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INICIATIVAS APONTAM CAMINHOS
PARA MELHORAR A SAÚDE NO PAÍS
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Congresso da Anahp apresenta exemplos bem-sucedidos para evitar o desperdício e aumentar a eficácia do sistema
Um modelo de remuneração que
foque o resultado do atendimento, não
apenas a quantidade de consultas e
exames; equipes de saúde multidisciplinares que cuidem do paciente dentro e fora dos hospitais; um protocolo
claro e universal a todos os médicos;
compartilhamento de informações;
uso de tecnologia e parcerias.
Os problemas da saúde no Brasil
são inúmeros e complexos, e não há
uma solução única para resolvê-los.
Mas iniciativas espalhadas no Brasil e
em todo o mundo mostram que é possível, sim, avançar, evitando desperdícios, aumentando a eficácia do sistema e garantindo saúde de qualidade a
um número cada vez maior de pessoas.
O 6° Conahp, Congresso Nacional
de Hospitais Privados, realizado de 7 a
9 de novembro na capital paulista, reuniu representantes de hospitais, laboratórios, seguradoras, indústria, governo e agência regulatória para buscar
soluções em conjunto com base em estudos e exemplos bem-sucedidos. “A
Anahp compreende a necessidade de
lançar luz sobre as iniciativas que visam a contribuir para a sustentabilidade do nosso sistema de saúde”, afirmou
Eduardo Amaro, diretor do Hospital e
Maternidade Santa Joana e presidente
do Conselho da Anahp, ao abrir o encontro, que reuniu mais de 2.500 convidados, entre os quais o ministro da
Saúde, Gilberto Occhi.
O evento abordou formas de melhorar o setor pela ótica da eficiência
tanto assistencial como operacional e
da governança. Mais de 80 palestrantes nacionais e internacionais discutiram os principais problemas do setor
e, principalmente, os caminhos para
mudar essa realidade.
“Os países podem ser diferentes,
mas os desafios são sempre os mesmos”, ressaltou Margaret Wilson, Chief
Medical Officer & Senior Vice President, da United Healthcare Global, entidade que atua em mais de 130 países.
Margaret destacou, porém, iniciativas que começaram a mudar esse
quadro, a partir do uso de ferramentas que reúnem todas as informações dos pacientes para que as equipes de saúde possam atuar dentro e
fora dos hospitais. Ela citou duas experiências bem-sucedidas realizadas
uma em Guarulhos e outra em Jaboticabal, em que operadoras de saúde passaram a identificar e monitorar pacientes com diabetes.
Robert Janett, professor da Harvard Medical School e Executivo da
Cambridge Health Alliance, defendeu o investimento em atenção primária. “Informação é o que alimenta
o sistema. Precisamos ter protocolos, programas de monitoramento e
de certificação”, afirmou.
Outro consenso durante todo o
evento foi a necessidade de implantar
novas formas de remuneração para o
setor. Joe Flower, escritor e Healthcare Futurist, afirma não ver sentido em
manter o pagamento por procedimentos (x fee for service) em vez de fazê-lo
com base no desfecho clínico. “Estudos mostram que desperdiçamos um
terço do que gastamos na saúde com
procedimentos que não precisam ser
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O ministro Gilberto Occhi, o secretário de Atenção à Saúde do ministério, Francisco de Assis Figueiredo, o presidente da CMB, Edson
Rogatti, acompanham o discurso de Eduardo Amaro, presidente do Conselho da Anahp, durante a abertura do 60 Conahp, em SP

Miguel Cendoroglo,
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Congresso da Anahp

Ezekiel Emanuel,
da Universidade da
Pensilvânia, conversa com
o público após palestra

Uma das várias sessões plenárias
realizadas no 6° Conahp

feitos. Precisamos mudar isso.”
Ezekiel Emanuel, vice-reitor de
iniciativas globais e presidente da
Universidade da Pensilvânia, Departamento de Ética Médica e Política de
Saúde, afirmou que mudar o modelo
de remuneração “é um trabalho duro”, mas possível. Ele explicou que o
primeiro passo é deixar claro a todos
os envolvidos o modo como esse sistema irá funcionar e mostrar que todas as partes podem ser beneficiadas.
Ele deu exemplos exitosos de descentralização do atendimento, como
a criação de incentivos aos médicos
para que ampliem o tempo de atendimento em seus consultórios e, assim, ajudem a esvaziar o atendimento de urgência em hospitais.
No Brasil, a questão da remu-

neração vem sendo examinada há
anos. Mas, segundo representantes
dos hospitais, das seguradoras e da
agência que regulamenta o setor, a
desconfiança e a falta de transparência travam as discussões. “A discussão é antiga e o que esse mercado
precisa é de previsibilidade, mas isso só vai acontecer com transparência, porque não existe uma solução
mágica”, disse Daniel Coudry, diretor executivo da Amil, durante a sessão plenária “Novos Caminhos para
a Lógica de Remuneração da Saúde
Suplementar”.
Para Mark Britnell, presidente
global para a área de saúde da consultoria KPMG, a solução para melhorar
o acesso passa necessariamente por
parcerias público-privadas, as PPPs.

Segundo Britnell, para que as
PPPs saiam do papel na velocidade necessária e surtam efeito positivo na saúde, o primeiro passo deve
ser dado pelos governos. “No Brasil, que já tem um sistema universal
de saúde, o novo governo eleito tem
que partir rápido para as PPPs, pois
não existe alternativa, diante da falta de recursos para a saúde. Isso vai
ajudar o governo a gastar de forma
mais eficiente.”
ENFERMAGEM
A necessidade de capacitar e valorizar as equipes de enfermagem
como saída para criar modelos assistenciais eficientes e centrados no
paciente também foi unanimidade
durante todo o congresso. O assun-

to foi abordado por vários dos palestrantes internacionais e especialistas
de cinco hospitais de diferentes regiões do Brasil mostraram que isso
já é uma realidade.
No Hospital Moinhos de Vento, de
Porto Alegre, foi criado um programa em que um profissional da enfermagem acompanha a paciente de
câncer de mama desde o diagnóstico até a alta completa. Esse acompanhamento pontual reduziu o tempo
entre o diagnóstico e o início do tratamento de 24 para 16 dias. “Isso foi
feito sem investir nada, só mudando
processos e empoderando a enfermagem, que representa 50% de nossos 4.000 colaboradores”, disse Vania
Rohsig, superintendente assistencial
do Moinhos de Vento.

A atuação do médico como um
organizador, para centralizar e coordenar o atendimento a cada paciente, evitando assim condutas desnecessárias e duplicidade de exames,
é um dos caminhos para reduzir os
desperdícios na área de saúde.
Um estudo encomendado pela Anahp, a Associação Nacional de
Hospitais Privados, mostra que a
saúde suplementar teve, entre 2012
e 2017, um aumento de gastos de
R$ 49 bilhões (já descontada a inflação do período), impulsionado principalmente pela frequência de uso
dos serviços -responsável por 70%
desse crescimento.
Apesar do baixo crescimento do
número de usuários (0,7%), o total de
eventos por beneficiário, como consultas e procedimentos, passou de 21
para 28 por ano no período.
“Hoje o paciente tem à disposição uma gama enorme de especialidades e isso acaba gerando repetição de exames. O ideal seria revisar o
sistema, com a presença de um médico organizador, como um médico
de família, responsável por centralizar e coordenar o atendimento ao
paciente, para evitar duplicidade de
exames e ajudar efetivamente a resolver o problema do paciente”, afirma Martha Oliveira, diretora executiva da Anahp.
São vários os motivos que levam
ao aumento dos gastos na saúde. Segundo Martha, há uma desorganização no sistema, com um modelo assistencial que não prioriza a atenção
primária, com a ocorrência de duplicidade de exames e com a falta de um
registro único, que contemple todas
as informações do usuário. “O cuidado do paciente precisa ser mais coordenado e orientado.”
Segundo Claudia Cohn, presidente do conselho da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), entre as razões para o aumento
da frequência de utilização do sistema da saúde, principal causa do aumento dos custos, estão a facilidade de acesso e o envelhecimento da
população, que, consequentemente, acarreta o aumento de patologias
inerentes à idade, como as doenças

LEANDRO REIS,
vice-presidente
da Rede D’OR

REORGANIZAR O
SISTEMA É SAÍDA
PARA REDUZIR
DESPERDÍCIOS
Prevenção e médico organizador
podem ajudar a cortar custos no setor
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RELACIONADO AO CRESCIMENTO DA
FREQUÊNCIA DE USO DOS SERVIÇOS
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crônicas. “Precisamos agora buscar
eficiência e isso tem de ser feito com
integração, escalabilidade e conversas de todo o setor”, diz Claudia.
Para Maurício Lopes, vice-presidente de Saúde e Odonto da SulAmérica, o grande desafio para resolver
o aumento da frequência do paciente a consultas e exames será buscar
soluções coesas e de forma coletiva
e equilibrada pelo setor. “A discussão
precisa ser mais produtiva e menos
emocional”, afirma.
A falta de um prontuário único

que reúna os dados dos pacientes é
outro entrave a ser superado para
evitar desperdícios na saúde. “Existe
hoje uma carência imensa de dados”,
diz Leandro Reis, vice-presidente da
Rede D’OR. “Para discutir frequência, precisamos ter dados do paciente, onde quer que ele seja atendido, e
isso se faz com ferramentas eletrônicas de gestão. Elas podem trazer luz
para esse desafio”, afirma Reis.
Segundo Martha Oliveira, o que
precisa ficar claro para todos os envolvidos é que o paciente não é o

culpado pelos desperdícios no setor. “Ele sofre com esse efeito. Precisamos de educação em saúde, para mostrar que o paciente é parte do
sistema, e temos de aumentar a cultura da prevenção e do diagnóstico precoce”, diz Martha.
MÉDICO E PACIENTE
O papel do médico como o
organizador do atendimento
ao paciente também foi tema do painel “Educação: O
que precisamos para hoje e
o que queremos para o futuro
dos profissionais de saúde?”. Para os especialistas, é preciso rever
a formação atual dos médicos, além
de tentar garantir um entrosamento entre os cursos de medicina e de
enfermagem.
“Os cursos são separados. A escola não ensina, na prática, a trabalhar
em conjunto”, afirma Irene Abramovich, conselheira e vice-presidente
do Cremesp. Gonzalo Vecina, professor assistente da Faculdade de Saúde
Pública da USP, concorda. “Não existe mais assistência à saúde sem uma
equipe multidisciplinar. E o SUS e o
setor privado não estão preparados
para dar prosseguimento à formação
desse médico.”

A sala de emergência
de um hospital não pode
ser a porta de entrada do
paciente ao sistema de
saúde. É justamente
o lugar mais caro
MARGARET WILSON,
Chief Medical Officer & Sr. VP
of UnitedHealthcare Global

Dentro de dez anos a saúde
vai estar irreconhecível por
causa do fluxo de trabalho,
do modelo de negócio e
das novas tecnologias. Mas
continuará sendo baseada
em relações humanas
sólidas, valor que a
tecnologia não substitui
JOE FLOWER,
Healthcare Futurist

Um dos problemas
que vejo na formação
do médico é que a escola
é parte do processo.
Ele vai para o mercado,
vai para residência,
e essa história precisa
continuar para ser
de sucesso
GONZALO VECINA,
professor assistente da
Faculdade de Saúde Pública da USP
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