
2016, por exemplo, as despesas totais dos planos de saúde no Brasil superaram em mais de R$ 600 milhões o
seu faturamento.
“Apenas as internações, incluindo diárias, honorários
médicos, materiais e medicamentos, representam 40%
dos nossos custos assistenciais”, diz Paulo Santini Gabriel,
diretor de Relações Institucionais da São Francisco Saúde, operadora com 450 mil beneficiários de assistência
médica e que possui mais de 40 unidades próprias de
atendimento, 4 mil prestadores médicos e 200 hospitais
credenciados em cinco estados do sudeste e centro-oeste.
“O modelo atual embute desperdícios e não permite uma
avaliação dos resultados assistenciais. Por isso, sua substituição é um assunto estratégico para nós.”

FERNANDO TORELLY
O diretor do Hospital
Sírio-Libanês pede
a valorização dos
hospitais acreditados e
a criação de protocolos
assistenciais
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PAULO GABRIEL
Para o diretor da São
Francisco Saúde, novo
modelo de pagamentos
pode melhorar relação
de operadoras e
hospitais, beneficiando
os pacientes

DIVULGAÇÃO

BRUNO MACIEL
Segundo o diretor
da PwC, o mercado
precisa de uma base
de dados unificada com
histórico dos pacientes
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consultas”, afirma Siqueira. “O mercado corporativo, que
é o principal financiador do sistema, também precisa mudar sua visão e não escolher o plano apenas pelo preço,
mas pela efetividade de sua entrega.”
Há cerca de dez anos, a Clinipam iniciou esforços
para aumentar a adoção, em seus hospitais próprios, do
pagamento por “pacotes”, cujo nome técnico, em inglês,
é bundled payment. Nessa modalidade, são estabelecidos valores fixos por procedimento ou tratamento. Hoje,
o fee-for-service responde por apenas 35% da estrutura de
custos assistenciais da operadora. O restante, 65%, referem-se aos “pacotes”.
Com isso, a operadora conseguiu elevar o índice de
parto normal, considerado melhor para a gestante e o
bebê, de acordo com as evidências médicas, para 25% dos
nascimentos, considerado alto na saúde suplementar. No
entanto, a Clinipam não conseguiu implantar o novo modelo de pagamento em hospitais terceirizados de sua rede
de atendimento, pois encontrou resistências.
A São Francisco Saúde também experimentou a
remuneração por bundled payment e capitation, este
último um modelo que toma como base as características da população da região de cobertura. Sua adoção
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Um novo modelo de remuneração
pode restabelecer a confiança
entre planos de saúde e
provedores de serviços

em larga escala, porém, esbarra na ausência de estatísticas consistentes no Brasil. E, segundo Paulo Gabriel,
esses modelos têm a deficiência de não considerar a
complexidade de caso médico como um critério para
os pagamentos.
Por fim, há também experiências mais numerosas para
a adoção do Diagnosis Related Group (DRG), sistema desenvolvido pela Universidade de Yale, dos EUA, que categoriza os tratamentos e procedimentos hospitalares.
Nesse modelo, hospitais coletam informações de
perfis dos clientes no momento da entrada na unidade
de saúde. A partir da criação dessa base de dados, hospitais e operadoras têm acesso à quantidade de recursos
necessários para cada tipo de tratamento hospitalar: materiais, medicamentos e diárias, bem como os resultados
assistenciais esperados, incluindo mortalidade e complicações associadas ao tratamento.
“É um modelo que trabalha basicamente com indicadores”, diz Renato Couto, infectologista e diretor da DRG
Brasil, que desenvolveu categorizações específicas para o
mercado brasileiro. “A operadora, como cliente, pode medir o desempenho do prestador de serviço, configurando a
conciliação entre boa medicina e ganho econômico.”

Começando pelo diagnóstico
Se planos de saúde, provedores de serviços,
estudiosos e agência reguladora concordam
com a falência do atual modelo de remuneração, por onde a mudança deve começar para
se atingir escala no Brasil? Para Bruno Maciel,
diretor da consultoria PwC Brasil, o primeiro
passo é estruturar melhor a gestão e as informações sobre a qualidade dos serviços da rede de
assistência da saúde suplementar. Como pedra
fundamental desse processo, Maciel propõe a
utilização do DRG para conhecer o real custo
dos procedimentos e tratamentos no Brasil.
“Para a adoção de qualquer modelo de remuneração, é necessário antes ter uma boa
métrica para medir a utilização de recursos e a
efetividade dos resultados”, diz Maciel. “A partir
disso, será possível desenvolver práticas internas
voltadas à prevenção de doenças e modelos híbridos de remuneração, de acordo com as especificidades de cada tipo de serviço de saúde.”
Em parceria com a Abramge e a Federação
Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde),
a PwC está iniciando um projeto que visa diagnosticar a real situação dos custos da saúde suplementar, auxiliando a identificação de pontos
de melhoria e o desenvolvimento de métricas
de desempenho. A princípio, duas operadoras
vinculadas a cada uma das entidades participará do projeto.
A parceria foi estabelecida em função do sucesso obtido pela PwC na implantação do DRG
no sistema de saúde da África do Sul, país com
características semelhantes ao Brasil, em termos
de desenvolvimento socioeconômico. A experiência naquele país começou há cerca de cinco
anos e, desde então, houve aumento da rentabilidade das operadoras e de receita dos hospitais.

Tripé transformador
Para Martha de Oliveira, diretora de Desenvolvimento Setorial da ANS,
a sustentabilidade da saúde suplementar depende do tripé qualidadeinformação-mudança do modelo de remuneração
Visão Saúde: Qual é o
posicionamento da ANS a respeito
do modelo de remuneração
na saúde suplementar?
Martha de Oliveira: São medidas
imprescindíveis e urgentes a reorganização
da prestação dos serviços de saúde e a
adoção de novos modelos de pagamento
dos prestadores, que tenham o usuário
como centro das ações de saúde (patient
centered), em vez de focar no pagamento
por volume de procedimentos ou serviços
(fee-for-service). Os fatores determinantes
para tais mudanças são o aumento
da expectativa de vida conquistada
nas últimas décadas, a transição
epidemiológica – que fez prevalecer
a ocorrência de doenças crônicas não
transmissíveis como diabetes, câncer,
obesidade e hipertensão – e o processo
de evolução tecnológica. Juntos, esses
fatores têm contribuído para a elevação
dos custos do setor. A sustentabilidade
da saúde suplementar se apoia,
necessariamente, no tripé qualidadeinformação-mudança nos modelos de
prestação e remuneração.

VS: O que tem sido discutido, no âmbito
da ANS, a respeito desse tema?
MO: Criamos um Grupo Técnico de
Remuneração com encontros periódicos
entre representantes de operadoras e
de entidades do setor. Assim é possível
a troca de ideias e de modelos de
remuneração de sucesso. Esse é o caminho
para a mudança efetiva. Além disso, hoje
a ANS tem quatro projetos de atenção
prioritárias que incluem a adoção de
novos modelos de pagamento: OncoRede,
Parto Adequado, Idoso Bem Cuidado e
Sorrir. Tais projetos estão alinhados com a
reorganização da prestação dos serviços
de saúde e a adoção de novos modelos
de pagamento dos prestadores – que
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Segundo a DRG Brasil, atualmente cerca
de 10% das vidas cobertas pelo sistema de saúde suplementar já são administradas com uso do
DRG. Couto projeta que esse índice chegue a
50% até o fim de 2017.

A diretora da ANS acredita que a mudança
do modelo de remuneração só é possível
com a reorganização assistencial

tenham a qualidade das ações em saúde
como elemento central, em vez de focar no
pagamento por volume de procedimentos
ou serviços.

VS: Existe um modelo ideal
para o Brasil, na sua opinião?
MO: A ANS vislumbra modelos de pagamento
centrados no paciente, com o pagamento
por desempenho, promovendo melhorias no
processo de cuidado e medidas de qualidade
na saúde suplementar. É importante
destacar a importância da experimentação
de diferentes abordagens e combinação dos
diferentes modelos de pagamento. Não há
receita para saber o que funciona melhor. A
adoção dos modelos tem variado conforme
as características do sistema de saúde de
cada região e de acordo com as experiências
dos prestadores e compradores na gestão
em saúde. Mas não compete à ANS,
isoladamente, definir esses novos modelos.
O papel da agência é fomentar e participar
dos debates reunindo profissionais de
saúde, prestadores, operadoras e entidades
do setor para, juntos, definirmos qual deve
ser o novo modelo de remuneração. Esse é o
nosso desafio.
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Mensurar é preciso
Coletar dados que possam ser comparados e tornados
públicos faz bem para todo mundo, incluídos aí pacientes,
operadoras e prestadores de serviço

N

foto: shutterstock

a hora de escolher um restaurante, a gente pesa uma variedade de fatores.
Começamos, na maioria das vezes, por selecionar aqueles cuja especialidade mais
nos interessa. Árabe ou Italiano? Carne ou massa? Depois, comparamos os pratos,
os preços, o ambiente... As informações que nos permitem fazer essa comparação
estão todas ali, fáceis, ao alcance de alguns poucos cliques no computador. Agora transfira essa
mesma lógica para o setor da saúde e responda: não seria uma maravilha se todo paciente do
SUS ou beneficiário de plano de saúde pudesse escolher o hospital no qual vai ser operado com
a mesma facilidade, baseando-se em indicadores de qualidade descomplicados e plenamente
acessíveis? Óbvio que seria. Estamos, contudo, muito longe de ver esse sonho se materializar.

No Brasil, não existem métricas adequadas para a aferição da qualidade de
serviços prestados na área de saúde. Ou
melhor, quase não existem. Exceção
seja feita ao segmento das operadoras,
que podem ser comparadas com base
nos critérios de avaliação da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Entre os prestadores de serviço, porém,
a comparação é virtualmente impossível.
Os prejuízos acarretados por esse quadro
são muitos. E os prejudicados, diversos.
A começar pelo cidadão comum, tolhido
da possibilidade de fazer a escolha que
julgar melhor. Mas perdem também os
gestores da saúde, impossibilitados de
recompensar os melhores prestadores e
penalizar ou requalificar os menos efi-

cientes. Em última análise, a falta de
indicadores é mau negócio para os próprios prestadores. Afinal, os bons acabam
não tendo a excelência de seus serviços
reconhecida. E os piores não se sentem
compelidos a investir em requalificação.
Inveja do bem
É bem difícil não sentir alguma dor de
cotovelo quando se observa o que acontece em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer um pode
pesquisar hospitais por cidade ou região e compará-los segundo mais de 60
quesitos. Basta uma navegada na internet, de casa ou com o smartphone, por
exemplo, no www.leapfroggroup.org,
para descobrir qual é o melhor no trata-

mento das doenças do coração ou quais
são os que apresentam piores índices de
infecção hospitalar.
Outro exemplo de bom uso dos indicadores vem da Europa, mais precisamente da Escócia. Naquele pequeno
país, onde a saúde é predominantemente pública, há indicadores para quase
tudo. E são eles, sempre eles, que norteiam as tomadas de decisão. “Não dá
para monitorar a qualidade dos serviços
sem dados que possam ser comparados”,
diz Fiona Wardell, líder de Indicadores
e Padronizações da Healthcare Improvement Scotland (uma divisão escocesa
do NHS, o Serviço Nacional de Saúde
do Reino Unido). “Na Escócia, temos
uma série de indicadores e padrões que

JAN/FEVV/MAR
OUT/NOV/DEZ 2017
2016 VISÃO SAÚDE

25

divulgação/iess

indicadores de qualidade

“Os indicadores
mostram onde
estamos, o que
estamos fazendo e
para onde devemos
ir. Sem eles, não
teríamos como
entregar um
serviço seguro”
Fiona Wardell, líder de Indicadores
e Padronizações da Healthcare
Improvement Scotland

avaliam todos os nossos serviços. Da triagem
de gestantes e recém-nascidos aos serviços de
câncer, passando por infecções hospitalares e
autopsias. Só assim podemos saber se estamos
indo bem.”
Em outubro passado, Wardell esteve no
Brasil, como palestrante de um seminário sobre indicadores de qualidade e segurança do
paciente organizado pelo Instituto de Estudos
de Saúde Suplementar (IESS). Em sua apresentação, ela enumerou os principais benefícios proporcionados pela adoção de indicadores. “Com eles, conseguimos documentar
a qualidade do cuidado. Os indicadores mostram onde estamos, o que estamos fazendo e
para onde devemos ir.” Em outras palavras: o
ganho no planejamento estratégico é enorme –
algo importante não apenas na saúde pública,
mas também na suplementar. “Veja o caso das
pressões que o nosso sistema de saúde sofre no
período de inverno. Sem os indicadores para
identificar os pontos de pressão, não teríamos
como entregar um serviço seguro.”
Para Wardell, a análise de indicadores não
é útil, apenas, na hora de fazer benchmark dos
serviços de saúde, mas também – ou principalmente – quando se tenta descobrir por que um
serviço vai mal enquanto outro vai muito bem.

Pela comparação de dados, diz a britânica, é
possível descobrir se o desequilíbrio tem a ver
com assistência, processo ou desfecho. “Mas
uma coisa é desenvolver indicadores e outra
é utilizá-los na prática”, alerta Wardell. “Não
adianta só criá-los, é preciso aplicá-los na melhoria do sistema.”
Desperdício brutal
Uma amostra de quão perniciosa pode ser a
falta de indicadores na saúde está no número
de mortes decorrentes de eventos adversos nos
hospitais do Brasil. Estima-se que um brasileiro
morre a cada minuto e meio por causa dos tais
eventos (erro de dosagem na medicação, uso incorreto de equipamentos, infecção hospitalar,
entre outros). De acordo com o estudo, e rros
acontecem: a força da transparência no enfretamento dos eventos adversos assistenciais em
pacientes hospitalizados, produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
em parceria com o IESS, essas falhas consomem todo ano, apenas na saúde suplementar,
algo entre R$ 5,2 bilhões e R$ 15,6 bilhões. Um
desperdício brutal, num país em que tanto se
lamenta a falta de recursos.
Trata-se, portanto, de um problema gravíssimo, que precisa ser urgentemente atacado.

não confunda
Evento adverso

Erro assistencial

Lesão adquirida durante o tratamento, não
sendo determinada pelas condições clínicas
de base do paciente. Um evento adverso não
significa erro, negligência ou baixa qualidade.
Significa, apenas, um resultado assistencial
indesejado relacionado à terapêutica ou ao
diagnóstico. Um evento adverso atribuível a
um erro é um evento adverso evitável.

Ato geralmente não intencional;
omissão; ação planejada de assistência
não concluída como o previsto (erro de
execução); estabelecimento de um plano
terapêutico errado para alcançar um
objetivo (erro de projeto); desvio do
processo de cuidado que pode ou não
causar danos ao paciente.

Fonte: Renato Couto, médico e professor da UFMG
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CULTURA DA AFERIÇÃO
Há mais de 20 anos trabalhando com indicadores de qualidade, hospital gaúcho agora colhe os bons frutos

Só que a falta de indicadores atrapalha, impedindo, por exemplo, que os gargalos do sistema
sejam mapeados, estudados e corrigidos. “Não
existe sistema de saúde infalível. Os eventos
adversos são um problema mundial e já viraram a terceira causa de morte no mundo, atrás
apenas das doenças cardíacas e do câncer”, diz
o médico Renato Couto, professor da UFMG
e um dos autores do estudo. “Mas é possível
prevenir, com a ajuda dos indicadores, cerca de
60% desses eventos.”
Números apresentados pelo médico durante
sua palestra no seminário do IESS demonstram
que, nos Estados Unidos, a ocorrência de eventos adversos nos hospitais caiu 17% em quatro
anos, de 2010 para 2014. Isso significou, segundo Couto, 87 mil vidas salvas e quase US$ 20
bilhões economizados. “O Ministério da Saúde
americano atribui esses números, entre outros
fatores, à mudança de modelo remuneratório
[leia mais na reportagem da pág. 18] e à transparência com os resultados da assistência hospitalar.” No caso do Brasil, o médico acredita que

e pesos diferentes numa régua de 0 a 100.
Parece um pouco complicado, e é mesmo.
Mas Laura Berquó, gerente do Serviço
de Epidemiologia e Gestão do hospital,
garante que funciona. “O peso é definido
com base no total de pacientes que serão
beneficiados com uma melhoria de processo
referente a cada indicador”, ela explica.
“Assim, transformamos os indicadores em
verdadeiras ferramentas de gestão.”
Os frutos das duas décadas de esforço
agora já podem ser colhidos. Em 2015,
o Mãe de Deus foi um dos seis únicos
hospitais gaúchos que conseguiram 105%

do IPCA no reajuste dos contratos com as
operadoras de planos de saúde. “Em termos
de segurança, conseguimos racionalizar o uso
de antibióticos e reduzimos a incidência de
alguns microrganismos resistentes. Mas os
impactos vão muito além.” Segundo Berquó,
a adoção de indicadores promoveu inovações
como o remodelamento de processos
administrativos e assistenciais, a revisão
periódica de atividades, a incorporação
do conceito de melhoria contínua e o
florescimento de uma cultura da aferição.
“Se não pode ser medido”, diz a gerente,
“não pode ser melhorado.”

não existe solução para a saúde sem que seja
celebrado um grande pacto social entre todos os
players do setor. “É preciso colocar o paciente
no centro de tudo, definir segurança como prioridade e usar a melhor ciência possível, avaliada
à luz da relação custo-efetividade, como base
para a tomada de decisões.”
Colocados na balança todos os argumentos,
conclui-se que desenvolver e dar publicidade
aos indicadores de qualidade não é apenas uma
boa ideia. Deveria ser uma obrigação. Afinal, a
medida empodera o paciente e traz benefícios
também para as operadoras, que ganham uma
ferramenta eficiente para precificação e remuneração dos serviços contratados. Mas como
convencer os prestadores de serviço em saúde
a produzir indicadores de qualidade? Por meio
de lei ou de obrigação contratual parecem ser
os caminhos mais fáceis. É assim nos Estados
Unidos e na maior parte da Europa – incluindo
a Escócia de Fiona Wardell. “Quando o desenvolvimento de indicadores não é obrigatório,
tudo fica mais complicado.”

“Os eventos adversos
são um problema
mundial e já viraram
a terceira causa de
morte no mundo,
atrás apenas das
doenças cardíacas
e do câncer”
Renato Couto, médico, professor
da UFMG e um dos autores
do estudo Erros Acontecem

divulgação/iess

Um dos casos de bons resultados obtidos
no Brasil com a adoção de indicadores de
qualidade é o do Hospital Mãe de Deus, em
Porto Alegre (RS). Fundado em 1979, hoje
ele tem 361 leitos instalados, com médias
de quase 10 mil pacientes/dia e 2.850
procedimentos cirúrgicos/mês. Trata-se,
portanto, de um hospital de grande porte
e alta complexidade. A busca por aferição
de qualidade baseada em indicadores teve
início há mais de 20 anos, em 1995. De lá
para cá, foram várias as metodologias de
coleta de dados e matrizes adotadas. Até
chegar ao modelo atual, com 19 indicadores
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Na rota do turismo
odontológico
Atraídos pela ótima relação custo-benefício,
cada vez mais pessoas que moram no exterior
procuram tratamento dentário no Brasil

H

á cerca de 15 anos, quando se mudou para a Califórnia, o
estado mais rico dos Estados Unidos, a dona de casa carioca Priscila Smolinisky foi a uma dentista local para manter
uma rotina que seguia no Brasil: fazer uma limpeza dos
dentes a cada seis meses. O primeiro estranhamento que sentiu foi ao ser
encaminhada ao raio x antes mesmo de conversar com a profissional que
a atenderia.
O exame apontou a existência de seis cáries. “Fiquei chocada, pois nunca havia tido cárie antes”,
diz Priscila. “Então, pedi uma cópia do exame e enviei para a minha dentista brasileira avaliar”.
Essa profissional, que havia acompanhado seu crescimento e atendia também seus pais e suas
irmãs, deu um diagnóstico bem diferente: não havia nenhuma cárie; havia apenas cavidades
naturais dos dentes, que provavelmente tinham sido confundidas pela colega norte-americana.
Depois do episódio, por anos Priscila ia ao dentista apenas quando vinha ao Brasil para
visitar a família. Quando as viagens ao país natal se tornaram menos frequentes, ela fez uma
nova tentativa de se tratar nos EUA. Mas manteve o cuidado de sempre consultar sua dentista
brasileira, à distância, em situações mais delicadas, como quando sugeriram a retirada de um
molar, o que foi recusado por ela e até o momento não se mostrou realmente necessária.
Hoje morando em Israel, Priscila continua se consultando com sua dentista de confiança
sempre que vem ao Brasil. Assim que compra a passagem aérea, ela marca uma visita à profissional já nos primeiros dias de estadia, para dar tempo de voltar, caso seja necessário.
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“Somos latinos,
temos uma
integração com
os pacientes, uma
afetividade que
leva a um cuidado
especial”
Marilene Rallo Alexandre,

cirurgiã-dentista de São Paulo

Assim como Priscila, todos os anos milhares
de estrangeiros e brasileiros expatriados aproveitam a passagem pelo Brasil para fazer consultas aos dentistas. Há, também, muitos casos
de pacientes que vêm ao Brasil unicamente
para cuidar da saúde bucal, no que é conhecido
como turismo odontológico.
Apesar de não haver estatísticas oficiais sobre
o assunto, a sensação generalizada é de que esse
fenômeno cresceu muito nos últimos dez anos.
De acordo com as diversas fontes ouvidas pela
reportagem, a principal explicação é a ótima
relação custo-benefício para quem vem de fora.
De um lado, a odontologia brasileira é reconhecida como uma das melhores do mundo, desde a
formação dos profissionais (ver quadro na página
ao lado) até a adoção das tecnologias mais avançadas disponíveis no mundo. Somado a isso, está
o valor dos serviços, atrativo para quem recebe
em dólares americanos, libras esterlinas ou euro,
moedas valorizadas em relação ao real.
“Conheço muitos americanos que se trataram
em países como México, Tailândia e China, apenas pelo preço mais em conta, e que após algum
tempo tiveram problemas pela qualidade abaixo
do padrão do tratamento”, diz Carlos Eduardo
Setti, dentista brasileiro radicado nos EUA desde
1991 e professor na Louisiana State University. “A
odontologia do Brasil, ao contrário, é reconhecida
internacionalmente e gera muitos estudos científicos importantes publicados nas principais revistas
e jornais acadêmicos do mundo”, completa.
Tratamento acolhedor
Outro fator que parece estimular a procura
pela odontologia brasileira é a diferença no tratamento oferecido pelos dentistas, via de regra
mais cordial e caloroso que o oferecido nas clínicas americanas e europeias.
“Somos latinos, temos uma integração com
os pacientes, uma afetividade que leva a um cuidado especial”, acredita Marilene Rallo Alexandre, cirurgiã-dentista com consultório em São
Paulo. Ela estima ter entre 10 e 15 pacientes que
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moram fora do Brasil e a visitam regularmente,
alguns deles, inclusive, acionando seguro-saúde
norte-americano para pagar os tratamentos. Três
desses clientes são da mesma família – mãe, filho e filha –, dividida entre Nova York e Havaí.
Para o coordenador da graduação de Odontologia da unidade de Sorocaba da Universidade Paulista (Unip), Ricardo Salgado de Souza,
o dentista brasileiro é particularmente “habilidoso”, muito em função de sua formação com
ênfase na parte prática. Aqui, diferentemente
do que acontece na maioria dos outros países,
são cinco anos completos de graduação específica de odontologia, normalmente seguidos por
uma ou mais especializações. Nos Estados Unidos, por exemplo, os primeiros anos do curso
universitário de um dentista possuem as mesmas disciplinas de quem faz medicina.
“Além disso, a tecnologia que temos aqui no
Brasil é quase tão avançada quanto nos EUA”, diz
Souza. Segundo ele, os tratamentos mais procurados por pessoas que moram fora são os estéticos
e os de reabilitação oral, incluindo implantes e
próteses. Ele, que possui especializações em estomatologia (ramo que estuda as doenças da boca)
e endodontia (ramo que trata de doenças dos nervos e da raiz dos dentes), atendeu recentemente a
uma australiana que ficou um mês no Brasil para
fazer diversos implantes dentários.
Pacote completo
O afluxo crescente de turistas em busca de tratamento odontológico motivou muitas clínicas
de São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes
cidades a se prepararem para receber bem esse
novo cliente. Assim, muitas delas oferecem atendimento em outros idiomas e participam do planejamento da viagem e estadia de pacientes que
moram no exterior, inclusive oferecendo dicas
de hospedagem e entretenimento.
“Antes da viagem, nós pedimos para os
clientes que moram fora nos mandarem exames, como tomografia da boca, e fazemos simulações do tratamento que receberão, forne-

Cardápio de idiomas
O turismo odontológico parece não fazer parte dos
negócios das operadoras de planos odontológicos –
e os poucos casos existentes são de difícil identificação, pois, na maioria das vezes, os clientes registram-se com um endereço no Brasil, mesmo que
passem a maior parte do tempo fora do país.
Por outro lado, há esforços para atender bem
aos estrangeiros que são transferidos para o Brasil
a trabalho e passam, assim, a ser cobertos pelos
planos coletivos empresariais contratados por essas empresas.

shutterstock

cendo um orçamento prévio e uma previsão de
sua duração”, diz a ortodondista Simone Mattos, da Well Clinic, de São Paulo, que possui
cerca de 600 pacientes do exterior.
No entanto, esse pré-atendimento à distância requer cuidados. Segundo Maria Lucia
Zarvos Varellis, conselheira do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp),
nada substitui o exame clínico presencial, que
permite avaliar adequadamente a função mastigatória do paciente, fator que deve ser levado
em conta até mesmo em tratamentos estéticos.
“É importante estabelecer um equilíbrio entre
a expectativa do cliente e o resultado possível de
ser entregue”, diz Varellis. Segundo a conselheira, o Código de Ética Odontológica proíbe, por
exemplo, a divulgação de fotos “antes e depois” na
hora da venda.

Para o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, é importante estabelecer
equilíbrio entre a expectativa do cliente e o resultado possível de ser entregue

Na OdontoPrev, por exemplo, que possui
cerca de 6,2 milhões de vidas em sua carteira de
clientes, 18% dos 30 mil dentistas credenciados –
o que dá aproximadamente 5.400 profissionais –
falam pelo menos um idioma estrangeiro. Naturalmente, a maioria desses falam inglês, mas
há também grande quantidade de dentistas que
atendem em espanhol, italiano, japonês e francês. E há alguns poucos falantes de línguas mais
incomuns no Brasil, como árabe e mandarim.

“A tecnologia
que temos aqui
no Brasil é quase
tão avançada
quanto nos EUA”
Ricardo Salgado de Souza,
coordenador da graduação
de Odontologia da unidade
de Sorocaba da Universidade
Paulista (Unip)

Odontologia de qualidade e em quantidade
O Brasil é o país com a maior quantidade de
dentistas no mundo: são cerca de 260 mil,
aproximadamente 20% do total de
profissionais da área nos cinco continentes.
E a formação é de qualidade. Segundo
o ranking QS World 2016, um dos mais
prestigiados avaliadores de universidades,

três cursos de graduação do país estão entre
os 50 melhores do planeta. A Universidade
de São Paulo (USP) ocupa a nona colocação
do levantamento, enquanto a Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) figura em
20º lugar, e a Universidade Estadual Paulista
(Unesp) se posiciona em 25º.
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sobre o rol de

procedimentos
Perto de completar 20 anos, ele é alvo de críticas
tanto das operadoras de planos de saúde quanto
dos órgãos de defesa do consumidor

[1] O que é o Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde?

[3] Quantas vezes o rol
foi atualizado?

É a lista de cirurgias, exames e tratamentos que
os planos de saúde são obrigados a cobrir. Ela
vale para todos os planos contratados a partir
de 2 de janeiro de 1999 (os chamados “planos
novos”) e também para aqueles que, embora
sejam anteriores a essa data (“planos antigos”),
tenham sido adaptados à legislação.

Sete vezes: em 2001, 2004, 2008, 2010,
2011, 2013 e 2015 (leia mais na linha do
tempo abaixo). As atualizações passam a vigorar sempre a partir do primeiro dia útil do
ano seguinte.

[2] Quando foi criado?

O rol é atualizado a cada dois anos. Nas últimas revisões, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) formou um grupo técnico

O primeiro rol de procedimentos foi instituído
em 1998 e entrou em vigor no ano seguinte.

DO SURGIMENTO
À VERSÃO ATUAL
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perguntas

[4] Como são realizadas
as atualizações?

especialmente para esse fim, composto de
representantes da Câmara de Saúde Suplementar (Camss) – que inclui órgãos de defesa
do consumidor e representantes de operadoras e de conselhos profissionais, entre outras
entidades. Mas a sociedade como um todo
também é chamada a participar por meio de
consultas públicas. Na mais recente delas,
ocorrida entre junho e agosto de 2015, foram
recebidas 6.338 contribuições pela internet,
sendo 66% de consumidores, 12% de prestadores de serviços e 9% de operadoras de
planos de saúde.

1998

2001

2004

2008

Por meio da resolução Consu
nº 10, é editado o primeiro
Rol de Procedimentos,
tendo como referência a
tabela da Associação Médica
Brasileira (AMB). Até então, as
operadoras de planos de saúde
tinham total liberdade para
determinar em seus contratos
qual seria a cobertura
assistencial destinada aos
beneficiários

Com a publicação no Diário
Oficial da resolução nº 67/01,
em maio, o rol instituído em
1998 é alterado pela primeira
vez e passa a incluir 3.588
procedimentos divididos em
44 grupos

Nesta segunda revisão, a ANS
opta apenas por adequar e
simplificar nomenclaturas,
sem redução ou ampliação
da cobertura assistencial
obrigatória. A lista passa a
relacionar separadamente
os chamados Procedimentos
de Alta Complexidade que
podem ser objeto de cobertura
parcial temporária nos
casos de doenças ou lesões
preexistentes

Com essa atualização, o rol
passa a listar 2.953 itens, incluindo novas tecnologias (como
o Yag Laser, para cirurgia de
catarata) e procedimentos contraceptivos (DIU, vasectomia,
ligadura tubária). Destacam-se,
ainda, cobertura a sessões
com fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta
ocupacional e psicoterapeuta
e a possibilidade de realização
do parto natural por enfermeiro
obstétrico

VISÃO SAÚDE JAN/FEV/MAR 2017

[5] Quais são os critérios
usados nas revisões?
Os princípios norteadores, segundo a ANS,
são três: as avaliações de segurança e efetividade dos procedimentos; a disponibilidade de rede prestadora; e a relação custo-benefício para o conjunto de beneficiários.

[6] As operadoras que
descumprem o rol são punidas?
Sim. A multa prevista para o não cumprimento da cobertura obrigatória é de R$ 80 mil.

[7] Como o beneficiário pode
denunciar o descumprimento?
Comunicando diretamente à ANS. São
três os canais oferecidos pela agência
para esse fim: telefone (0800 701-9656);
portal na internet (www.ans.gov.br); e núcleos para atendimento presencial (bit.ly/
ANS_enderecos)

[8] Quantos são os
procedimentos previstos
no rol em vigor atualmente?
A mais recente versão, definida em 2015
e valendo desde o dia 2 de janeiro de 2016,
apresenta 3.287 itens dispostos em quatro
grandes capítulos: Procedimentos Gerais;

Procedimentos Clínicos, Ambulatoriais
e Hospitalares; Procedimentos Cirúrgicos
e Invasivos; e Procedimentos Diagnósticos e Terapêuticos.

[9] As atualizações implicam
necessariamente aumento na
mensalidade dos planos?
Em tese, sim. Depois de instituída a revisão,
a ANS passa um ano avaliando a inclusão
das novas coberturas. Caso elas representem impacto financeiro para as operadoras,
o órgão leva isso em consideração na hora
de determinar o reajuste do ano seguinte.

[10] Quais são as polêmicas
envolvendo o rol?
Embora a ANS o enxergue como uma lista
protetora, que garante segurança para os
pacientes, o rol de procedimentos recebe
críticas dos mais variados setores da sociedade. Muitos médicos, por exemplo,
consideram que não cabe a um órgão regulador definir como tratar esta ou aquela
doença, pois cada caso é um caso. Entre
os profissionais de saúde, há quem estime, inclusive, que o rol atenda a apenas
10% dos procedimentos considerados importantes pela categoria.

Juristas também criticam a lista da
ANS, argumentando que suas atualizações são insuficientes e chegam aos beneficiários com atraso. Já as operadoras
de planos de saúde reclamam das revisões por considerar que elas aumentam
o custo das empresas sem que haja a devida contrapartida, o que compromete a
sustentabilidade financeira do setor, além
de encarecer o acesso de novos beneficiários aos planos de saúde. Ou seja: as
operadoras não se posicionam contra o
aumento da cobertura, mas consideram
que os reajustes de mensalidade autorizados pela agência reguladora são inadequados, e o preço dos planos atualizados
inviabiliza a entrada de pessoas que queiram contar com a segurança da saúde privada brasileira. A Abramge considera que
os clientes deveriam escolher livremente
quais tratamentos julguem imprescindíveis, a um preço justo ao contratado. Os
órgãos de defesa do consumidor, por sua
vez, consideram a lista da ANS restritiva, já que as coberturas obrigatórias nela
incluídas são menores que as previstas
na Lei 9.656/98, que cita todos os tratamentos reconhecidos pela Organização
Mundial da Saúde (OMS).

2010

2011

2013

2015

2016

Com a adição de 70 novas
coberturas, o rol passa a incluir
transplante heterólogo (de
uma pessoa para outra) de
medula óssea, PET-Scan para
diagnóstico de câncer de pulmão, implante de marca-passo
multissítio, oxigenoterapia
hiperbárica e mais de 20 tipos
de cirurgias torácicas por vídeo,
além de importantes inclusões
no segmento odontológico,
como colocação de coroa
unitária e bloco

Nesta revisão, a ANS acrescenta ao Rol de Procedimentos 69
itens (dos quais 41 são novas
cirurgias por vídeo, incluindo a
de redução de estômago, e 13
são exames adicionais). Uma
das tecnologias incorporadas é
o tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico.
Outra novidade é a cobertura
do implante coclear (dispositivo
eletrônico de alta tecnologia,
também conhecido como
ouvido biônico, que substitui o
ouvido de pessoas com surdez
total ou parcial)

Os beneficiários passam
a ter direito a 87 novos
procedimentos, incluindo
37 novos medicamentos
orais contra diferentes tipos
de câncer, 28 cirurgias por
vídeo e tratamento de dores
crônicas nas costas com
radiofrequência, entre outras
inclusões

É definida a mais recente
atualização do rol. São
relacionados 21 novos
procedimentos, incluindo
exames laboratoriais, além de
mais um medicamento oral
para tratamento de câncer em
casa e ampliação do número de
consultas com fonoaudiólogo,
nutricionistas, fisioterapeutas e
psicoterapeutas

A ANS decide pela
incorporação extraordinária de
três exames para detecção do
vírus zika: PCR, para detecção
do vírus nos primeiros dias da
doença; IgM, que identifica
anticorpos na corrente
sanguínea; e IgG, para verificar
se a pessoa já teve contato
com zika em algum momento
da vida
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por dentro
Noites de gala

Festas de 20 anos do Sinog e 50 anos
da Abramge foram celebrações não só
do passado, mas também do presente
e do futuro das duas entidades

Terminado o jantar do Sinog, a formalidade
foi deixada de lado: muita gente foi para a frente do
palco assim que Tiago Abravanel e banda entraram
em cena com música da melhor qualidade

Fotos: Ricardo Mansho

F

oram dois jantares memoráveis, ambos coroados pela apresentação de grandes estrelas da
MPB. No primeiro, organizado em São Paulo
para celebrar o 20º aniversário do Sinog, quem brilhou foi o artista Tiago Abravanel, acompanhado de
quatro músicos afiadíssimos. No segundo, promovido também em São Paulo para marcar os 50 anos
da Abramge, o show foi de Maria Rita e banda, ou
seja, música do mais alto nível.
Entre os convidados, vários protagonistas do setor. Um deles era o médico José Carlos Abrahão, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que falou sobre o bom momento
momento que a odontologia de grupo experimenta
no Brasil e sobre o trabalho executado pela entidade.
“A expansão [desse segmento da saúde suplementar] é forte e consistente há anos. O Sinog estimula
esse crescimento com ações importantes, como a
iniciativa, entre outras, de premiar os melhores profissionais.”
No fim das contas, os jantares promovidos por
Sinog e Abramge foram mais que simples homenagens a duas longas trajetórias construídas no
passado. Celebraram também o presente, por mais
complexo que ele seja. E deixaram mensagens de fé
no futuro. Como a de Reinaldo Scheibe, presidente da Abramge. “Em 50 anos, enfrentamos todos
os desafios com determinação e disposição para a
busca de soluções”, disse Scheibe. “Sempre com
esperança em um futuro melhor, ofertando serviços
de qualidade e apoiando o desenvolvimento da assistência à saúde.”
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Tiago Abravanel em ação

Geraldo Lima discursou
aos convidados sobre os
20 anos do Sinog

Convidados da Abramge
acompanharam a irretocável
apresentação de Maria
Rita, uma das estrelas
mais brilhantes da MPB

Maria Rita no palco

Da esquerda para a direita, os presidentes
do Sistema: Geraldo Lima, Sinog; Reinaldo
Scheibe, Abramge; e Cadri Massuda, Sinamge
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Acesso

Nem parece um hospital

E

m pelo menos cinco dias da semana, pontualmente às oito horas da
manhã, o empresário Mauricio Paternoster, 57 anos de idade, toma um táxi
na frente de sua casa, na Tijuca, zona norte
da cidade do Rio de Janeiro. Ele se dirige
a um hospital, onde trocará o curativo de
uma incisão cirúrgica feita há cinco meses
para a retirada de um quisto em uma das
pernas. O que pode parecer uma rotina
desgastante, ele considera um prazer. É que
Paternoster não vai a qualquer unidade de
saúde, mas sim ao Clube Vida de Saúde,
que, nas suas próprias palavras, “nem parece um hospital”.
Essa clínica de atendimento a idosos localizada no mesmo bairro da capital fluminense é, mesmo, diferente. Ao chegar lá, o
“seu Mauricio”, como todos o conhecem, é
recebido pela enfermeira Rosane, de quem
já se considera um amigo. Também pudera: é ela quem o recebe todos os dias, mede
sua pressão, conversa sobre o famoso calor
da região norte da Cidade Maravilhosa e o
acompanha no cafezinho. “Rosane parece
até minha secretária, ela cuida de tudo o
que eu preciso, faz agendamentos de consultas, me faz sentir em casa”, diz o empresário carioca.
Desde que começou a frequentar o Clube Vida de Saúde, todos os aspectos médicos de seu Maurício são acompanhados de
perto por uma médica clínica-geral, que
recomenda consultas com especialistas em
casos de necessidade. Como é diabético e
tem problema de circulação na perna, teve
de fazer uma visita ao cirurgião vascular.
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Mauricio Paternoster
participa de programa
inovador de assistência
à saúde de idosos

Fotos: ana rovati

Empresário carioca declara sua satisfação por fazer parte de um
programa inovador de assistência à saúde de idosos no Rio de Janeiro

“Eles me conhecem
completamente, sabem
de tudo que eu tenho, é
uma coisa maravilhosa.
Meus conhecidos
acham que é um
hospital normal, mas
não sabem como é bom
chegar lá e brincar com
todos, sentir-se parte
de uma família”
No Clube Vida de Saúde, o paciente em meio à equipe de enfermeiros, ou amigos, como prefere

O paciente também foi recebido por uma
nutricionista, para a adoção de uma dieta
saudável e compatível com sua condição de
saúde. Todos os atendimentos foram feitos
no mesmo local.
“Eles me conhecem completamente,
sabem de tudo que eu tenho, é uma coisa maravilhosa”, afirma Paternoster. “Faço
questão de fazer propaganda do Clube
Vida de Saúde para os meus conhecidos.
Eles acham que é um hospital normal, mas
não sabem como é bom chegar lá e brincar
com todos, sentir-se parte de uma família.”
Seu Mauricio já era cliente da Amil
quando passou pela cirurgia em um hospital da rede credenciada pela operadora. Lá,
ficou sabendo do Clube Vida de Saúde por
meio de uma enfermeira que o atendeu.
“Pago cerca de 800 reais por mês, mas imagine quanto eu pagaria se tivesse de ir a médicos particulares. Ou qual o tipo de atendimento que eu teria em hospitais públicos.
Por isso, estou plenamente satisfeito com
meu plano de saúde”, completa Paternoster.

Assistência integral
O Clube Vida de Saúde, da Amil Assistência Médica, operadora de planos de saúde
com 5,9 milhões de beneficiários, foi um
dos 64 projetos escolhidos pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
para fazer parte do Idoso Bem Cuidado,
iniciativa que propõe o desenvolvimento de
medidas para aprimorar o cuidado com a
saúde de idosos no Brasil.
“O programa elaborado pela Amil permitirá que o paciente que não tinha referência passe a ter um médico que conheça
a história de saúde dele, não só do ponto de
vista físico, como também do psicossocial.
De acordo com o resultado desse piloto,
o modelo poderá ser expandido também
para outras unidades, além da Tijuca, que
já está em funcionamento”, diz Paulo Jorge
Rascão, diretor técnico da Amil.
A unidade de saúde localizada na Tijuca –
bairro com o segundo maior índice de população idosa no Rio de janeiro – concentra
todo o suporte necessário para a atenção à

saúde em um único lugar. Há médicos de família, enfermeiros, agentes comunitários de
saúde, psicólogos, fisioterapeutas, geriatras e
nutricionistas, que formam equipes exclusivas para acompanhar cada paciente de forma mais próxima e de maneira integrada.
Questões como envelhecimento, déficit
de memória e luto entram no planejamento
das equipes de saúde como temas a serem
tratados durante as consultas, os contatos e
os encontros realizados.
“Conduzimos o idoso através de uma
linha de cuidados baseada em suas necessidades. A proposta é acompanhar de forma
mais próxima as situações crônicas com as
quais eles já convivem, mas que precisam
ser geridas. O objetivo é proporcionar autonomia e independência o maior tempo
possível, o que é viabilizado pelo acompanhamento de uma equipe de referência
responsável por coordenar desde a saúde
psicológica à motora do paciente”, explica
Hans Dohmann, médico e diretor de Gestão de Saúde da Amil.
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Diagnóstico

Uma jornada em busca da eficiência
especialista defende evolução na saúde suplementar com base
na qualidade dos serviços e cita experiência de sucesso da África do Sul
POR Bruno Maciel*

38

VISÃO SAÚDE JAN/FEV/MAR 2017

Independentemente da opção que
venha a ser adotada, podemos avançar
na transparência e na medição da
eficiência de utilização dos recursos e
da qualidade dos serviços de saúde
ciência da entrega de serviços de saúde para os
cidadãos. Esse modelo incentiva, portanto, a
quantidade de serviços em vez de qualidade.
Essa falta de valorização da qualidade acaba
não incentivando a busca de formas mais eficientes de atender as demandas da população,
colocando armadilhas no nosso caminho para a
melhoria da saúde brasileira. A evolução do modelo de remuneração pode ser a chave que precisamos para desarmá-las, redistribuindo os riscos
entre os atores do mercado e recuperando a estabilidade necessária para o desenvolvimento do
setor e melhoria dos serviços de saúde para todos.
Não seremos os primeiros a desenvolver e
implantar melhorias no modelo de remuneração
da saúde. Temos a oportunidade de observar experiências bem-sucedidas de outros países para
nos ajudar a encontrar o melhor caminho para
adotar. Uma boa referência é a experiência da
África do Sul, que implantou um modelo híbrido de remuneração para a saúde suplementar,
baseado em DRG (Diagnosis Related Group),

há cinco anos e reencontrou o caminho da eficiência e da melhoria dos serviços. Observando a
trajetória escolhida pela África do Sul, podemos
identificar os elementos fundamentais responsáveis pelo sucesso da implementação: incentivo
à transparência e compartilhamento de dados
estruturados entre as partes envolvidas, envolvimento dos profissionais de saúde na avaliação e
adequação da metodologia de DRG à realidade
local e um período de transição planejado para
evitar rupturas, construindo confiança do setor
na nova forma de medir eficiência e qualidade
dos serviços de saúde.
Atualmente, os sul-africanos estão expandindo o modelo para o setor público, com o objetivo
de medir o desempenho dos hospitais públicos e
distribuir de forma mais adequada os recursos.
Temos acompanhado algumas discussões
sobre modelos de remuneração da saúde no
Brasil e, independentemente da opção que venha a ser adotada pelo mercado, podemos avançar na transparência e na medição da eficiência
de utilização dos recursos e da qualidade dos
serviços de saúde, etapas comuns a todas as opções e necessárias para a evolução do nosso modelo de remuneração.
Nesse sentido, Abramge e Fenasaúde iniciaram neste ano um projeto-piloto de aplicação de
DRG para avaliação do desempenho da rede
de prestadores dos seus associados. Iniciativas
como essa têm potencial para gerar movimentos
de melhoria da eficiência e aprimoramento da
qualidade dos serviços entregues para os beneficiários de planos de saúde suplementar.
Nossa jornada na busca do reequilíbrio
para o sistema de saúde está apenas começando
e precisamos continuar avançando, pois a saúde tem pressa.
bruno maciel,
Diretor da PwC Brasil

Ilustração: freepik

O

sistema de saúde brasileiro está doente, mas já temos a causa: ineficiência.
Acompanhamos recentemente alguns sintomas que demonstram a atual situação do sistema de saúde suplementar brasileiro,
como a inflação médica cada vez maior, a queda
no número de beneficiários de planos de saúde,
o aumento no número de planos suspensos pela
ANS e a quebra de grandes operadoras de saúde.
Alguns desses sintomas foram agravados
pelo momento econômico que vivemos no
país, porém o sistema de saúde já demonstrava
indícios de estar sofrendo há algum tempo.
Não temos dúvidas de que um dos principais
agravantes da insustentabilidade do setor é o aumento acentuado dos custos médico-hospitalares, que chegou a registrar alta superior a 19% nos
12 meses encerrados em março/2016, conforme
publicação da 14º edição do VCMH/IESS (Índice de Variação dos Custos Médico-Hospitalares). Analisando esses números podemos perceber que, no modelo atual, há grande dificuldade
de equilibrar os riscos e, consequentemente, os
custos da saúde no Brasil. Não existe modelo de
sistema de saúde no mundo que seja capaz de resistir a uma sequência de escalada de custos tão
expressivas, como a que observamos nos últimos
anos no país, sem causar danos na qualidade e na
acessibilidade dos serviços de saúde.
Acreditamos então, com o consenso de
profissionais e especialistas que participam e
contribuem para o desenvolvimento do setor de
saúde no Brasil, que devemos passar por uma
evolução do modelo de remuneração.
O novo modelo passaria a remunerar melhor, considerando a qualidade dos serviços
prestados, o que não é possível com o tipo de
remuneração que temos hoje – o fee for service.
A remuneração por esse método não propicia maneiras para avaliar a qualidade e a efi-

