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QUEM SOMOS
O Instituto Coalizão Saúde é formado por
representantes da cadeia produtiva do setor de
saúde e pretende contribuir, de forma propositiva
e pluralista, para o debate e a busca de novos
avanços em saúde, em resposta às demandas da
população e às necessidades do país

VISÃO

MISSÃO

Ser uma referência do
pensamento e da formulação
de políticas inovadoras para
a saúde do país

Propor soluções que
contribuam para a
qualidade, a equidade e a
sustentabilidade do sistema
de saúde brasileiro

PRINCÍPIOS E
VALORES
Transparência
Compromisso com a Ética
Respeito ao cidadão
Construção do conhecimento
Liberdade de iniciativa
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PREFÁCIO

COALIZÃOLOTTENBERG
CLAUDIO
SAÚDE BRASIL- Presidente
UMA AGENDA
do Instituto
PARA
Coalizão
TRANSFORMAR
Saude
O SISTEMA DE SAÚDE

Um caminho para
percorrermos juntos
UMYLU[HYVKLZHÄVKLKLZLU]VS]LYLJVUZ[Y\PY\TUV]VZPZ[LTHKLZHKLWHYHV)YHZPS
Reunir o máximo de conhecimento e experiência, seja no âmbito nacional, seja no
PU[LYUHJPVUHS(Y[PJ\SHY[VKHHJHKLPHWYVK\[P]HKLZHKLLTUVTLKVZTLSOVYLZPU[LYLZZLZWISPJVLWYP]HKV,JVSVJHY[VKVLZZL[YHIHSOVLZZHL_WLY[PZLLZPTLZZL
sonho, a serviço de nossa maior inspiração: a população brasileira e seu desejo por
\TZPZ[LTHKLZHKLTLSOVYLTHPZQ\Z[VWHYH[VKVZ
Com este propósito, o Instituto Coalizão Saúde trabalhou intensamente desde
HZ\HM\UKHsqVLT,ZLTK]PKH[YHIHSOV\KL\THMVYTHPUtKP[HUHOPZ[}YPHKVZL[VYUVWHxZ
Pela primeira vez, reuniu-se toda a cadeia produtiva da saúde em torno de um único instituto, em busca
KLZL\ZVIQL[P]VZJVT\UZ
:LTWYLUHKLMLZHPU[YHUZPNLU[LKV:PZ[LTHØUPJVKL:HKL,JVTHJVU]PJsqVKLX\LJVTVKLtermina a nossa Constituição, a coexistência e a colaboração entre os setores público e privado podem e
devem proporcionar um melhor atendimento à nossa população _desde a prevenção e a atenção básica,
H[tVTHPZZVÄZ[PJHKVLTVKLYUVYLJ\YZVX\LH4LKPJPUHWVKLVMLYLJLY
Neste “Coalizão Saúde Brasil: uma agenda para transformar o Sistema de Saúde”, apresentaTVZVJVUZPZ[LU[LYLZ\S[HKVKLZZLZLZMVYsVZH[tVTVTLU[V,HWVU[HTVZJVTJSHYLaHVZJHTPUOVZ
para reestruturarmos, de uma maneira mais inteligente, sustentável e, sobretudo, humana, o setor da
ZHKLLTUVZZVWHxZ
Este trabalho foi, portanto, construído a muitas mãos, contando com a colaboração de mais de 80
especialistas e líderes de opinião do setor, que representaram mais de 30 instituições de toda a cadeia
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KHZHKL6[YHIHSOVMVPKP]PKPKVLTK\HZMHZLZ!PLU[LUKPTLU[VKVWVU[VKLWHY[PKHL[LTHZKLH[HX\L
LPPKLÄUPsqVKH]PZqVLPUPJPH[P]HZKLZVS\sLZJVTKVPZ^VYRZOVWZWYLZLUJPHPZHVÄUHSKLJHKH\TH
KHZMHZLZ
Na primeira fase foi feito um diagnóstico da saúde no Brasil, com foco na análise da sustentabilidade
ÄUHUJLPYHTLSOVYPHKVLZ[HKVKLZHKLLZH[PZMHsqVKHWVW\SHsqV5LZZHMHZLMVYHTYLHSPaHKHZLU[YL]PZ[HZJVTVZWYPUJPWHPZZ[HRLOVSKLYZLLZWLJPHSPZ[HZUHJPVUHPZLPU[LYUHJPVUHPZMVYHTSL]HU[HKVZVZLZ[\KVZL_PZ[LU[LZYLHSPaHKHZHUmSPZLZLILUJOTHYRZJVTV\[YVZZPZ[LTHZKVT\UKVLOV\]LHKLÄUPsqV
KVZWYPUJPWHPZ[LTHZKLH[HX\L1mUVZLN\UKVTVTLU[VVVIQL[P]VWYPUJPWHSMVPHKLÄUPsqVKH]PZqVKV
TLU\KLPUPJPH[P]HZLKHQVYUHKHWHYHHSJHUsHYLZ[H]PZqV
O ponto de partida compreendeu a discussão de nove forças que impactam a sustentabilidade do
ZPZ[LTHJHKH\THKLSHZKL[HSOHKHHVSVUNVKLZ[LSP]YV;HTItTMVYHTTHWLHKHZHZPULÄJPvUJPHZJVUZPKLYHUKVZL[LLSVZKHJHKLPHLHZWYPUJPWHPZL_[LYUHSPKHKLZX\LPTWHJ[HTHZHKLKV)YHZPS
As visões de sistemas de referência e os princípios do SUS serviram de insumo para a construção de
WYVWVZ[HZKL]PZqVWHYHHZHKLKV)YHZPS(W}ZPU[LYHsLZJVTHZZVJPHKVZKV0UZ[P[\[V*VHSPaqV:HKL
LV\[YVZH[VYLZKVZL[VYHStTKHZLU[YL]PZ[HZL^VYRZOVWZWYLZLUJPHPZKLÄUP\ZLHZLN\PU[L]PZqVWHYH
o Brasil: “Teremos um sistema de referência em qualidade e sustentabilidade, com maior participação
dos cidadãos, assegurando o cumprimento dos princípios do SUS a partir de atuação coordenada dos
ZL[VYLZWISPJVLWYP]HKV¹
Também foram elencados oito temas de ataque e vinte iniciativas que poderiam ser implementadas
WLSVZH[VYLZLU]VS]PKVZ(ZPUPJPH[P]HZMVYHTWYPVYPaHKHZLT[LYTVZKLPTWHJ[VLMHJPSPKHKLLHZZPTMVP
KLÄUPKHHWYPTLPYHVUKHKLH[\HsqVKV0UZ[P[\[V*VHSPaqV:HKLQmHWHY[PYKL(ZPUPJPH[P]HZMVJVWHYHVWY}_PTVHUVJVUZPZ[LTLT!JVUZVSPKHsqVL\ZVKLKHKVZJVU[LTWSHUKVJHWHJPKHKLWHYH
HUmSPZLKLKHKVZLPU[LNYHsqVKVZKHKVZKVWHJPLU[L"MVY[HSLJPTLU[VKHH[LUsqVWYPTmYPH"TVKLSVZKL
WHNHTLU[V"TVKLSVZPUV]HKVYLZKLH[LUsqVLLZ[xT\SVnT\KHUsHJ\S[\YHSWHYHVMVJVLTWYVTVsqVKH
ZHKLH[YH]tZKLTHPVYLK\JHsqVKHWVW\SHsqVLH[\HsqVKVLTWYLNHKVY(StTKPZZVKL]LZLYPTWSLmentada uma estratégia de comunicação do ICOS para que o diálogo com a sociedade seja fortalecido
LHTWSPHKV
Acreditamos que o esforço coordenado dos atores seja fundamental para uma transformação proM\UKHLK\YHKV\YH*VU]PKVVZSLP[VYLZHJVUOLJLYLTLWHY[PSOHYLTKLZZHQVYUHKHUHZWY}_PTHZWmNPUHZ
,Z[Lt\TJHTPUOVX\LKL]LTVZWLYJVYYLYQ\U[VZ
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INTRODUÇÃO

Processo de criação

PROCESSO
DE CRIAÇÃO
visão de futuro para o sistema brasileiro de saúde foi construída
a muitas mãos, com a colaboração de mais de 80 especialistas
e líderes de opinião do setor, representando mais de 30 instituisLZKL[VKHHJHKLPHKHZHKL+PHU[LKHJVTWSL_PKHKLKV[LTH
e da oportunidade de contarmos com a multiplicidade de atores
que se envolveram no esforço, buscou-se seguir uma metodologia
de criação que envolve quatro fontes de inspiração principais: entrevistas, reuniões e
^VYRZOVWZLZ[\KVZLILUJOTHYRZLKHKVZLHUmSPZLZ8\HKYV
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COALIZÃO SAÚDE BRASIL

UMA AGENDA PARA TRANSFORMAR O SISTEMA DE SAÚDE

QUADRO 1
FONTES DE INSPIRAÇÃO PARA A VISÃO DE SAÚDE DO BRASIL

Mais de 50 ESPECIALISTAS
e líderes de opinião do setor
no Brasil foram entrevistados,
além de +15 especialistas
globalmente por meio da
rede da parceira McKinsey &
Company
Mais de 100 PÁGINAS DE
DIAGNÓSTICO que reúnem
dados públicos analisados com
rigor para entender os cenários
atual e futuro do Brasil
Mais de 30 HORAS de
discussões durante 2
workshops e
diversas reuniões
Mais de 50 ESTUDOS
EXISTENTES foram analisados,
incluindo estudos locais de todos
os parceiros do ICOS e estudos
globais, além de diversos
benchmarks brasileiros e
internacionais relevantes
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ENTREVISTAS

REUNIÕES E
WORKSHOPS

DADOS E
ANÁLISES

ESTUDOS E
BENCHMARKS
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INTRODUÇÃO

Processo de criação

A partir dessas fontes de inspiração foi possível seguir a metodologia “visioning”,
amplamente utilizada por outros países que passaram pelo mesmo processo de estabelecer uma visão de futuro para seus sistemas de saúde, tais como Alemanha, Reino
<UPKV*OPUH,ZWHUOHL/VSHUKH(TL[VKVSVNPH¸]PZPVUPUN¹PUJS\PX\H[YVL[HWHZL_PIPKHZHZLN\PYUH-PN\YH

FIGURA 1 - ETAPAS DA METODOLOGIA “VISIONING”

DEFINIR PONTO
DE PARTIDA

DEFINIR A VISÃO E
TEMAS DE ATAQUE

PRIORIZAR
E DETALHAR
INICIATIVAS

ESTABELECER
A JORNADA

+LÄUPYVWVU[VKLWHY[PKHJVUZPZ[LLTLU[LUKLYVZWYPUJPWHPZKLZHÄVZKVZPZ[LTHL
Z\HZJH\ZHZYHPa(]PZqVYLWYLZLU[HHHZWPYHsqVKLSVUNVWYHaVKVZH[VYLZKVZPZ[Lma, enquanto os temas de ataque são os componentes da visão que se desdobrarão
WVZ[LYPVYTLU[LLTPUPJPH[P]HZ<TH]LaKLÄUPKHZHZPUPJPH[P]HZtULJLZZmYPVZLSLJPVUHY
aquelas que são fundamentais para a evolução do sistema e factíveis considerando os
YLJ\YZVZKPZWVUx]LPZUVOVYPaVU[LKL[LTWVKLZLQHKV7VYÄTHQVYUHKHtLZ[HILSLJPKH
HWHY[PYKVKLZLUOVKHWYPTLPYHZLN\UKHL[LYJLPYHVUKHZKLPTWSLTLU[HsqVKH]PZqV
Este livro apresenta as conclusões do extenso trabalho realizado pelo Instituto CoaliaqV:HKL0*6:LZL\ZWHYJLPYVZUVZX\H[YVP[LUZKHTL[VKVSVNPH¸]PZPVUPUN¹
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COALIZÃO SAÚDE BRASIL

UMA AGENDA PARA TRANSFORMAR O SISTEMA DE SAÚDE

CAPÍTULO I

ponto
de
partida
12
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CAPÍTULO 1

Ponto de partida

1. FORÇAS QUE
PRESSIONAM
O SISTEMA DE
SAÚDE
LSOVYHYVZPZ[LTHKLZHKLKV)YHZPSZPNUPÄJH
atingir três objetivos em áreas nas quais atuHSTLU[LZLLUMYLU[HTPTWVY[HU[LZKLZHÄVZ!
1. Melhorar o estado da saúde da população: apesar do avanço das últimas décadas – por exemplo, em termos da redução da
mortalidade infantil e do aumento do acesso à atenção primária
por meio da Estratégia da Saúde da Família, introduzida em 1994
– algumas “Metas do milênio” não foram atingidas _entre elas a
YLK\sqV KH TVY[HSPKHKL TH[LYUH (StT KPZZV V KLZHÄV WHYH HZ
WY}_PTHZKtJHKHZtHPUKHTHPVYJVTVZUV]VZ¸6IQL[P]VZKL
+LZLU]VS]PTLU[V:\Z[LU[m]LS¹6+:WYVWVZ[VZWLSH65<X\L]Psam alcançar objetivos dos quais o Brasil atualmente ainda está
distante, tais como a erradicação da epidemia de tuberculose –
ainda relevante no país, em especial em regiões carentes – e a
KPTPU\PsqVWLSHTL[HKLKHZTVY[LZWVYHJPKLU[LZKL[YoUZP[V

coalizão
saúde
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COALIZÃO SAÚDE BRASIL

UMA AGENDA PARA TRANSFORMAR O SISTEMA DE SAÚDE

2. Incrementar a satisfação dos cidadãos: a área de saúde
é considerada uma das mais importantes para os brasileiros,
sendo constantemente apontada, em diversas pesquisas,
JVTV H WYPUJPWHS WYLVJ\WHsqV KVZ JPKHKqVZ 7LSV TLZTV
motivo, também é a saúde que gera maior insatisfação para
VZIYHZPSLPYVZ
3. (ZZLN\YHYHZ\Z[LU[HIPSPKHKLÄUHUJLPYH!VZNHZ[VZJYLZJLU[LZJVTHmYLHKHZHKLUqVZqV\TKLZHÄVL_JS\ZP]VKV
)YHZPS ( Z\Z[LU[HIPSPKHKL ÄUHUJLPYH KVZ ZPZ[LTHZ KL ZHKL
é discutida hoje em diversos países desenvolvidos e em deZLU]VS]PTLU[V5V)YHZPSZLVZNHZ[VZJVU[PU\HYLTL]VS\PUKV
com a mesma taxa dos últimos anos, poderão chegar a reWYLZLU[HY KV70)[VYUHUKVVZPZ[LTHPUZ\Z[LU[m]LSH
TtKPHKVZWHxZLZKLZLU]VS]PKVZtKL KV70)
Para entender melhor o cenário que enfrentamos, foi necessário diagnosticar as forças que pressionam o sistema de
saúde brasileiro utilizando o modelo exibido na Figura 2, inspirado em um modelo do Fórum Econômico Mundial, que exWSVYHHZWYLZZLZKVSHKVKHZVJPLKHKLKLTHUKHLKVSHKV
KVZPZ[LTHVMLY[H
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FIGURA 2
FORÇAS QUE
PRESSIONAM
O SISTEMA
DE SAÚDE
BRASILEIRO
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CAPÍTULO 1
Falta de hábitos
saudáveis

Cobertura ampla
do sistema
Acesso limitado
à informação do
paciente

Foco na doença e
não na saúde

FALTA DE
PROMOÇÃO E
PREVENÇÃO

Tripla carga de
doenças

Envelhecimento
da população

ǈ
SUSTENTABILIDADE

ǀ

Baixa utilização
de big data e
analytics

USO DE
DADOS E
INOVAÇÃO
LIMITADOS

Baixo uso
de modelos
inovadores
Investimento
limitado em
p&d

Descasamento
entre custos e
capacidade de
ŊQDQFLDPHQWR

SISTEMA

ǆ
BAIXO FOCO NO
DESFECHO

Falta de
transparência
entre os elos da
cadeia
Modelo de
pagamento
não focado
na saúde
FONTE: World Economic

Expectativa maior
do que a entrega

SOCIEDADE

Ǉ

Regulação
pouco ágil

Forum; entrevistas; análise
da equipe

ǂ

Oferta não
acompanha
evolução da
demanda

Baixa qualidade
da informação
limita tecnologia

Acesso limitado à
informação para o
paciente

ALTA EXPECTATIVA
E INFORMAÇÃO
LIMITADA

ǁ

AUMENTO DA
CARGA DE
DOENÇAS

Ponto de partida

PRÁTICAS
DE GESTÃO
INEFICIENTES

Conhecimento
de gestão
Distribuicão
pouco
de papéis
valorizado
aquém do
ideal

Judicialização

Falta sinergia
entre esferas

ǃ
Ǆ

ǅ

Recurso não
segue o paciente

GOVERNANÇA
POUCO EFETIVA

ALOCAÇÃO
DE RECURSOS
INADEQUADAS

Falta de
transparência
de
desempenho

Falta de clareza
dos papéis do
público e do
privado
Baixo
alinhamento do
setor privado

Baixa
aplicação de
tecnologia
Hospitais
abaixo
Novos da escala
formatos
ideal
pouco
explorados
coalizão
saúde

15

65125_Miolo_RV.pdf

16 de 120

COALIZÃO SAÚDE BRASIL

UMA AGENDA PARA TRANSFORMAR O SISTEMA DE SAÚDE

1.1 AUMENTO DA
CARGA DE DOENÇAS
([tHWVW\SHsqVIYHZPSLPYHPKVZHHJPTHKLHUVZKL]LYm[YPWSPJHYLX\PWHYHUKVUVZZHWPYoTPKLL[mYPHnKV1HWqVH[\HSTHZJVT\T70)WLYJHWP[HT\P[VTLUVY8\HKYV(StTKPZZVJLYJH
de apenas 10% dos idosos de renda média terão condições de contar com uma cobertura de plano de
ZHKLWYP]HKV

QUADRO 2 - AUMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA IDOSA ATÉ 2030
A população brasileira vem envelhecendo e o número de
pessoas acima de 60 anos deve triplicar até 2030
POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
4PSOLZ7VYJLU[HNLT
IDADE

CAGR
(2010-2030)

100%=

148

173

195

212



9

14

20

29

40-59

23

32

CUSTO MÉDIO DE
ATENDIMENTO
AMBULATORIAL
2010, R$

CUSTO
MÉDIO DE
ATENDIMENTO
HOSPITALAR
2010, R$

223
42

3,8

5,3

1.182



1,8

5,3

 

80

-0,1

3,8





-1,2

3,4



-1,2

2,0



44
53

15-39




82

5-14

34

35
34

0-4

16

85

30







14

12

1990

2000

2010

2010E

2030E
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saúdeFONTE: IBGE; DataSUS; Valor Economico; IESS
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CAPÍTULO 1

Ponto de partida

+LZZHMVYTHWHYHHJVTWHUOHYVUV]VWLYÄSWVW\SHJPVUHSV)YHZPSWYLJPZHL_WHUKPYVZTVKLSVZKL
H[LUsqVHVZPKVZVZHL_LTWSVKVZWHxZLZKLZLU]VS]PKVZ([\HSTLU[L[LTVZ\TKtÄJP[KLSLP[VZLKL
TtKPJVZLZWLJPHSPaHKVZUHH[LUsqVHVPKVZV:LN\UKV\THWLZX\PZHKV07,(LT V)YHZPSJVU[H]H
JVTUV]LSLP[VZLTPUZ[P[\PsLZKLSVUNHWLYTHUvUJPHWHYHPKVZVZHJHKHOHIP[HU[LZJVTWHYHKV
JVTHWYV_PTHKHTLU[LSLP[VZUV9LPUV<UPKVLUV*HUHKm
Além disso, o Brasil não tem formado médicos voltados para o cuidado com o idoso – temos um
[LYsVKV[V[HSKLPKVZVZJVTVWLYJLU[\HSKHWVW\SHsqVLTYLSHsqVHV1HWqVL\TKtJPTVKLTtKPJVZ
NLYPH[YHZ8\HKYV

QUADRO 3 - RELAÇÃO DE MÉDICOS GERIATRAS
POR POPULAÇÃO IDOSA EM 2015
Hoje temos 1/3
da proporção de
PKVZVZKV1HWqVL
10x menos geriatras

(MVYTHsqVKL[VKVZVZWYVÄZZPVUHPZKLZHKL
KL]LZLYHKLX\HKHHVUV]VWLYÄSWVW\SHJPVUHS

RELAÇÃO DE MÉDICOS GERIATRAS POR POPULAÇÃO IDOSA
2015
A proporção de idosos que o
Brasil terá em 2030 será igual à
X\LV1HWqV[LTH[\HSTLU[L

MÉDICOS GERIATRAS
POR 1.000 HAB>65A



A formação dos
WYVÄZZPVUHPZKL
saúde no Brasil
precisa se adaptar
ao envelhecimento
populacional

5,5

“Não podemos achar
que só geriatras
cuidarão dos nossos
PKVZVZ5VM\[\YV
todos os nossos
médicos devem ser
capacitados para a
atenção ao idoso”

2,0
1,5
1,0
0,5
0
0

10

20

FONTE: Royal College of Physicians; OCDE;
CNES; IPEA; imprensa

30

40
POP. >65 ANOS
% DA POP. TOTAL

Entrevistado Coalizão

coalizão
saúde
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COALIZÃO SAÚDE BRASIL

UMA AGENDA PARA TRANSFORMAR O SISTEMA DE SAÚDE

<T LMLP[V KV LU]LSOLJPTLU[V WVW\SHJPVUHS t V H\TLU[V KH WYL]HSvUJPH KL KVLUsHZ JYUPJHZ :LN\UKVV0)., KVZIYHZPSLPYVZHK\S[VZQm]P]LTJVTKVLUsHZJYUPJHZ(WLZHYKPZZVVWHxZHPUKH
enfrenta uma tripla carga de doenças: não apenas enfrentaremos as doenças crônicas no futuro, como
HJVU[LJLUVZWHxZLZKLZLU]VS]PKVZTHZ[HTItTHZKVLUsHZPUMLJ[VJVU[HNPVZHZJVTVH[\ILYJ\SVZLL
HZLWPKLTPHZJH\ZHKHZWLSV(LKLZHLNPW[JVTVHKLUN\LLHaPRHHPUKHT\P[VYLSL]HU[LZUVWHxZHStT
KLJH\ZHZL_[LYUHZJVTVTVY[LZWVYHJPKLU[LZKL[YoUZP[VL]PVSvUJPH8\HKYV

QUADRO 4 - TRIPLA CARGA DE DOENÇAS NO BRASIL
Apesar do aumento das doenças crônicas, o Brasil precisa ainda lidar com uma tripla carga de doenças
DISTRIBUIÇÃO DAS 10 PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE
2012, %

DOENÇAS
CRÔNICAS

72

Apesar das
doenças
crônicas estarem
aumentando...

MORTES POR NEOPLASIAS
OHI

+2% p.a.



1990

16

... as doenças
infecciosas ainda
estão presentes...

Sociedade Brasileira de
Cardiologia

2013

CASOS DE DENGUE
Mil

DOENÇAS
INFECCIOSAS

“Doenças cardiovasculares
são agora a principal causa
de mortes no Brasil”

300

2015


200



projeção

100

“Casos de caxumba
subiram no Brasil, com
pior surto desde 2008”
Globo, 2016

0

CAUSAS
EXTERNAS

12

... e causas
externas
continuam
relevantes

MORTES POR ACIDENTE DE
TRÂNSITO OHI

-1% a.a.


23

1990

2013

¸(LZ[HIPSPKHKLKHZJH\ZHZ
L_[LYUHZTHZJVTUTLYVZ
tão altos é um mau sinal”
Michael Reinnman, coautor
do artigo sobre o SUS no The
Lancet, 2011

FONTE: Ministério da Saúde; Vigitel; IBGE; OMS; IHME
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Embora haja casos de sucesso na execução de campanhas, como a campanha anual de vacinação
contra a poliomielite, que tem sido bem-sucedida em manter a erradicação da doença no país, as ações
X\L ULJLZZP[HT KL H[\HsqV PU[LYZL[VYPHS L NLZ[qV JVVYKLUHKH WVKLYPHT TLSOVYHY *VTV L_LTWSV V
aumento da cobertura de tratamento de esgoto – que não chega a 50% da população em nenhuma das
YLNPLZKVWHxZ¶LHNLZ[qVKHZLWPKLTPHZJVTVaPRHLKLUN\LX\LLUMYLU[HTVZHU\HSTLU[LUV]LYqV
-PN\YH

FIGURA 3 - ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO BRASIL
Apesar do aumento das doenças crônicas, o Brasil
precisa ainda lidar com uma tripla carga de doenças
ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Brasil, 2013

14,4%
28,8%

“Para cada dólar
investido em água
e saneamento,
economiza-se 4,3
dólares em saúde
NSVIHS¹
OMS

46,4%
43,9%

44%

FONTE: Instituto Trata Brasil; ABCON;
sites das empresas; imprensa; OMS;
Banco Mundial

coalizão
saúde

19

65125_Miolo_RV.pdf

20 de 120

COALIZÃO SAÚDE BRASIL

UMA AGENDA PARA TRANSFORMAR O SISTEMA DE SAÚDE

1.2 FALTA DE PROMOÇÃO
E PREVENÇÃO
Apesar da mudança positiva em alguns hábitos de vida, a população brasileira ainda está exposta a
fatores de risco preocupantes como o consumo excessivo de álcool e o aumento exponencial da obesiKHKLUVZS[PTVZHUVZ8\HKYV

QUADRO 5 - FATORES DE RISCO NA POPULAÇÃO BRASILEIRA
Principais fatores de risco presentes na população brasileira
EVOLUÇÃO POSITIVA DOS
FATORES DE RISCO

INCIDÊNCIA NEGATIVA DE
FATORES DE RISCO

FUMANTES
KHWVW\SHsqVTHPVYLZKLHUVZ

CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL
KHWVW\SHsqVTHPVYLZKLHUVZ

 

 

-33%

CONSUMO REGULAR DE VEGETAIS
% da população


 





+26%

PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS
KHWVW\SHsqVTHPVYLZKLHUVZ
25

20

30

34

35

 2010 2013 2014
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+40%



18



20

+23%

HIPERTENSÃO
KHWVW\SHsqVTHPVYLZKLHUVZ
   

+18%

OBESIDADE
KHWVW\SHsqV04*%RNT
 
 

+57%

 2010 2013 2014
FONTE: Vigitel; DataSus
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Diante dessa situação, o Brasil deveria trabalhar em quatro alavancas principais para expandir suas ações de promoção e prevenção:
INTEGRAÇÃO DE DADOS DO PACIENTE E
IDENTIFICAÇÃO DE PERFIS DE RISCO:
É necessário expandir a utilização de ferramentas analíticas para
THWLHY NY\WVZ KL YPZJV L WYL]LUPY X\L Z\HZ KVLUsHZ WPVYLT WVY
exemplo, grupo de 10% da população que gera 44% das hospitalizasLZ5VM\[\YVHKL[LJsqVWYLJVJLLVHJLZZVYmWPKVHVH[LUKPTLU[VJVU[xU\VT\KHYqVHL_WLYPvUJPHKVWHJPLU[L
Globalmente, os planos de saúde já utilizam ferramentas analíticas
WHYHTHWLHYNY\WVZKLYPZJVLWYL]LUPYX\LZ\HZKVLUsHZWPVYLT<T
L_LTWSVtV9PZRWYVT\THMLYYHTLU[HKLZLU]VS]PKHUH(SLTHUOHX\L
WLYTP[LPKLU[PÄJHYLHJVTWHUOHYNY\WVZKLYPZJV
USO DE PROFISSIONAIS COMO
“PORTA DE ENTRADA” (GATE KEEPERS):
Programas que utilizam enfermeiros e médicos da família como
“porta de entrada” para o sistema podem diminuir a taxa de mortalidaKLKLHSN\UZNY\WVZKLYPZJVLTH[t JVTIHZLLTL_WLYPvUJPHZ
PU[LYUHJPVUHPZ
5V 5/: 5H[PVUHS /LHS[O :`Z[LT ZPZ[LTH KL ZHKL KV 9LPUV
<UPKV V \ZV KL WYVÄZZPVUHPZ UqVTtKPJVZ WHYH JOLJR\W ]PHIPSPaH H
criação de programas para detecção precoce de doenças na populasqV<TWYVNYHTHMVJHKVUHWVW\SHsqVKLHUVZKLPKHKLWVY
exemplo, repetido a cada cinco anos, no qual são utilizadas ferramen[HZWHKYVUPaHKHZWHYHPKLU[PÄJHYPUKP]xK\VZJVTYPZJVKLKLZLU]VS]LY
KL[LYTPUHKHZ KVLUsHZ JVTV KPHIL[LZ KVLUsH YLUHS L KLTvUJPH 6
JOLJR\WtYLHSPaHKVWVYLUMLYTLPYVZV\[tJUPJVZKLZHKLJHWHJP[Hdos e a consulta com o clínico geral é realizada apenas se os resulta-
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KVZPUKPJHYLTHWYLZLUsHKLMH[VYLZKLYPZJVV\KVLUsH6PTWHJ[Vt
NYHUKL!JmSJ\SVZTVZ[YHTX\LL]LU[VZJHYKPV]HZJ\SHYLZKLYYHTLLPUMHY[VMVYHTL]P[HKVZWVYHUVHStTKLTVY[LZWYLTH[\YHZL
UV]VZJHZVZKLKPHIL[LZX\LMVYHTKL[LJ[HKVZWYLJVJLTLU[L
(StTKPZZVZqVLZ[PTHKHZLJVUVTPHZUHVYKLTKLTPSOLZHUV
CAMPANHAS E POLÍTICAS COM USO
DE TÉCNICAS DE REFORÇO POSITIVO:
Campanhas com uso de dados e técnicas de reforço positivo, conhecidas internacionalmente como nudging1 , podem ser até 20%
THPZLML[P]HZKVX\LJHTWHUOHZ[YHKPJPVUHPZ
PAPEL ATIVO DO EMPREGADOR:
0UJLU[P]VZÄUHUJLPYVZLUqVÄUHUJLPYVZWHYHVZPUKP]xK\VZX\LWYHticam o cuidado com a própria saúde geram benefícios mútuos, com
20-30% de redução nas taxas de admissão e custos por paciente, de
HJVYKVJVTL_WLYPvUJPHZPU[LYUHJPVUHPZ
Para se ter uma ideia do impacto dos fatores de risco, se fosse possível eliminá-los totalmente, poderia haver uma economia de
aproximadamente R$ 100 bilhões/ano no tratamento de doenças
crônicas, valor equivalente ao rombo das contas públicas em 2015
8\HKYV

NudgeZPNUPÄJH¸X\HSX\LYMH[VYZPNUPÄJHU[LX\LWVKLHS[LYHYVJVTWVY[HTLU[VKHZWLZZVHZ
ZLTX\LZLQHULJLZZmYPVWYVPIPYX\HSX\LYVWsqVV\T\KHYZPNUPÄJH[P]HTLU[LVZPUJLU[P]VZ
econômicos. Para ser considerado como Nudge, a intervenção deve ser fácil e barata de se
evitar, garantindo a liberdade dos indivíduos.” - THALER, R.; SUNSTEIN, C. (2008). Nudge:
Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press.
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QUADRO 6 - POTENCIAIS IMPACTOS DA REDUÇÃO
DE FATORES DE RISCO NA POPULAÇÃO BRASILEIRA
A eliminação total de fatores de risco poderia levar a uma economia de ~100bilhões/ano no
tratamento de doenças crônicas, valor equivalente ao rombo das contas públicas em 2015

PREMISSAS
Tratamento das doenças
JYUPJHZYLWYLZLU[H 
dos gastos do sistema de
saúde1

GASTOS COM TRATAMENTO
DE DOENÇAS CRÔNICAS
R$ bilhões, 2015, Brasil

287

Eliminação dos principais
fatores de risco3 associados
a doenças cardiovasculares,
respiratórias crônicas e
câncer4

-34% p.a.

189

Impacto da eliminação
dos fatores de risco em linha
com literatura internacional
– 80% dos casos de
doenças cardíacas, derrame
e diabetes tipo 2 evitados2
– 40% de todos os tipos de
câncer evitados2

CUSTO
ARUAL

CUSTO COM
REDUÇÕES

Economia anual de
~R$ 100 bilhões no
sistema de saúde
Montante chega
próximo ao valor de
todo o rombo nas
contas públicas do
governo federal em
9 IPSOLZ
Valor representa
ainda cerca de 2%
do PIB brasileiro em
2015

1 Baseado nos custos das doenças crônicas nas AIHs (Autorizações de Internação Hospitalares), segundo dados de 2005
Ministério da Saúde (ELSA Brasil: the greatest epidemiological study in Latin America). 2 Baseado em literatura internacional. 3
Falta de atividade física, obesidade, tabagismo e consumo excessivo de álcool) 4 Doenças cardiovasculares (22%), respiratórias
crônicas (15%), câncer (11%)
FONTE: Literatura internacional; DataSus
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1.3 ALTA
EXPECTATIVA
E POUCA
INFORMAÇÃO
DO PACIENTE
A área de saúde é considerada uma das mais importantes pela população brasileira e, ao mesmo tempo, é a que gera maior insatisfação de
HJVYKVJVTHWLZX\PZHKV=PZqV)YHZPS
Atualmente, a expectativa do brasileiro com o sistema de saúde é extremamente alta, uma vez que o Brasil tem uma cobertura ampla e sem
SPTP[LZ JSHYVZ 6\[YVZ WHxZLZ X\L JVU[HT JVT ZPZ[LTHZ ZLTLSOHU[LZ UV
T\UKVJVILY[\YH\UP]LYZHSWVZZ\LTTLSOVYKLÄUPsqVKLJVILY[\YHLH[t
mecanismos de coparticipação, que criam maior consciência de valor na
WVW\SHsqV6\ZLQHLZ[PT\SHTV\ZVJVUZJPLU[LKVZYLJ\YZVZKLZHKL
Como consequência, no Brasil, a saúde é considerada apenas um “direito de todos”, como manifestado na Constituição, enquanto em outros
países a interpretação é de que a saúde também é um “dever de todos”,
uma vez que apenas o esforço em comum, tanto individual como coletivo,
WVKLYmSL]HYH\TLZ[HKVKLZHKLTLSOVYWHYHHWVW\SHsqV8\HKYV
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QUADRO 7 - EXTENSÃO DA COBERTURA
UNIVERSAL NO BRASIL VERSUS OUTROS PAÍSES
Os princípios do SUS levam a uma cobertura mais ampla do que a
de países com sistemas semelhantes e maior renda per capita

EXTENSÃO DA COBERTURA CUSTEADA PELO GOVERNO POR
PIB PER CAPITA EM SISTEMA DE COBERTURA UNIVERSAL

EXTENSÃO DA COBERTURA
CUSTEADA PELO GOVERNO

¸(ZHKLt\TKPYLP[VKL
todos e um dever do Estado’’
RENAME, RENASES e
CONITEC1 não prevalecem

NICE: Órgão estuda
e debate com a
sociedade o que será
coberto e o que não
será coberto

.V]LYUVKLÄULVX\LtJVILY[VL
JYPHWYVNYHTHZLZWLJxÄJVZWHYH
Z\IZPKPHYVX\LUqVtJVILY[V7L_!
([LUsqVKVTPJPSPHYHVPKVZV

Copagamentos
de USD 9 a 40

Listas positivas e negativas
indicam que a cobertura
e alguns procedimentos
têm copagamentos de até
US$ ~50

Cada província
KLÄULJVILY[\YH
JVUMVYTLWLYÄS
da população
Seguro compulsório,
cobertura determina o
que exige cosseguro
ou copagmento

10

20

30

40

50

3M: Poupanças
obrigatórias dos
residentes para
JVÄUHUJPHYVZ
serviços cobertos



O Brasil é o único
sistema que não
deixa clara a extensão
da cobertura
WL_SPZ[HKL
WYVJLKPTLU[VZ
abrindo espaço para
a judicialização
Todos os países
restringem a
cobertura universal
aos residentes
permanentes do país
e/ou países parceiros

“Até a Suécia
quebraria se
tivesse uma
política de dar
tudo para todos”

PIB PER
CAPITA
Mil US$ atual

1 RENAME Relação nacional de medicamentos essenciais; RENASES Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde;
CONITEC Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
FONTE: Banco Mundial; estudo London School of Economics e Commonwealth Fund e análise ICOS
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<THJVUZLX\vUJPHKHJVILY[\YHHTWSHLWV\JVJSHYHtHQ\KPJPHSPaHsqVX\LQmJ\Z[HJLYJHKL9 
IPSOLZHVWHxZZLUKVX\LPZZVYLWYLZLU[HHWLUHZHWHY[LKVNHZ[VX\LUVZt]PZx]LS8\HKYV

QUADRO 8
COMPONENTES DOS GASTOS COM JUDICIALIZAÇÃO NO BRASIL
Uma consequência da cobertura ampla e pouco clara é a judicialização
que já custa cerca de R$ 7 bilhões e isso é apenas parte do gasto

R$ 1 bilhão

Despesas diretas da Federação
com medicamentos e
tratamentos não cobertos

R$ 6 bilhões

Despesas diretas estimada dos
Estados e Municípios

“Em outros países
quase não há
Q\KPJPHSPaHsqVBDVQ\Pa
não se sente legitimado
para interferir na
decisão da autoridade
de saúde”
Folha de São Paulo,
29/09/2016

Maiores custos
administrativos para
o processamento das
KLTHUKHZWL_V\]PKVYPH

Maiores custos
processuais do sistema
Q\YxKPJVWL_HK]VNHKVZ

-65;,!¸0U[LY]LUsqV1\KPJPHSUHZHKLWISPJH¹(K]VJHJPH.LYHSKH<UPqV¶
*VUZ\S[VYPH1\YxKPJH"4PUPZ[tYPVKH:HKL"PTWYLUZH
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O importante é ter uma
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(HTWSP[\KLKHJVILY[\YHUqV]HSLHWLUHZWHYHVZL[VYWISPJV
,SH[HTItTZLYLÅL[LUVZL[VYWYP]HKVWVYTLPVKVJOHTHKV9VS
KL7YVJLKPTLU[VZPTWVZ[VWLSH(5:(NvUJPH5HJPVUHSKL:HKL
:\WSLTLU[HY}YNqVX\LYLN\SHVZWSHUVZKLZHKLWYP]HKVZ
7VY L_LTWSV UH 0UNSH[LYYH H HNvUJPH 50*, 5H[PVUHS 0UZ[P[\[L
MVY/LHS[OHUK*HYL,_JLSSLUJLLTP[LKPYL[YPaLZX\LKL[LYTPUHTHZ
tecnologias, medicamentos e tratamentos que podem ser cobertos
V\ÄUHUJPHKVZWLSVZPZ[LTHUHJPVUHSKLZHKL5/:(WVW\SHsqV
é envolvida nesse debate e entende as escolhas que precisam ser
feitas para que exista equidade no sistema, evitando assim a judiJPHSPaHsqV
Outro fator que gera alta expectativa e insatisfação do cidadão
brasileiro com o sistema de saúde é a falta de informação, seja soIYLVZPZ[LTHZLQHZVIYLVWY}WYPVJPKHKqV([\HSTLU[LHH\ZvUJPH
de integração de dados faz com que o cidadão não tenha controle
sobre quais exames já realizou, quais consultas já fez ou quais reTtKPVZQm[VTV\:LTHJLZZVHLZZHZPUMVYTHsLZUqVtWVZZx]LS
exigir que o cidadão exerça seu dever de cuidar da própria saúde,
WVPZLSLUqV[LTH\[VUVTPHWHYHMHavSV
Ter um prontuário eletrônico universal é um dos principais avansVZULJLZZmYPVZWHYH\THZHKLPU[LNYHS*VU[\KVHPUKHOmT\P[VZ
KLZHÄVZ+LHJVYKVJVTHWLZX\PZHYLHSPaHKHWLSHLTWYLZH7OPSPWZ
-\[\YL/LHS[O0UKL_V)YHZPSLZ[mUV[VWVKHSPZ[HKLWHxZLZ
UVZX\HPZLZZLZKLZHÄVZZqVTHPZWYL]HSLU[LZ,HZJVUZLX\vUJPHZ
são muitas, entre elas a repetição desnecessária de exames solici[HKVZWVYKPMLYLU[LZWYVÄZZPVUHPZLHWLYJLWsqVKVWHJPLU[LKLX\L
UqVt¸KVUV¹KHZPUMVYTHsLZZVIYLZPTLZTV
Apesar dos avanços recentes com a proposta de um cartão uniÄJHKV*HY[qV:<:HHWYV]HsqVKV*VUQ\U[V4xUPTVKL+HKVZL
o e-SUS Atenção Básica, o Brasil ainda está quatro décadas aquém
KVZWHxZLZKLYLMLYvUJPH8\HKYV 
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QUADRO 9
O AVANÇO DO CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS NO BRASIL
CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS ( CMD)

Dados sobre
a saúde de
um paciente,
internas a cada
instituição de
saúde

REGISTRO
ELETRÔNICO EM
SAÚDE

PRONTUÁRIO
ELETRÔNICO DO PACIENTE

CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS

FONTE: Resolução no 6/2016
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7YVÄZZPVUHPZ
de saúde têm
acesso ao mesmo
prontuário único,
simultaneamente
e em diferentes
instituições

Documento que
coleta os dados
em cada contato
assistencial,
padronizado
para todos os
estabelecimento

1970

1980

2016

O Brasil acaba
de estabelecer o
Conjunto Mínimo de
Dados9LZVS\sqVUV
KH*VTPZZqV
0U[LYNLZ[VYLZ;YPWHY[L
A implementação do
CMD será incremental
e gradual, substituindo
um total de 9 sistemas
de informação da
atenção ambulatorial
e hospitalar hoje
fragmentados
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Muitos países avançaram na integração de dados de prontuários eletrôUPJVZV\QmWVZZ\LTWSHUVZYVI\Z[VZWHYHPZZVHWLZHYKVZKLZHÄVZ(VIZLY]HsqVKLJHZVZPU[LYUHJPVUHPZYL]LSHX\L\THKHZTHPVYLZKPÄJ\SKHKLZt
alcançar a integração completa, motivo pelo qual muitos países optam por
PU[LNYHYVZKHKVZWVYYLNPqVKLZHKLWVYL_LTWSVUx]LSLZ[HK\HSV\WVY
Ux]LSKLH[LUsqVLTZHKLWVYL_LTWSVPU[LNYHsqVKLKHKVZKHH[LUsqV
básica/primária com dados de fornecimento de remédios nas farmácias poW\SHYLZ
O caso exitoso da Prefeitura do Município de Embu das Artes, em São
Paulo, em parceria com a farmacêutica Libbs, mostra que o primeiro passo
para o Brasil parece ser integrar os dados regionalmente, caminhando de
Ux]LSWHYHUx]LSKLH[LUsqV
Com investimento total de R$ 2,5 milhões, o município informatizou as
unidades básicas de saúde e integrou os prontuários eletrônicos através da
WSH[HMVYTHL:<:KPZWVUPIPSPaHKHWLSV4PUPZ[tYPVKH:HKL6WYVQL[V[YV\_L
ILULMxJPVZ]PZx]LPZWHYHHWVW\SHsqVLWHYHVZWYVÄZZPVUHPZKLZHKLLJVUtinua com foco na integração para que inclua também os dados da atenção
ZLJ\UKmYPH<UPKHKLZKL7YVU[V([LUKPTLU[V¶<7(Z
Além da limitação de integração dos dados do paciente, o Brasil ainda
possui várias limitações quanto ao compartilhamento de dados sobre o próWYPVZPZ[LTHKLZHKLJVTHWVW\SHsqV
O DataSUS, portal do Ministério da Saúde para acesso aos dados cole[HKVZWLSVZPZ[LTHHWYLZLU[HPUTLYHZKPÄJ\SKHKLZKLHJLZZVWHYHVJPKHdão, tais como interface pouco amigável, termos excessivamente técnicos,
PUZ[HIPSPKHKLKVZP[LMHS[HKLPUMVYTHsLZYLSL]HU[LZWVYL_LTWSV[LTWVKL
LZWLYHHStTKLZLYWV\JVKP]\SNHKVWHYHHWVW\SHsqVLTNLYHS
Países como Canadá, Inglaterra e Alemanha possuem portais de uso
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simples para que a população acesse os dados do sistema, além de
oferecerem maior granularidade, como dados sobre a qualidade do
H[LUKPTLU[VWVYOVZWP[HS
6PTWHJ[VKVHJLZZVnPUMVYTHsqVtPTLUZVYLÅL[PUKVZLUV¸LTpoderamento” do paciente, por meio da disponibilização de informações
comparáveis referentes a qualidade das instituições prestadoras de atenção, na possibilidade da tomada de decisões mais fundamentadas e no
THPVYLUNHQHTLU[VKVJPKHKqVUHJVIYHUsHKVZPZ[LTH

1.4 GOVERNANÇA
POUCO EFETIVA
No sistema brasileiro optou-se por descentralizar a execução dos
serviços de saúde, transferindo muitas responsabilidades para os muniJxWPVZ,_PZ[LTKP]LYZVZILULMxJPVZULZZLWYVJLZZVJVU[\KVOVQLL_PZte um descompasso entre as responsabilidades atribuídas à maioria dos
municípios brasileiros e sua capacidade de execução, sendo necessário
NLYHY\THKPZJ\ZZqVZVIYLVUx]LSPKLHSKLKLZJLU[YHSPaHsqV8\HKYV
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QUADRO 10 - CARACTERÍSTICAS E RESPONSABILIDADES
DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS NA SAÚDE
Responsabilidades dos municípios brasileiros na prestação de serviços de saúde

A MAIORIA DOS MUNICÍPIOS
BRASILEIROS É DE PEQUENO PORTE E
DEPENDENTE FINANCEIRAMENTE...

... O QUE NÃO PARECE SER
COMPATÍVEL COM SUAS
RESPONSABILIDADES NA SAÚDE

NÚMERO DE HABITANTES

Art. 18 - Lei 8080/1990:
Planejar serviços de saúde

69%

Executar serviços
19%

Até
20 mil



Entre
20mil e
50 mil

Entre
50mil e
100 mil

5%

1%

Entre
100mil e
500 mil

Mais
de
500 mil

- Atenção primária
- Vigilância epidemiológica
- Vigilância sanitária
- Saúde do trabalhador
- Saneamento básico
Executar política de insumos e equipamentos

GRAU DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA
DOS MUNICÍPIOS1

Formar consórcios intermunicipais
Gerir laboratórios públicos e
hemocentros

81%

Controlar eðVFDOL]DU serviços privados
1RUPDWL]DUcomplementarmente
11%
Muito alta

Alta

5%

3%

Média

Baixa

)HZLHKVUVWPSHYKL¸9LJLP[HZ7Y}WYPHZ¹KVÐUKPJL-PYQHUKL.LZ[qV
4\UPJPWHS-65;,!3LP "+H[H:<:"0).,"-091(5

54% DOS MUNICÍPIOS no Brasil
hoje possuem um hospital geral,
uma das estruturas mais caras
do sistema de saúde
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No Reino Unido, por exemplo, reformas recentes no NHS envolveram
\TUV]VHYYHUQVKHZLZ[oUJPHZHKTPUPZ[YH[P]HZ3mHKLZJLU[YHSPaHsqVVJVYYL
WVYYLNPqVKLZHKLPUKLWLUKLU[LTLU[LKHZH\[VYPKHKLZT\UPJPWHPZ,ZZH
JVUÄN\YHsqVWVYtTVJVYYL\UPJHTLU[LUV9LPUV<UPKV5VZKLTHPZWHxZLZ
de referência, como Canadá e Austrália, a descentralização ocorre no nível
LZ[HK\HSV\WYV]PUJPHSJVUMVYTLVJHZV
O SUS é composto não apenas pelo sistema público, mas também pelo
sistema privado, chamado “sistema suplementar”, que deveria ajudar o sis[LTHWISPJVHWYV]LYZLY]PsVZKLZHKL*VU[\KVUV)YHZPSL_PZ[LLZWHsV
para uma maior participação do setor privado no intuito de reduzir a carga
do setor público, o que ocorre nos sistemas de referência, inclusive naqueles
J\QVZÄUHUJPHTLU[VZZqVTHQVYP[HYPHTLU[LWISPJVZWVYL_LTWSV*HUHKm
Como o setor privado tem menos restrições, em geral, as experiências in[LYUHJPVUHPZTVZ[YHTX\LLSLZL[VYUHKL H THPZLÄJPLU[LX\LV
ZLY]PsVNLYLUJPHKVWLSVZL[VYWISPJV8\HKYV
Alguns estados brasileiros já aderiram ao modelo de Organizações Sociais em Saúde e Parcerias Público-Privadas, mas as experiências ainda são
PUJPWPLU[LZLTUx]LSUHJPVUHS
5HH[LUsqV[LYJPmYPHVTVKLSVtMVY[LTLU[LIHZLHKVUHZPUZ[P[\PsLZÄSHU[Y}WPJHZX\LZVMYLTKPÄJ\SKHKLZÄUHUJLPYHZNYH]LZJVTHMHS[HKLYLWHZZLZKV:<:JVTVHJVU[LJL\YLJLU[LTLU[LJVTHZ:HU[HZ*HZHZ
Finalmente, conclui-se que a governança atual do sistema de saúde
brasileiro possui elos da cadeia que atuam de forma independente e não
aproveitam oportunidades de sinergias com uma maior cooperação, seja ela
entre público e privado, seja entre público e público por meio de uma melhor
VYNHUPaHsqVKLYLNPLZKLZHKLWHYHV[PTPaHYHKLZJLU[YHSPaHsqV
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QUADRO 11 - COMPARAÇÃO DE MÉTRICAS QUE INDICAM
EFICIÊNCIA EM HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS
EFICIÊNCIA EM HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS

NÚMERO DE ATENDIMENTOS
POR MÉDICO

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA
Número de dias

138



+22%

113

4

Hospitais
públicos

Hospitais
privados

Hospitais
públicos

-25%

Hospitais
privados1

1 Média dos associados à ANAHP
FONTE: DataSUS; DataFolha; FEHOSP; Banco de dados de hospitais alemãwes; análise da equipe
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1.5 ALOCAÇÃO DE
RECURSOS INADEQUADA
*VTVUV]VWLYÄSKLTVNYmÄJVKHWVW\SHsqVYLZ\S[HU[LKVLU]LSOLJPTLU[VLVH\mento da prevalência das doenças crônicas, aumenta a necessidade de alocar os recurZVZKVZPZ[LTHKLTHULPYHTHPZHKLX\HKHWHYHH[LUKLYHLZZHUV]HKLTHUKH([\HSmente, o sistema brasileiro aloca recursos para uma demanda existente no passado, por
exemplo para doenças agudas, em vez de crônicas, que não exigem acompanhamento
JVU[xU\V
6)YHZPSNHZ[HTHPZJVTTtKPHLHS[HJVTWSL_PKHKLKVX\LWHxZLZKLYLMLYvUJPH! 
do orçamento total são gastos com esses níveis de atenção, enquanto a média dos paíZLZKH6*+,tKL 5H[\YHSTLU[LVZOVZWP[HPZJVU[PU\HYqVZLUKVT\P[VYLSL]HU[LZ
mas o país deve buscar se aproximar à média da OCDE, direcionando o restante dos
YLJ\YZVZWHYHHH[LUsqVImZPJHLHTI\SH[VYPHS
(H[LUsqVWYPTmYPHtTHPZLÄJHaWHYHKVLUsHZJYUPJHZWVPZWLYTP[LHJVVYKLUHsqV
do cuidado e acompanhamento desses casos, evitando assim internações desnecesZmYPHZ i WVZZx]LS L]VS\PY ZPNUPÄJH[P]HTLU[L UH YLK\sqV KL PU[LYUHsLZ WVPZ   KHZ
internações no Brasil poderiam ser evitadas com a expansão da atenção primária _em
LZWLJPHSPU[LYUHsLZJH\ZHKHZWVYJVTWSPJHsLZKLKVLUsHZJYUPJHZWVYL_LTWSVHTW\[HsLZLTWHJPLU[LZKPHIt[PJVZFWVYTLPVKVMVY[HSLJPTLU[VKHX\HSPKHKLLH]HUsVKH
H[LUsqVWYPTmYPHUqVHWLUHZUVZL[VYWISPJVTHZ[HTItTUVZL[VYWYP]HKV,TV\[YVZ
países, o número de internações causadas por problemas que poderiam ser combatidos
WLSHH[LUsqVImZPJHtZPNUPÄJH[P]HTLU[LTLUVY7VYL_LTWSV UV9LPUV<UPKVL(\Z[YmSPH UV*HUHKmL UVZ,Z[HKVZ<UPKVZ
<THKPÄJ\SKHKLtHMHS[HKVZJOHTHKVZ¸TtKPJVZKHMHTxSPH¹¶V)YHZPS[LT]LaLZ
TLUVZTtKPJVZKLZZHLZWLJPHSPKHKLKVX\LHTtKPHKVZWHxZLZKH6*+,8\HKYV
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QUADRO 12 - DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICOS DA
FAMÍLIA, BRASIL VERSUS OUTROS PAÍSES
DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICOS DA FAMÍLIA NO BRASIL EM RELAÇÃO A OUTROS PAÍSES
20141
MÉDICOS DE FAMÍLIA2
7VYOHI

MÉDICOS
7VYOHI
Brasil

1,9

Chile



Turquia



México

8

0,1

EUA

2,5

Austrália

12

0,3



3,8

Itália

3,9

Alemanha

0,8

20


1,0

33
20

0,9

4,1

3,2

29

0,8
3,5

Espanha

48

1,2

2,8

1,0

28

0,8

2,4

0,2% com
especialidade
“Médico de
Família”

31

0,5

Canadá

Mínimo
recomendado
pela OMS

48

1,0

2,2

Reino Unido

MÉDICOS DE FAMÍLIA2
% do total de médicos



26

Média OCDE

6\S[PTVKHKVKPZWVUx]LS¸.LULYHS7YHJ[P[PVULYZ¹UV)YHZPSJVUZPKLYHKVLZWLJPHSPKHKL¸4tKPJVKL-HTxSPH¹L
médicos da ESF. Se considerados Clínicos Gerais total passa a 27% FONTE: OCDE, OMS, Ministério da Saúde
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O setor privado está defasado em relação ao setor público no uso da atenção primária como porta de
LU[YHKHWVPZH]HZ[HTHPVYPHKVZTtKPJVZKHMHTxSPHH[\HHWLUHZUVZL[VYWISPJV0U[LYUHJPVUHSTLU[L
observamos cada vez mais a entrada do setor privado na atenção primária, como nos Estados Unidos,
X\L[vTLZ[PT\SHKVHMVYTHsqVKLTtKPJVZULZZHLZWLJPHSPKHKLVMLYLJLUKVPUJLU[P]VZÄUHUJLPYVZH
empresas privadas que atuam com a coordenação e a integração do cuidado, atendendo o paciente não
HWLUHZUVTVTLU[VKHPU[LYUHsqVOVZWP[HSHYTHZLT[VKHHZ\H]PKH
Algumas iniciativas começam a surgir no setor privado brasileiro, tais como:
(<UPTLK)/JYPV\\TWSHUVKLNH[LRLLWLY THPZIHYH[VLTX\LVZWHJPLU[LZKL]LTWHZZHYWVYJVUZ\S[HJVT\TJSxUPJVNLYHSWYPTLPYV(ZJVUZ\S[HZLTOVZWP[HPZJHxYHTKL WHYH
 LHZJVUZ\S[HZLTJVUZ\S[}YPVZJYLZJLYHTTHPZKL 
,TIVYHUqVWVZZH[LYYLKLWY}WYPHV)YHKLZJV:HKLJVU[HJVT\THYLKLKLWHYJLPYVZKL
WYVÄZZPVUHPZKLKPMLYLU[LZLZWLJPHSPKHKLZX\LKLZLTWLUOHTVWHWLSKLTtKPJVZKHMHTxSPH
((TPS3PMLJVU[HH[\HSTLU[LJVT\UPKHKLZLU[YL:qV7H\SVL9PVKL1HULPYVX\L[vT[PKVTHPZ
WYVJ\YHKVX\LVLZWLYHKVTVZ[YHUKVX\LVJPKHKqV]v]HSVYULZZLUV]VTVKLSV
*VTVTLUJPVUHKVHU[LYPVYTLU[LVZOVZWP[HPZJVU[PU\HYqVH[LY\TWHWLSYLSL]HU[L*VU[\KVOVQL
UV)YHZPSHWYV_PTHKHTLU[L KVZOVZWP[HPZVWLYHTHIHP_VKHLZJHSHPKLHSJVTIHP_HLZWLJPHSPaHsqV
LT\P[HZ]LaLZLZ[qVPZVSHKVZKVZPZ[LTH0ZZVVJVYYLJVTOVZWP[HPZWYP]HKVZJVTÄUZS\JYH[P]VZOVZWP[HPZÄSHU[Y}WPJVZLOVZWP[HPZWISPJVZ
Globalmente, o papel dos hospitais está mudando de uma estrutura isolada para fazer parte de um
ZPZ[LTHPU[LNYHKV7HZZHKLZZLTVKVHZLY\THPUZ[P[\PsqVJLU[YHSWHYHHYLMLYvUJPHKVWHJPLU[LKL
]VS[HHVZPZ[LTHKHH[LUsqVImZPJHWHYHX\LLSLJVU[PU\LHZLYHJVTWHUOHKVWVYWYVÄZZPVUHPZKLZHKL
,ZJHSHLZWLJPHSPaHsqVLLTWYLNVKL[LJUVSVNPHZKLLÄJPvUJPHWVYL_LTWSVH\[VTHsqVLZ[qVKPretamente relacionados a melhores resultados clínicos e menores custos com base em uma série de
LZ[\KVZLL_WLYPvUJPHZPU[LYUHJPVUHPZ*VUZPKLYHZLLZJHSHPKLHSWHYHLZ[Y\[\YHZKLHS[HJVTWSL_PKHKL
THPZKLSLP[VZKLHJVYKVJVTLZ[\KVKV)HUJV4\UKPHS
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:HILZLX\LHZ[LJUVSVNPHZWVKLTT\KHYZPNUPÄJH[P]HTLU[LHTHULPYHJVTX\LHZHKLZLYmVMLYLJPKH UV M\[\YV ( JVULJ[P]PKHKL WLYTP[PYm V JVNLYLUJPHTLU[V KV WHJPLU[L LU[YL KP]LYZHZ PUZ[P[\PsLZ
LWYVÄZZPVUHPZKLZHKLZVS\sLZKL)PN+H[HWLYTP[PYqVHUmSPZLZLT[LTWVYLHSKVZTt[VKVZKL[YH[HTLU[VLHH\[VTHsqVHWYPTVYHYmHL_WLYPvUJPHKVWHJPLU[LVZYLZ\S[HKVZJSxUPJVZLHLÄJPvUJPHKVZ
WYV]LKVYLZKLZHKL
No entanto, o sistema brasileiro aloca poucos recursos a soluções tecnológicas que podem melhorar
KYHZ[PJHTLU[LHLÄJPvUJPHKVZPZ[LTHJVTVtVJHZVKL[LJUVSVNPHZYLTV[HZ[LSLTLKPJPUHLTVUP[VYHTLU[VYLTV[VKLWHJPLU[LZJYUPJVZX\LWVKLTYLK\aPYHSHJ\UHUHKPZ[YPI\PsqVKLYLJ\YZVZWLSVWHxZ
¶WVYL_LTWSVHWYV_PTHKHTLU[L KVZTtKPJVZLZWLJPHSPZ[HZZLLUJVU[YHTUVZLZ[HKVZKV:\SL
:\KLZ[LKV)YHZPS¶LTLSOVYHYYLZ\S[HKVZKVZPZ[LTHHL_LTWSVKLL_WLYPvUJPHZPU[LYUHJPVUHPZ5V9LPUV
Unido, o uso da telemedicina e do monitoramento remoto permitiu uma redução de 52% nas internações
KLPKVZVZ7VYtTUV)YHZPSSPTP[HsLZYLN\SH[}YPHZYLK\aLTVPTWHJ[VWV[LUJPHSJVTVVJHZVKHSPTPtação imposta pelo Conselho Federal de Medicina1
Vale ressaltar que o uso de telessaúde no Brasil vem crescendo muito, apesar das restrições que imWLKLT\TPTWHJ[VHPUKHTHPVYHVHSJHUsHKVH[tVTVTLU[V(]HUsVZUVZPZ[LTHWISPJVWVYL_LTWSV
LZ[qVYLSHJPVUHKVZHV7YVNYHTH;LSLZZHKL)YHZPS9LKLZX\LWYLZ[H[LSLJVUZ\S[VYPHLU[YLWYVÄZZPVUHPZ
de saúde, trabalha com tele-educação, telediagnóstico com laudos à distância e segunda opinião com
IPISPV[LJH]PY[\HS6ZWVU[VZKL[LSLZZHKLJYLZJLYHT KLHWHZZHUKVKLWHYH
ZLUKVX\LVZWYPUJPWHPZLZ[HKVZUVZX\HPZOV\]LH\TLU[VMVYHT!)HOPH *LHYm L
4PUHZ.LYHPZ 
No setor privado há um forte crescimento de startups em saúde, como as que buscam conectar
WHJPLU[LZJVTZL\ZTtKPJVZNHYHU[PUKVWYP]HJPKHKLKLKHKVZ;HTItTOmOVZWP[HPZWYP]HKVZX\LQm
começam a incorporar telemedicina, como o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que utiliza uma
ZVS\sqVWHYHV[PTPaHYHJVT\UPJHsqVJVTLX\PWLZKV/VZWP[HS4\UPJPWHS+Y4V`ZtZ+L\[ZJOOVZWP[HS
WISPJVKHSVJHSPKHKLKL4»)VP4PYPTLT:qV7H\SVWHYHH\TLU[HYVHJLZZVHLZWLJPHSPZ[HZ

1. A resolução do CFM1 1.643/2002 restringe consultas médicas por telefone ou internet. Estima-se impacto de até 2% de economia
do gasto total com saúde. Experiências recentes no NHS mostram impacto positivo nos desfechos clínicos (p.ex., redução de 69% de
atendimento emergencial para idosos).
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1.6 PRÁTICAS DE GESTÃO
INEFICIENTES
O sistema brasileiro é mais centrado no médico do que os sistemas de países de referência e tem
IHP_V\ZVKLPUKPJHKVYLZKLKLZLTWLUOV(StTKPZZVVJVUOLJPTLU[VKLNLZ[qVUHmYLHKLZHKLt
WV\JV]HSVYPaHKV
Ao comparar o Brasil com outros sistemas de referência, observa-se que existem poucos incentivos
WHYHHMVYTHsqVKLNLZ[VYLZUHZHKLIYHZPSLPYHLIHP_H]HSVYPaHsqVKVZWYVÄZZPVUHPZKLNLZ[qVUVZL[VY
O mercado brasileiro incentiva a formação de especialistas em detrimento de generalistas e gestores
LL_PZ[LTWV\JHZVWsLZKLLZWLJPHSPaHsqVLTNLZ[qV(StTKPZZVVZL[VYHJHIHUqVZLUKVH[YHLU[L
WHYHWYVÄZZPVUHPZKLNLZ[qVH[\HU[LZLTV\[YVZZL[VYLZ5V9LPUV<UPKV KHSPKLYHUsHKLOVZWP[HPZ
WISPJVZtMVYTHKHWVYUqVTtKPJVZ,ZZLUTLYVtHPUKHTHPVYUVZ,Z[HKVZ<UPKVZ  (PUKHUV
Reino Unido, há aproximadamente 92 cursos de pós-graduação em gestão de serviços de saúde e, nos
,Z[HKVZ<UPKVZOmHWYV_PTHKHTLU[LWYVNYHTHZKLK\WSHNYHK\HsqVLT4LKPJPUHL(KTPUPZ[YHsqV
,T\TZPZ[LTHJLU[YHKVUVWHWLSKVTtKPJVL_PZ[LWV\JHÅL_PIPSPKHKLUH\[PSPaHsqVKLWYVÄZZPVUHPZ
não-médicos em atividades de menor complexidade _o que poderia aumentar a capilaridade do sistema,
HTWSPHUKVVHJLZZVWHYHHWVW\SHsqV(WYVWVYsqVLU[YLUqVTtKPJVZLTtKPJVZt[YvZ]LaLZTLUVYKV
X\LLTWHxZLZKLYLMLYvUJPH8\HKYV
7VYL_LTWSVUV9LPUV<UPKVTHPZKL KVZWHY[VZZqVYLHSPaHKVZL_JS\ZP]HTLU[LWVYTPK^P]LZ
¶WYVÄZZPVUHPZLZWLJPHSPaHKVZUHZHKLYLWYVK\[P]H¶ZLTVLU]VS]PTLU[VKL\TTtKPJV5VZ,Z[HKVZ
<UPKVZ (\Z[YmSPH L *HUHKm WYVÄZZPVUHPZ [tJUPJVZ YLHSPaHT L_HTLZ KL \S[YHZZVUVNYHÄH L LUMLYTLPYVZ
LZWLJPHSPaHKVZ YLHSPaHT HULZ[LZPHZ JPYYNPJHZ 6 \ZV KL T\S[PWYVÄZZPVUHPZ YLK\a V J\Z[V KV ZPZ[LTH L
H\TLU[HVHJLZZV
No NHS do Reino Unido, ter o primeiro contato com o paciente por meio de enfermeiros gerou uma
YLK\sqVKLH[t UVZNHZ[VZJVTH[LUsqVWYPTmYPH65/:OPZ[VYPJHTLU[L\[PSPaHVTtKPJVKLMHTxSPH
como porta de entrada do sistema, porém estuda-se a utilização de enfermeiros para primeiro contato e
WVZ[LYPVYKPYLJPVUHTLU[VHVZTtKPJVZ
6\[YH WYm[PJH KL NLZ[qV PULÄJPLU[L \[PSPaHKH UV )YHZPS t H TLKPsqV L KP]\SNHsqV KL PUKPJHKVYLZ KL
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QUADRO 13 - RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS NÃO
MÉDICOS E MÉDICOS, BRASIL VERSUS OUTROS PAÍSES
A RAZÃO ENTRE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MÉDICOS É BAIXA

PAÍS
EUA

3,2

4,0
3,9

Canadá

2,1

3,1

Reino Unido
Brasil

TÉCNICOS1/MÉDICO

ENFERMEIROS/MÉDICO

0,8

7,2
6,0

3,2
1,4

TOTAL

6,3
2,2

1 Técnicos considerados para o Brasil: auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem; Técnicos considerados para demais países:
nursing aide, patient care assistant, personal care provider, home care aide, psychiatric aide, foreign health and personal care assistants
FONTE: OECD Stats 2010/informação mais próxima disponível; American Association of Colleges of Nursing website

J\Z[VLX\HSPKHKLKVZPZ[LTHX\LZqVT\P[VSPTP[HKHZ0ZZVLTIVYHZLZHPIHX\LTLKPYVZPUKPJHKVYLZ
HKLX\HKVZ[LTLMLP[VWVZP[P]VUHLÄJPvUJPHKL\TZPZ[LTH
No Brasil, é necessário incorporar indicadores que atendam às novas necessidades do cidadão e
HVWSHULQHTLU[VHKLX\HKVKVZPZ[LTH7HYH[HU[VtULJLZZmYPVH\TLU[HYHNYHU\SHYPKHKLKVZKHKVZ
e investir na transparência – de fato, sistemas que implementaram maior transparência de indicadores
YLK\aPYHTLTH[t VZxUKPJLZKLTVY[HSPKHKLLLT VZKPHZKLPU[LYUHsqVWVYL_LTWSV(SLTHUOH*HUHKm,Z[HKVZ<UPKVZ
O Quadro 14 a seguir compara o nível de granularidade dos indicadores brasileiros com os de países
KH6*+,
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QUADRO 14 - NÍVEL DE GRANULARIDADE DAS
PLATAFORMAS DE MONITORAMENTO DA SAÚDE
O BRASIL NÃO ADAPTOU SEUS INDICADORES ÀS NOVAS
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO E DO SISTEMA

INDICADORES

BRASIL

PAÍSES DA OCDE

Detalhamento das
categorias de custos do
NHZ[V[V[HS 

Atenção primária, média/
alta complexidade e outros
gastos

9 quebras, dentre elas:
prevenção, ambulatório,
hospitalar e home care

CUSTOS

Custo por
procedimento

Canadá: Plataforma
pública para calcular
custos de procedimentos

Readmissão
hospitalar após 30 dias
QUALIDADE

Mortalidade

SATISFAÇÃO
DO CIDADÃO

RECURSOS
PARA
CUIDADOS
DE LONGO
PRAZO
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Indicadores
granulares por
estabelecimento

Tempo de espera
WL_!JoUJLY
Sem
granularidade

Percepção quanto
à sua própria saúde e
à saúde do sistema

Apenas pesquisas
pontuais,
p.ex.: IBGE

Número de leitos em
instituições de longa
permanência para idosos

Apenas relatórios
pontuais, p.ex.:
Pesquisa IPEA 2009

Todos os países realizam
pesquisa de percepção do
cidadão periodicamente

Indicadores relacionados
à end-of-life care
FONTE: OECD website
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1.7 BAIXO FOCO NO DESFECHO
Diferentemente do restante do mundo, o modelo de pagamento brasileiro baseia-se na prescrição,
NLYHUKVPUJLU[P]VZLYYHKVZWHYHVZPZ[LTH6TVKLSVIHZLHKVUV]HSVYKHWYLZJYPsqVtPUZ\Z[LU[m]LSL
OVZWP[HPZKLWVU[HLZ[qVTPNYHUKVWHYHTVKLSVZJVTTHPVYMVJVUVKLZMLJOV
Hoje no Brasil, o valor defasado das consultas produz um incentivo perverso para que serviços nem
sempre necessários complementem a receita _e a baixa utilização de protocolos clínicos e suporte em
TLKPJPUHIHZLHKHLTL]PKvUJPHYLMVYsHLZZHJVUK\[H
Não existe um modelo único que atenda todas as necessidades de um sistema, pois cada modelo
LZ[PT\SHKLJPZLZKPZ[PU[HZ(StTKPZZVT\KHUsHZUVTVKLSVKLWHNHTLU[VZqVJVTWSL_HZLKL]LT
JVUZPKLYHY\THPTWSLTLU[HsqVMHZLHKH:VIYL[\KV\TTVKLSVKLWHNHTLU[VHKLX\HKVUqVtZ\Äciente – é necessário medir indicadores para criar responsabilização e promover transparência através
KLYLN\SHsqVLZL\KL]PKVJ\TWYPTLU[VWHYHYLK\aPYYPZJVZLMYH\KLZ
Os modelos mais explorados atualmente no mundo são:
.SVIHSI\KNL[V\VYsHTLU[VNSVIHS!VWYV]LKVYYLJLIL\T]HSVYÄ_VHU\HSWHYHYLHSPaHYVH[LUKPTLU[VH\THKL[LYTPUHKHYLNPqVPUKLWLUKLU[LTLU[LKHKLTHUKH6WHNHKVYL_PNLX\LJVUKPsLZTxUPTHZKLH[LUKPTLU[VZLQHTJ\TWYPKHZ
*HWP[H[PVUV\JHWP[HsqV!WHNHTLU[VÄ_VIHZLHKVUHWVW\SHsqVX\LVWYV]LKVYKL]LYmH[LUKLYV
valor é calculado por pessoa e pode ser ajustado conforme nível de risco da população em questão
WVYL_LTWSVMHP_HL[mYPHWYLKVTPUHU[L6LZJVWVWVKLZLYSPTP[HKVH\TKL[LYTPUHKVUx]LSKL
H[LUKPTLU[VWVYL_LTWSVH[LUsqVWYPTmYPHV\H[LUsqVPU[LNYHKHWVYL_LTWSVJHZVKL=HSvUJPH
UH,ZWHUOH
)\UKSLWH`TLU[V\WVYWHJV[LWVYKPHNU}Z[PJV!VWYV]LKVYYLJLIL\TWHNHTLU[VYLMLYLU[LH\T
pacote de atividades que se espera que sejam realizadas com base em uma determinada condição
KVWHJPLU[LKPHNU}Z[PJVV\NY\WVKLKPHNU}Z[PJVZ6WHJV[LPUJS\PHStTKVZWYVJLKPTLU[VZX\L
VJVYYLTKLU[YVKVOVZWP[HSHJVU[PU\PKHKLKVJ\PKHKVWVY\T[LTWVWYtKL[LYTPUHKV
-LLMVYZLY]PJL--:V\WVYWYVJLKPTLU[V!WHNHTLU[VKL\T]HSVYWYtKL[LYTPUHKVWHYHJHKH
H[P]PKHKLYLHSPaHKHWLSVWYV]LKVY
68\HKYVTVZ[YHVZTVKLSVZKLWHNHTLU[VTHPZJVT\TLU[L\[PSPaHKVZUVT\UKV
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QUADRO 15 - MODELOS DE PAGAMENTO MAIS
EXPLORADOS ATUALMENTE NO MUNDO
OS PRINCIPAIS SISTEMAS DE REFERÊNCIA ESTIMULAM
O FOCO NO DESFECHO DE MANEIRAS DIFERENTES

INSTITUIÇÕES

60% fee-for-service
40% global budget
REINO UNIDO

VALÊNCIA

HOLANDA

MÉDICOS
CLÍNICOS GERAIS

MÉDICOS
ESPECIALISTAS

Capitation para serviços
básicos e FFS para serviços
adicionais

Assalariados
associados ao NHS
FFS para
Independentes

2,5% dos contratos
são associados ao
desempenho

10% de bônus ou penalidade
com base no desempenho

100% capitation para
pacientes locais

Assalariados dos
gestores de saúde

Assalariados vinculados
a gestores de saúde

Pagamento via DRG
para pacientes fora da
área de cobertura

FFS para autônomos,
recebidos do paciente ou
plano

FFS para autônomos,
recebidos do paciente
ou plano

Bundle payments
(4.400 códigos)

 JHWP[H[PVU
 --:77" 
I\UKSLWH`TLU[ZPUJS\P
acompanhamento de
KVLUsHZJYUPJHZ

Nos hospitais bundle payment
inclui honorários da equipe
Para autônomos: 54% FFS,
 HZZHSHYPHKVZHZZVJPHKVZ
a hospitais universitários

Brasil tem incentivos menos alinhados com o desfecho pois modelo “Fee For Service”
VHPDFRPSDQKDPHQWRGHGHVHPSHQKRQÂRFULDUHVSRQVDELOL]DÍÂRQRH[HFXWRU
Melhores práticas para o foco no desfecho envolvem “Pay For Performance” e
PRGHORVGHSDJDPHQWRFRPPDLRUWUDQVIHUÓQFLDGRULVFRGHH[HFXÍÂRSDUDRSURYHGRU
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A mudança para o foco no desfecho está começando a acontecer no Brasil – já existem casos de
PUZ[P[\PsLZWPVULPYHZJVTTLJHUPZTVZX\LWYVTV]LTVMVJVUVKLZMLJOVLTKL[YPTLU[VnWYLZJYPsqV
Em estágios iniciais, algumas instituições passam a medir e acompanhar indicadores que focam no
KLZMLJOVLTIVYHHPUKHUqVOHQH]PUJ\SHsqVKPYL[HJVTHYLT\ULYHsqVKVZWYV]LKVYLZ,TJHZVZTHPZ
avançados, já se inclui um componente variável na remuneração dos médicos, vinculado ao desempeUOVULZZLZPUKPJHKVYLZ
( YLT\ULYHsqV ]HYPm]LS IHZLPHZL UV KLZLTWLUOV L HSPUOH PU[LYLZZLZ KL J\Y[V L SVUNV WYHaV V\
seja, interesses de curto prazo alinhados com os provedores através de bônus geralmente trimestrais ou
HU\HPZLKLSVUNVWYHaVJVTIU\ZKPMLYPKVHVSVUNVKVZHUVZ
A principal conclusão a que se chega é a de que o Brasil precisa investir na medição de indicadores
de custo, qualidade e desfecho para que seja possível estabelecer novos mecanismos de pagamento
JVUMVYTLVX\LMVYTHPZLÄJHaWHYHJHKHUx]LSKLJ\PKHKVLYLNPqVKLZHKL

1.8 USO DE DADOS E
INOVAÇÃO LIMITADOS
Segundo estudos, uma maior integração e inteligência no uso de dados podem resultar em ganhos
KLH[t WHYHVZPZ[LTH,_PZ[L\TNYHUKLWV[LUJPHSWHYHTHPVY\ZVKLKHKVZLPUV]HsqVLT[YvZ
mYLHZJOH]LHWYLZLU[HKHZHZLN\PY
1. Integração e interoperabilidade de dados: a maior integração de dados torna o sistema mais
LÄJPLU[L JVT NHUOVZ X\L WVKLT JOLNHY H   KL H\TLU[V KL THYNLT SxX\PKH WVY SLP[V OVZWP[HSHY
JVUZPKLYHUKVYLJLP[HSLP[V$9 TPSOqVL H KLTHYNLTKLS\JYVWHYH\TOVZWP[HSZLTÄUZ
S\JYH[P]VZ
2. Big Data e Advanced Analytics: o uso de dados pode resultar em reduções de cerca de 10%
nos custos com saúde nos Estados Unidos, considerando como linha de base os custos com saúde do
país em 2011, sendo as principais aplicações:

coalizão
saúde

43

65125_Miolo_RV.pdf

44 de 120

COALIZÃO SAÚDE BRASIL

UMA AGENDA PARA TRANSFORMAR O SISTEMA DE SAÚDE

– Suporte a decisões clínicas a partir de evidências: agrega dados individuais e de pesquisa para
YLJVTLUKHY[YH[HTLU[VZPKLHPZJVTIHZLUHZTLSOVYLZL]PKvUJPHZJSxUPJHZ
– Modelos preditivos baseados em insights: avalia doenças, resultados e riscos entre pacientes e
WVW\SHsLZ(UHSPZHHS[LYUH[P]HZKL[YH[HTLU[VLYLZ\S[HKVZHÄTKLKL[LYTPUHYWYVJLKPTLU[VZPKLHPZ
– Análise em tempo real de grandes bases de dados: análise em tempo real de Big Data de genoma
LTt[YPJHZKLKLZLTWLUOVKLMVYTHNYHU\SHY
3. Modelos inovadores de atendimento: o uso de telessaúde pode reduzir os custos com saúde
LTH[t H\TLU[HUKVX\HSPKHKLLHJLZZVJVUZPKLYHUKVJVTVIHZL\TNYHUKLWHxZKH6*+,(Z
[LJUVSVNPHZKPNP[HPZWLYTP[LTH[LUKLYLTVUP[VYHYVZWHJPLU[LZLTMVYTH[VZTHPZLÄJPLU[LZ[HPZJVTV!
– Agendamento de atendimento: portais online proporcionam transparência sobre a disponibilidade
KVZTtKPJVZLHNLUKHTLU[VLTX\HSX\LYTVTLU[V(\TLU[HH\[PSPaHsqVKVZTtKPJVZLVÅ\_VKL
WHJPLU[LZUVZOVZWP[HPZ
– Telemedicina: interface para permitir a interação remota entre médicos e pacientes por meio de
JVTWHY[PSOHTLU[VKLKHKVZ]PH]xKLV(\TLU[HVHSJHUJLNLVNYmÄJVKVWYV]LKVYLYLK\aJ\Z[VZMHJPSP[HUKVVHJLZZVKVZWHJPLU[LZHVH[LUKPTLU[V
– Monitoramento remoto: dispositivos para monitorar os sinais vitais dos pacientes fora das unidaKLZKLZHKL7LYTP[LPU[LY]LUsLZWYL]LU[P]HZLMVYULJLKHKVZWHYHHUmSPZL
– Adesão ao uso de medicamentos: dispositivos para monitorar e promover a adesão dos pacien[LZHV\ZVKVZTLKPJHTLU[VZWYLZJYP[VZ(\TLU[HHLÄJmJPHKVZTLKPJHTLU[VZLMVYULJLKHKVZWHYH
HWYPTVYHYWLZX\PZHZ
– Suporte ao bem-estar: dispositivos e aplicativos para monitorar a alimentação e a prática de
L_LYJxJPVZHZZPTJVTVLUZPUHYLJVULJ[HYVZWHJPLU[LZ(WYPTVYHHKPL[HVZL_LYJxJPVZHLK\JHsqVL
VHZWLJ[VLTVJPVUHS
68\HKYVL_PILVPTWHJ[VWV[LUJPHSKHPU[LNYHsqVKLKHKVZLHK]HUJLKHUHS`[PJZUVZPZ[LTH
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QUADRO 16 - IMPACTO DA INTEGRAÇÃO
DE DADOS E ADVANCED ANALYTICS
Impacto da integração de dados e advanced analytics na margem de contribuição

O IMPACTO DE MAIOR INTEGRAÇÃO DE DADOS E ALAVANCAS
DE BIG DATA E ADVANCED ANALYTICS PODE CHEGAR A 35%

IMPACTO NA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO, %

Exemplos de alavancas:
Margem de
contribuição
por leito1
Integração de
dados
Uso de Big Data
e Advanced
Analytics
Margem de
contribuição
líquida

100

4HPVYLÄJPvUJPHUV
processamento de dados
5-15

Otimização da alocação
KLWYVÄZZPVUHPZ
Redução da
variabilidade clínica

10-20

115-135

Medicina baseada
em evidências

(ZZ\TPUKVYLJLP[HSLP[V$ TPSOqV ¶ KLTHYNLTKLS\JYVWHYH\TOVZWP[HSZLTÄUZS\JYH[P]VZ
-65;,!(JOPL]PUN960MYVT,/9Z!(J[PVUHISLPUZPNO[Z[OH[JHU[YHUZMVYTJHYLKLSP]LY`¶4J2PUZL` *VTWHU`
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O investimento em pesquisa e desenvolvimento é importante para garantir que essas tecnologias
ZLQHTKLZLU]VS]PKHZ,U[YL[HU[VH[\HSTLU[LOmWV\JVPU]LZ[PTLU[VLOmSLU[PKqVUHZHWYV]HsLZLPUJVYWVYHsLZYLK\aPUKVH[H_HKLJVU]LYZqVKLWLZX\PZHZHJHKvTPJHZLTUV]HZ[LJUVSVNPHZ
No Brasil, existem sistemas que fomentam o crescimento de P&D por meio de polos estratégicos de
PUV]HsqVTHZVWHxZHPUKHLZ[mHX\tTKHTHPVYPHKVZWHxZLZLTLYNLU[LZULZZLX\LZP[V8\HKYV

QUADRO 17 - POSIÇÃO DO BRASIL VERSUS
OUTROS PAÍSES EM TERMOS DE INOVAÇÃO
POSIÇÃO DO BRASIL EM TERMOS DE INOVAÇÃO
Competitividade em inovação1
VARIAÇÃO
NOTA2
1999-2009

NOTA, 2009


Singapura



Suécia

13

EUA



3

Reino Unido

59

9

1HWqV

59

14

China



20

Rússia

35

15

Índia

46

22

8

5

14

14
111

1


0

8
-4

11

1

38


10

4

MUDANÇA
% 1999-2009


13

11



30

10

19

Coréia do Sul

Brasil

PESQUISADORES POR
1.000 EMPREGADOS

0
67
50

1 Avaliação de competitividade global em 6 grandes categorias: capital humano, capacidade de inovação, empreendedorismo,
infraestrutura de TI, políticas econômicas e performance econômica 2 Para encontrar a variação da nota entre os anos de 1999
e 2009 somou-se a variação absoluta e a variação percentual e calculou-se a média. Quando avalia-se variação, é importante
considerar ambas as variações pois variações absolutas frequentemente privilegiam os países desenvolvidos, enquanto a variação
percentual privilegia os países em desenvolvimento
-65;,!;OL([SHU[PJ*LU[\Y`¶)LUJOTHYRPUN,<HUK<:0UUV]H[PVUHUK*VTWL[P[P]LULZZ"0UMVYTH[PVU;LJOUVSVN`HUK0UUV]H[PVU
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Para viabilizar modelos inovadores de atendimento e agilizar o processo de inovação/P&D é necesZmYPVOH]LYLÄJPvUJPHYLN\SH[}YPH5V)YHZPSHPUKHL_PZ[LNYHUKLVWVY[\UPKHKLWHYHHNPSPaHYVWYVJLZZVKL
HWYV]HsqVKLWH[LU[LZLKLUV]HZ[LJUVSVNPHZ8\HKYV

QUADRO 18 - PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PATENTES E
OUTRAS TECNOLOGIAS, BRASIL VERSUS OUTROS PAÍSES
APROVAÇÃO DE PATENTES E DE NOVAS TECNOLOGIAS NO BRASIL
5VTtKPVKLTLZLZWHYHHWYV]HsqVLTJHKHL[HWHKVWYVJLZZV
APROVAÇÃO
DE PATENTES

INPI
USPTO

APROVAÇÃO DE
NOVAS TECNOLOGIAS

132

FDA

24

Europian
Patent
6ѝJL

Anvisa



BACKLOG/
EXAMINADOR2

EMA-Europien
Medicines Agency

19
11
12

INCORPORAÇÃO NO
SISTEMA PÚBLICO

Conitec
CMS


n/a1

NICE

5-8

TAXA DE
INCORPORAÇÃO3

EUA
60 casos

“O número alto de
processos e a limitação
no número de servidores
estão por trás da demora”

NICE
80%

BRASIL
1.096 casos

Ivo Bucaresky à
Folha de S. Paulo

CONITEC
60%4

1 Medicare e Medicaid decidem quais as drogas e tecnologias que serão cobertas por cada plano, o que não é comparável aos
demais sistemas; 2 Número de casos pendentes por examinador, 2015; 3 Comparação entre tudo o que foi avaliado e tudo o que foi
incorporado pelas organizações ao longo de sua história; 4 Para medicamentos a taxa é de ~50%
-65;,!:P[LKV50*,:[H[PZ[PJZ"ZP[LKH*VUP[LJ"ZP[L<:7;6"ZP[LKV0570"ZP[LKV,76"WYLZZJSPWWPUNZ";OL5L^,UNSHUK1V\YUHSVM
Medicine: Regulatory Review of Novel Therapeutics — Comparison of Three Regulatory Agencies; Guia 2015 Interfarma
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1.9 SUSTENTABILIDADE
Caso as condições atuais continuem inalteradas, os gastos da saúde no Brasil deverão chegar a ní]LPZPUZ\Z[LU[m]LPZWHYH[VKVZVZLSVZÄUHUJPHKVYLZ6WHxZNHZ[H KVZL\70)LTZHKLWVYtTZL\Z
YLZ\S[HKVZÄJHTHIHP_VKVZYLZ\S[HKVZKLWHxZLZJVTUx]LPZZLTLSOHU[LZKLNHZ[VVX\LSL]HHHS[VZ
xUKPJLZKLPUZH[PZMHsqVJVTVZLY]PsVWYLZ[HKV8\HKYV 

QUADRO 19 - GASTOS COM SAÚDE E QUALIDADE
DA SAÚDE, BRASIL VERSUS OUTROS PAÍSES
Gastos públicos

GASTOS COM SAÚDE E QUALIDADE DA SAÚDE NO BRASIL E NO MUNDO

48

Gastos privados

GASTOS TOTAIS COM SAÚDE
EM PERCENTUAL DO PIB

GASTOS TOTAIS COM
SAÚDE PER CAPITA

EXPECTATIVA DE
VIDA AO NASCER

%, 2014

USD atual, 2014

Anos, 20131







Estados Unidos

8,3

França

9,0

Alemanha





11,3



81

Áustria



2,5

11,2



81

Holanda

9,5

 

81

Canadá



Brasil

4,2

Austrália



Itália



Reino Unido



Espanha



Chile

3,9

3,9

Turquia

4,2

1,2 5,4
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8,9
2,5

10,9

1,4

9,5



 

9,1

1,5





9%
Média OCDE

83
81



9,0


83



9,3

2,3

82
75

947

9,4

3,1

82

 

10,4

3,0
5,3

 

11,5

O 4.221

83
80


1 Último ano disponível;
-65;,!64:¶.SVIHS
Health Expenditure
Database; OCDE
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Como citado anteriormente, se nenhuma providência for tomada, os gastos com saúde deverão atingir cerca de 20% a 25% do PIB em 2030, representando um investimento adicional de aproximadamente
9 [YPSOLZ8\HKYV

QUADRO 20 - CRESCIMENTO DOS GASTOS COM SAÚDE NO BRASIL, 2005-30
Se nada for feito, o Brasil terá que fazer um
investimento adicional de ~R$ 10 trilhões em 20 anos,
correspondendo em até ~25% do PIB

GASTOS TOTAIS COM SAÚDE
PROJETADOS1

2,0

2,0

1,7

1,8

1,6
1,5
1,3

7,2% p.a.
1,2
1,1
1,1
1,0
0,9

1,0

0,9

0,2

2005

0,2

0,2 0,3

07

0,3 0,3

09

0,4

11

Histórico

0,4

0,4 0,5

0,5

14 15

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,5

17

19

ADICIONAL
ACUMULADO
2015-35
R$ Trilhão

PARTICIPAÇÃO
NO PIB
2035
%

1,9

EM R$ TRILHÕES DE 2014

11% p.a.

CENÁRIO
PROJETADO DE
CRESCIMENTO
DOS CUSTOS
DE SAÚDE
2015-35

21

23

25

27

29

31

33

7,2%:
crescimento
similar ao do
Chile1 

13

24%

11

21%

3,5%: Turquia1

Mesmo nível de gasto
per capita e processo
de envelhecimento
um pouco mais
avançado que o Brasil

5

11%

0%
Sem crescimento

0

5%

6,6%: Brasil
Aumento de
custos e da taxa
de utilização em
linha com histórico,
impactado pela
T\KHUsHKVWLYÄS
KLTVNYmÄJV

35

Estimado

1 Em moeda local, considerando a cotação média em 2006 e 2014 para os países analisados
-65;,!64:"0).,"¸,U]LSOLJPTLU[VWVW\SHJPVUHSLVZKLZHÄVZWHYHVZPZ[LTHKLZHKL
Brasileiro”; IESS 2013; análise da equipe

“Olhando a situação do estado brasileiro, a
expectativa de que haverá mais aporte
de dinheiro público na saúde é irreal”
coalizão
saúde
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6ZLSVZÄUHUJPHKVYLZKVZPZ[LTHZLLUJVU[YHTZVIWYLZZqV!
GOVERNO:
O orçamento de saúde do governo cresce mais rápido do que a
HYYLJHKHsqV(WLZHYKVJVY[LLTLTVZNHZ[VZ]VS[HYHT
H JYLZJLY KL MVYTH THPZ YmWPKH KV X\L H HYYLJHKHsqV 6 JVY[L KL
orçamento em 2014 e a manutenção do seu patamar entre 2013 e
2015 sugerem que os gastos do setor público estão próximos do
ZL\SPTP[L(7,*[YHaPUJLY[LaHZHKPJPVUHPZWHYHVÄUHUJPHTLU[V
público da saúde considerando a tendência de crescimento de gastos
HJPTHKHPUÅHsqVJVTHL]VS\sqVKHKLTVNYHÄHLTHPVYWYL]HSvUJPH
KLKVLUsHZJYUPJHZ
POPULAÇÃO
6ZNHZ[VZJVTZHKLKHZMHTxSPHZJYLZJLYHTWWHJPTHKHZ\H
renda média, já que a renda média das famílias brasileiras cresceu 5%
de 2011 a 2014 e nesse mesmo período o gasto delas com saúde
JYLZJL\ JOLNHUKVHYLWYLZLU[HY KVNHZ[VTLUZHSKHMHTxSPH
IYHZPSLPYH+LZZL]HSVY ZqVKLKPJHKVZHTLKPJHTLU[VZL HV
WSHUVKLZHKLZLN\UKVV0).,
EMPREGADORES
Nas empresas, os gastos com planos de saúde dos funcionáYPVZWHZZHYHTKL WHYH KHMVSOHKLWHNHTLU[VLU[YL
L  6Z NHZ[VZ JVT ZHKL ZqV JHKH ]La THPZ YLSL]HU[LZ WHYH
as empresas e podem ser ainda maiores se considerarmos as perKHZWVYHIZLU[LxZTV6ZNHZ[VZJVTWSHUVZKLZHKLJYLZJLYHT
WVU[VZWLYJLU[\HPZKLH

50

coalizão
saúde

65125_Miolo_RV.pdf

51 de 120

CAPÍTULO 1

Ponto de partida

2. INEFICIÊNCIAS DA CADEIA
DO SETOR DE SAÚDE
om base no entendimento das pressões que afetam o sistema de saúde brasileiro, realizou-se a conexão entre essa análise e a cadeia de saúde, de modo a concentrar mais
UVSHKVKHKLTHUKHKVZPZ[LTHLU[LUKLUKVZ\HZPULÄJPvUJPHZ
68\HKYVL_PILVZLSLTLU[VZKHJHKLPHKL]HSVYKVZL[VYKLZHKLLZ\HZPULÄJPvUJPHZZqVKLZJYP[HZHZLN\PY

QUADRO 21 - CADEIA DO SETOR DE SAÚDE NO BRASIL
SISTEMA DE SAÚDE

ǀ

ǁ

ENSINO E
PESQUISA

INDÚSTRIA

ǂ

ǃ
PRESTADORES
DE SEVIÇOS

DISTRIBUIÇÃO

ǅ
OPERADORAS1

VAREJO
GENERALISTA E
ESPECIALIZADO

FINANCIADORES2

ADM. DE
BENEFÍCIO E
CORRETORAS

Ǆ

Fora do escopo da análise

ǆ

REGULAÇÃO

Ǉ

EXTERNALIDADES

0UJS\PTLKPJPUHKLNY\WVZLN\YHKVYHZJVVWLYH[P]HZH\[VNLZ[qVÄSHU[Y}WPJHZ0UJS\PNV]LYUVLTWYLNHKVYLZLJPKHKqVZ
(gasto do próprio bolso) FONTE: Análise da equipe
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UMA AGENDA PARA TRANSFORMAR O SISTEMA DE SAÚDE

ENSINO E
PESQUISA
&DUÓQFLDGHSURðVVLRQDLVIRUPDGRVHP
gestão na saúde:
– Sistemas de referência têm até 95% da
SPKLYHUsHMVYTHKHWVYUqVTtKPJVZ
– O Brasil tem poucas opções de formação de gestores em comparação aos
ZPZ[LTHZKLYLMLYvUJPHL_PZ[LTJLYJHKL
opções nos Estados Unidos e cerca de 100
UV9LPUV<UPKV
 Carência de médicos da família e geriatras:
– O Brasil tem 1 médico de família por
 OHIP[HU[LZ LUX\HU[V H TtKPH KH
6*+,tKLOHIP[HU[LZ
¶ 6 )YHZPS [LT  NLYPH[YHZ WVY 
OHIP[HU[LZ LT JVTWHYHsqV H 
UVZ,Z[HKVZ<UPKVZLUV9LPUV
<UPKV
$EDL[DTXDOLGDGHGDIRUPDÍÂRGHSURðVVLRQDLVOHYDKRVSLWDLVDGHGLFDUDWÒ
KRUDV¿FDSDFLWDÍÂRGHQRYRVTXDGURV

52

coalizão
saúde

O Brasil está entre os países que mais
publicam, mas as pesquisas têm impacto
limitado e baixa conexão com as necessidades da indústria:
– O país ocupa a 15ª colocação em publicações, mas somente a 40ª colocação em
JP[HsLZWVYW\ISPJHsqV
– O incentivo de volume produzido não
contribui para uma melhoria do indicador de
PTWHJ[V
$EXURFUDFLDQDDSURYDÍÂRGHSHVTXLVD
clínica impacta a competitividade e limita
o investimento no Brasil:
– O tempo de aprovação para realização
de testes clínicos no Brasil é de 10-141 meses, superior ao de sistemas de referência
JVTV,Z[HKVZ<UPKVZTLZLZ
– Apesar do grande potencial, apenas
 KHWLZX\PZHJSxUPJHtYLHSPaHKHUV)YHZPS
Os Quadros 22 e 23 mostram a posição
KV )YHZPS LT [LYTVZ KL WYVK\sqV JPLU[xÄJH
e de citações por documento, este sendo o
WYPUJPWHSPUKPJHKVYKLPTWHJ[VHJHKvTPJV
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QUADRO 22 - POSIÇÃO DO BRASIL EM PRODUÇÃO CIENTÍFICA (1/2)
7YVK\sqVJPLU[xÄJHUV)YHZPS¶7\ISPJHsLZLJP[HsLZ
O BRASIL ESTÁ EM 15O LUGAR EM
TERMOS DO NÚMERO DE PUBLICAÇÕES...

... MAS SÓ APARECE NO 40O LUGAR EM
QUANTIDADE DE CITAÇÕES POR DOCUMENTO

PUBLICAÇÕES POR PAÍS

CITAÇÕES POR DOCUMENTO1





TPSOHYLZ




23

22

22

22




9


669

Posição no
respectivo
YHURPUN

Estados
Unidos

China

Reino
Unido

Alemanha

1o

2o

3o

4o

Brasil

15o

Suíça

1o

Holanda Dinamarca Estados
Unidos

2o

3o

4o

Brasil

40o

1 Apenas países com mais de 20,000 publicações
-65;,!:JPTHNV1V\YUHS *V\U[Y`9HUR
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QUADRO 23 - POSIÇÃO DO BRASIL EM PRODUÇÃO CIENTÍFICA (2/2)
7YVK\sqVJPLU[xÄJHUV)YHZPS¶7H[LU[LZ
BACKLOG DE
PATENTES
AUMENTOU MAIS
DE 90% DESDE NOS
ÚLTIMOS 10 ANOS...

... O QUE LEVA A UM
NÚMERO 18X MAIOR DO
QUE OS EUA EM TERMOS
DE BACKLOG A EXAMINAR
POR EXAMINADOR...

... COMO RESULTADO,
O TEMPO MÉDIO PARA
FORNECIMENTO DE
PATENTES PODE SER DE
MAIS DE 14 ANOS

BACKLOG DE PATENTES
Milhares de pedidos de
patentes pendentes de
KLJPZqVÄUHSKLWYPTLPYH
instância

BACKLOG POR
EXAMINADOR
Número de casos
pendentes por
examinador, 2015

TEMPO MÉDIO PARA
CONCESSÃO DE
PATENTES2
Em anos, por área
tecnológica, 2014
 

211

+91%

Telecomunicações
*VTW\[,SL[YU



18x

-xZPJHLLSL[YPJ
Farmácia

111
2005


2015

USPTO1

INPI

coalizão
saúde

13,3
13,0
11,23

Têxteis

11,1

7L[YLLUN8\xT

10,0

4L[HSLTH[LYPHPZ

8,8

<UP[LK:[H[LZ7H[LU[HUK;YHKLTHYR6ɉJLÍYLHZZLSLJPVUHKHZ-HYTmJPH00$-HYTmJPH0$
FONTE: USPTO accountability report; DIRPA; CGRH; CGPO
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INDÚSTRIA
÷([LVWHXPGHVDðRGHDFHVVRDPHGLcamentos, que chegam a representar
50% do gasto médio direto com saúde
do brasileiro.
÷ 2 %UDVLO WHP XP EDFNORJ GH DSURYDÍÂRGHSDWHQWHVYH]HVPDLRUGRTXH
RV(VWDGRV8QLGRVHSUD]RVXSHULRUD
anos.
2WHPSRPÒGLRGHDSURYDÍÂRGHQRYDV
tecnologias pela ANVISA é bem maior
do que o de sistemas de referência:
– 19 meses para ANVISA versus 11 a
TLZLZUVZ,Z[HKVZ<UPKVZL,\YVWH
– Existe um gargalo adicional para inspeção de fábrica, obrigatória para produtos
JSHZZLZL
÷ $ WD[D GH DYDOLDÍŋHV IDYRUÀYHLV ¿ LQFRUSRUDÍÂRGHQRYRVSURGXWRVHPHGLcamentos pela CONITEC (Comissão NaFLRQDOGH,QFRUSRUDÍÂRGH7HFQRORJLDV 
é inferior à de sistemas de referência:

– A taxa média desde a criação da
HNvUJPHMVPKLJLYJHKL UH*650;,*
]ZJLYJHKL UV50*,
– Quando analisadas as demandas de
fora do governo, a taxa de incorporação é
KL 
÷$EXURFUDFLDSDUDLPSRUWDÍÂRGLðFXOWD
DLQVHUÍÂRGR%UDVLOQDVFDGHLDVJOREDLV
GHSURGXÍÂR
÷$FDUJDWULEXWÀULDÒFRQVLGHUDGDHOHYDGDHPFRPSDUDÍÂRDRXWURVVHJPHQWRV
da economia e outros países:
– A carga tributária total é de 34% para
TLKPJHTLU[VZ]Z WHYH\THYLMLPsqV
LTYLZ[H\YHU[LV\ WHYHLTIHYJHsLZ
– Alíquota para medicamentos que requerem prescrição é de 28% enquanto nos
ZPZ[LTHZKLYLMLYvUJPHtKL 
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DISTRIBUIÇÃO
÷ $SHVDU GD DOWD SDUWLFLSDÍÂR GRV GLVWULEXLGRres no mercado de saúde, falta um modelo para os
prestadores controlarem seus fornecedores, pois
GRVKRVSLWDLVQÂRFODVVLðFDPQHPFRQWURODP
seus fornecedores e terceiros.
÷)DOWDGHFRQðDQÍDHQWUHHORVGDFDGHLDREULJD
distribuidores a manterem reserva de até 5x seu
faturamento em capital de giro. Hoje, a maior parte dos distribuidores paga o fornecedor em 30-45
dias mas recebe em até 120-150 dias.
÷ 'LVWULEXLGRUHV VÂR UHVSRQVÀYHLV SRU DGTXLULU
H UHDOL]DU PDQXWHQÍÂR GH LQVWUXPHQWDLV EÀVLFRV
mas não recebem as taxas respectivas (Ex.: taxa
GHYķGHRSDUD$UWURVFRSLD 
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PRESTADORES DE
SERVIÇO E OPERADORAS
÷0DWHULDLVHPHGLFDPHQWRVWÓPSDUWLFLSDÍÂR
desproporcional na margem dos prestadores:
representam 25% dos custos, porém 42%
das receitas.

– 40% da população brasileira possui alguma
doença crônica e o número de pessoas acima de
HUVZKLPKHKLKL]LKVIYHYH[tJOLNHUKVHTHPZKL KV[V[HS

– Materiais representaram 10% dos custos e
 KHZYLJLP[HZLT
– Medicamentos representaram 10% dos
J\Z[VZL KHZYLJLP[HZLT

$SDUWLFLSDÍÂRGRVHWRUSULYDGRQDDWHQÍÂR
primária ainda é incipiente.

O sistema não incentiva foco na entrega de
valor para a sociedade (desfecho, qualidade,
FXVWR 

÷)DOWDPSODQHMDPHQWRLQWHJUDGRHFRRUGHQDÍÂRHQWUHSŜEOLFRHSULYDGR
÷ 0XQLFķSLRV SRVVXHP UHVSRQVDELOLGDGHV
PDLRUHVGRTXHVXDFDSDFLGDGHGHH[HFXÍÂR

– Modelo de pagamento predominantemente
fee for service sem uso de métricas de criação
de valor e protocolos clínicos adequados incen[P]HHWYLZJYPsqV
– Falta transparência de KPIs e visão comWHY[PSOHKH ILUJOTHYR KL J\Z[VZ OVZWP[HSHYLZ
WISPJVLWYP]HKV

÷$PDLRUSDUWHGRVKRVSLWDLVRSHUDDEDL[RGD
HVFDODHRFXSDÍÂRLGHDO

%DL[DLQWHJUDÍÂRGHGDGRVHVHUYLÍRVSDUD
o paciente.

O Quadro 24 a seguir sugere ferramentas básicas para que o fee-for-service seja um
TVKLSVTHPZZ\Z[LU[m]LSLT[LYTVZÄUHUJLPYVZ
TPUPTPaHUKVVZLMLP[VZKHZ\WLY\[PSPaHsqV

÷6HUYLÍRVSRXFRRULHQWDGRVSDUDDPXGDQÍD
QRSHUðOGDGHPDQGD

– No Brasil, cerca de 80% dos hospitais têm
TLUVZKLSLP[VZ
¶(VJ\WHsqVTtKPHKL ÄJHHIHP_VKH
TtKPHKH6*+,KL 
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QUADRO 24 - ALICERCES PARA MELHOR APLICAÇÃO DO FEE-FOR-SERVICE
Alicerces para uma melhor aplicação do modelo de remuneração fee-for-service

MODELO COMUM DE
REMUNERAÇÃO DE
MÉDICOS EM CLÍNICAS
E HOSPITAIS

Nos países
investigados o modelo
foi sempre parecido:
– Setor Público:
WYVÄZZPVUHPZ
assalariados
– Setor Privado:
principalmente feeMVYZLY]PJLJVT
alguma presença
KLWYVÄZZPVUHPZ
HZZHSHYPHKVZ

NO ENTANTO, O FEE-FOR-SERVICE PRECISA DE 3 ALICERCES
ESSENCIAIS PARA INCENTIVAR UMA UTILIZAÇÃO EFICIENTE DOS
RECURSOS E EXCELÊNCIA CLÍNICA
CUSTOS DOS
PROCEDIMENTOS
BEM CONHECIDOS

PAGAMENTOS
SEPARADOS PARA
MÉDICOS E HOSPITAIS

INCENTIVOS
À MELHOR
PERFORMANCE

Conhecimento claro
e separação completa
dos custos com médicos
dos outros custos do
WYVJLKPTLU[VWL_
PUMYHLZ[Y\[\YHPUZ\TVZ

Idealmente,
o pagador
deve fazer um
pagamento
diretament ao
TtKPJVYLMLYLU[L
aos seus
OVUVYmYPVZL
outro ao hospital
YLMLYLU[LHV
WYVJLKPTLU[V
para evitar
que o médico
sejaincentivadoa
utilizar mais
recursos do que
VULJLZZmYPV0ZZV
já acontece na
maioria dos países
da Europa

Incorporação
de mecanismos
de pay for
performance
que incentivem
médicos e
hospitais a
economizar nos
custos e obter
excelência clínica
ao mesmo tempo

Negociação dos
valores pagos por
procedimentos com
base nos custos
Normalmente os
sistemas públicos, ou
que servem o governo,
são obrigados a reportar
os custos, mas em
alguns casos o próprio
sistema privado também
tem essa obrigação
WL_/VSHUKH

FONTE: Entrevistas com especialistas; análise da equipe
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Nos EUA, tanto
hospitais como
médicos recebem
um bônus quando
concluem um
procedimento com
custo inferior ao
projetado
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Ǆ

ADMINISTRADORES
DE BENEFÍCIOS
 (KTPUPZ[YHKVYHZ L JVYYL[VYHZ WYPVYPaHT H
intermediação comercial e a gestão processual, com alguns players atuando de forma
THPZHIYHUNLU[LL_!NLZ[qVKLYLKLZNLZ[qVKLJYUPJVZZLN\UKHVWPUPqVTtKPJH

ǆ

Ponto de partida

REGULAÇÃO

 -HS[H HKVsqV JVUZPZ[LU[L KL WYV[VJVSVZ
de referência nacional baseados em evidência clínica para orientar as decisões dos
WYVÄZZPVUHPZKLZHKL
6WYVJLZZVKLPUJVYWVYHsqV[LJUVS}NPJH
da CONITEC ainda é pouco participativo e
transparente, sem visão de horizonte tecnoS}NPJV

ǅ

FINANCIADORES
(7,*NLYHPUJLY[LaHZZVIYLHZMVU[LZ
KL ÄUHUJPHTLU[V KV :<: JVUZPKLYHUKV H
baixa estabilidade de fontes de recursos no
WHZZHKV

,_PZ[L\THSPTP[HsqVYLN\SH[}YPHWHYH\ZV
de novas tecnologias e modelos de atenção
WVYL_LTWSVYLZ[YPsqVn[LSLTLKPJPUH

 *VT V LU]LSOLJPTLU[V KH WVW\SHsqV L
WLYÄS H[\HS KL NHZ[VZ WVY WHJPLU[LJPKHKqV
os gastos de saúde chegarão a mais de 20%
KV70)H[t

,_PZ[LTPUJLY[LaHZYLN\SH[}YPHZLQ\YxKPJHZ
que limitam a oferta de planos privados de
ZHKLWHYHPUKP]xK\VZ7VYL_LTWSVVYLHjuste anual para planos individuais imposto
WLSH(5:[LTÄJHKVHIHP_VKHPUÅHsqVTtdica, o que torna sua oferta menos atrativa
WHYHHZVWLYHKVYHZ

 6Z NHZ[VZ JVT ZHKL KHZ LTWYLZHZ KVbraram nos últimos 10 anos, pressionando
o sistema: passaram de 5,5% para 11,5%
KHMVSOHKLWHNHTLU[VZLU[YLL

O Quadro 25 a seguir mostra a evolução
dos ajustes realizados em planos individuais
LTYLSHsqVnPUÅHsqVTtKPJHUVWLYxVKVKL
H

coalizão
saúde

59

65125_Miolo_RV.pdf

60 de 120

COALIZÃO SAÚDE BRASIL

UMA AGENDA PARA TRANSFORMAR O SISTEMA DE SAÚDE

QUADRO 25 - AJUSTE DE PLANOS INDIVIDUAIS VS. INFLAÇÃO MÉDICA
9LHQ\Z[LZKVZWSHUVZPUKP]PK\HPZ]ZPUÅHsqVTtKPJH
TETO PARA REAJUSTE DOS PLANOS INDIVIDUAIS VS. INFLAÇÃO, %

IPCA

“Há pouco interesse do setor privado em oferecer
planos individuais devido à regulação com ajustes
KLWYLsVLIHP_HÅL_PIPSPKHKLWHYHJ\Z[VTPaHYH
VMLY[HKLWSHUVZ¹

,QñDÍÂRPÒGLFD
Teto para ajuste de
planos individuais

 

























2008

FONTE: ANS; IESS; IBGE
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EXTERNALIDADES:

÷2%UDVLOWHPJUDQGHVGHðFLÓQFLDVHPVDQHDPHQWR
– O índice de tratamento de esgoto varia de 15% a 45%
LTM\UsqVKHYLNPqV
÷2SHUðOGDGHPDQGDSRUVDŜGHHVWÀPXGDQGR
¶6UTLYVKLWLZZVHZHJPTHKLHUVZKLPKHKLKL]L
[YPWSPJHYH[t
¶6ZIYHZPSLPYVZJVTHSN\THKVLUsHJYUPJHQmZqV 
÷$IDOWDGHKÀELWRVVDXGÀYHLVDIHWDXPQŜPHURVLJQLðFDtivo de brasileiros:
¶ KHWVW\SHsqVJVUZVTLmSJVVSLTL_JLZZV
¶ KVZIYHZPSLPYVZZqVVILZVZ
÷2%UDVLOWHPDOWRķQGLFHGHPRUWHVSRUFDXVDVH[WHUQDV
čSDķVGRPXQGRHPPRUWHVYLROHQWDV HGRHQÍDVLQIHFFLRVDVSHUVLVWHQWHV FRPRSRUH[HPSORGHQJXHH]LND 
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visão e
temas de
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CAPÍTULO 2

Visão e temas de ataque

OPORTUNIDADES,
INICIATIVAS E REALIDADE
om base no entendimento do cenário atual,
apresentado no capítulo
anterior deste documento, estabeleceu-se a visão para o
futuro do sistema de saúde, os temas
de ataque que respaldam a visão, as
oportunidades de melhoria do sistema
e as iniciativas que podem ser executadas para tornar a visão uma realidade
(Quadro 26).

QUADRO 26 - CONCEITO METODOLÓGICO
DA VISÃO, TEMAS DE ATAQUE E INICIATIVAS
OS TEMAS DE ATAQUE E AS INICIATIVAS
SUPORTAM A VISÃO DO SISTEMA DE SAÚDE

A Visão indica as grandes
aspirações para um sistema
de saúde a longo prazo
VISÃO

TEMAS
DE ATAQUE

INICIATIVAS

Os temas de ataque são
oportunidades potenciais
a serem exploradas para
alcançar a Visão

7YVQL[VZLZWLJxÄJVZ
alinhados com a visão e
com os temas de ataque

FONTE: Equipe de projeto
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As visões de sistemas de referência e os princípios do SUS serviram de insumo para a
construção de propostas de visão para a saúde do Brasil. Durante o segundo workshop, mais
de 70 respostas foram elaboradas ao se perguntar aos participantes qual poderia ser o texto
KH]PZqV5HZYLZWVZ[HZHSN\THZWHSH]YHZJOH]LW\KLYHTZLYPKLU[PÄJHKHZJVTVZLWVKL]LY
na Figura 4.

FIQURA 4 - PALAVRAS-CHAVE CITADAS PELOS
PARTICIPANTES DO SEGUNDO WORKSHOP
Em sua opinião, qual deveia ser a visão de longo prazo para o
sistema de saúde do brasil que este grupo deveria perseguir?

64

coalizão
saúde

65125_Miolo_RV.pdf

65 de 120

CAPÍTULO 2

Visão e temas de ataque

Após interações com associados do Instituto Coalizão Saúde e outros atores do sistema de saúde,
e com base em entrevistas e em dois workshops presenciais, adotou-se a seguinte visão para o Brasil:
“Teremos um sistema de referência em qualidade, sustentabilidade, com maior participação dos cidadãos, assegurando o cumprimento dos princípios do SUS a partir de atuação coordenada dos setores
público e privado.”
7HYHVYNHUPaHsqVWVZ[LYPVYKHZPUPJPH[P]HZX\LZ\WVY[HYPHTH]PZqVMVPPTWVY[HU[LKLÄUPYLP_VZJLU[YHPZ
de ação, chamados “temas de ataque”. Como inspiração, alguns sistemas de referência foram estudaKVZ5H(SLTHUOHWVYL_LTWSVHW}ZHKLÄUPsqVKVWVU[VKLWHY[PKHMVYHTNLYHKVZZLPZNY\WVZKL
VWVY[\UPKHKLZV\[LTHZWV[LUJPHPZWHYHHSJHUsHYH]PZqV1mV1HWqVKLÄUP\Z\H]PZqVLT[VYUVKL[YvZ
grandes temas, e a Inglaterra estabeleceu sua visão para 2040 utilizando os três pilares discutidos em
parceria com o Fórum Econômico Mundial. Como exemplo, o Quadro 27 a seguir traz a Visão 2040 e os
temas de ataque do sistema inglês.

QUADRO 27 - VISÃO 2040 E TEMAS DE ATAQUE
PARA ALCANCE DA VISÃO NO SISTEMA INGLÊS
A Inglaterra estabeleceu sua visão para 2040 utilizando três pilares
discutidos em parceria com o World Economic Forum

INCORPORANDO DADOS PARA
TRANSFORMAR A SAÚDE

Os modelos
de atenção serão
dinâmicos e baseados
em inovação

INOVAÇÃO NA
ENTREGA DA SAÚDE

Os pacientes
terão escolhas de
verdade com base
em informações

CONSTRUINDO CIDADES
SAUDÁVEIS DO SÉC. XXI

Os cidadãos serão
empoderados e informados
para cultivar o foco em
bem-estar e prevenção

Investimentos
e decisões serão
KLÄUPKVZWVY
dados

FONTE: Sustainable Health Systems, Visions, Strategies, Critical Uncertainties and
Scenarios – World Ecenomic Forum em colaboração com a McKinsey & Company, 2013
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Também foram observados os resultados de duas pesquisas de escolha de temas realizadas com os
participantes, cujos resultados podem ser observados no Quadro 28 a seguir.

QUADRO 28 - RESULTADOS DAS PESQUISAS COM
PARTICIPANTES (1O WORKSHOP E ONLINE)
6Z[LTHZSL]HU[HKVZUHWLZX\PZHVUSPULÄJHYHTIHZ[HU[LHSPUOHKVZ
com a pesquisa realizada durante o último workshop

% DOS PARTICIPANTES QUE ESCOLHERAM O TEMA COMO UMA DAS SUAS 3 PRIORIDADES

TEMA

RESPOSTAS DO WORKSHOP

Foco no desfecho/transparência

57%

Falta de promoção e prevenção

50%

39%

Governança pouco efetiva

36%

Sustentabilidade

36%

Uso de dados e inovação limitados

39%
39%
29%

30%

Alta expectativa e pouca informação ao paciente

31%

24%

7Ym[PJHZKLNLZ[qVPULÄJPLU[LZ

12%

Aumento da carga de doenças

12%

FONTE: Respostas à pesquisa no Workshop, Pesquisa Coalizão Saúde Brasil
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39%

54%

Alocação de recursos inadequada
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RESPOSTAS DA PESQUISA
online

18%
47%
8%

.LZ[qVPULÄJPLU[L
ganhou força na
pesquisa online
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Visão e temas de ataque

*VTIPUHUKVVZPUZPNO[ZKLJHKHMVU[LKLPUMVYTHsqVPKLU[PÄJHTVZ[LTHZKLH[HX\LWHYHZ\WVY[HY
a visão do sistema de saúde do Brasil (Figura 5).

FIGURA 5 - TEMAS DE ATAQUE PARA SUPORTAR A VISÃO PARA O BRASIL

Cidades saudáveis
7YVTV]LTILTLZ[HY

Atenção ao idoso e
doenças crônicas
7YVTV]LSVUNL]PKHKL
LMVJVUHZHKL
Decisões baseadas
em criação de valor
para sociedade
7YVTV]LTHSPUOHTLU[V
KLPUJLU[P]VZLTHPVY
J\Z[VLML[P]PKHKL

Transparência
de dados e ética
7YVTV]LJVUZJPLU[PaHsqVL
JVUÄHUsHLU[YLVZLSVZKHJHKLPH
Governança intersetorial
LNLZ[qVWYVÄZZPVUHS
Promovem maior
LÄJPvUJPHKVZPZ[LTH

VISÃO
PARA A SAÚDE
DO BRASIL

Cidadão educado
0TW\SZPVUH
WYVTVsqVKHZHKL
L\ZVJVUZJPLU[L
KVZYLJ\YZVZ

Cuidado integrado
e mais próximo
do cidadão
7YVTV]LWYL]LUsqV
LX\HSPKHKL

Tecnologia e inovação
centrada no cidadão
7YVTV]LHJLZZVH
PU[LNYHsqV

O PROTAGONISMO DE SETOR PRIVADO É FORÇA MOTRIZ PARA
ALCANÇAR A VISÃO DA SAÚDE DO BRASIL
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DO CIDADÃO
À SOCIEDADE
A seguir apresentamos o menu de iniciativas
JVYYLZWVUKLU[LZHJHKH[LTHKLH[HX\LPKLU[PÄJHKV

CIDADÃO EDUCADO – impulsiona a promoção da saúde.
A. Estimular a mudança cultural para o foco em promoção da saúde através de maior eduJHsqVKHWVW\SHsqVLH[\HsqVKVLTWYLNHKVY
CUIDADO INTEGRADO E MAIS PRÓXIMO DO CIDADÃO – promove prevenção e
qualidade.
B. Fortalecer a atenção primária, principalmente no setor privado, valorizando medicina da
MHTxSPHL\ZVKLT\S[PWYVÄZZPVUHPZ
C. (TWSPHYVHJLZZVHTLKPJHTLU[VZLNHYHU[PYTHPVYHKLZqVH[YH[HTLU[VZ
D.=PHIPSPaHYTVKLSVZTHPZÅL_x]LPZKLWSHUVZKLZHKLWYP]HKVZWHYHHTWSPHYVHJLZZVHV
JPKHKqV
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CENTRADAS NO CIDADÃO – promovem acesso e integração.
E. ,Z[PT\SHYLYLHSPaHYWPSV[VZKLTVKLSVZPUV]HKVYLZKLH[LUsqV
F. Diagnóstico precoce de doenças através de modelos preditivos, aumentando a asserti]PKHKLKHZHsLZKLZHKL
G. Construir uma agenda nacional para inovação, respaldada por uma maior agilidade
YLN\SH[}YPHLTHPVYPU[LNYHsqVKHWLZX\PZHHJHKvTPJHJVTHJHKLPH
CIDADES SAUDÁVEIS – promovem bem-estar.
H. Ampliar ações intersetoriais (saneamento, segurança e habitação) por meio de parcerias
JVTVZL[VYWYP]HKV
coalizão
saúde
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ATENÇÃO AO IDOSO E DOENÇAS CRÔNICAS – promove a longevidade e o foco na
saúde.
J. ,Z[PT\SHYTVKLSVZHZZPZ[LUJPHPZJVTMVJVUVPKVZVLUVKVLU[LJYUPJV
DECISÕES BASEADAS EM CRIAÇÃO DE VALOR PARA A SOCIEDADE – promovem
alinhamento de incentivos e maior custo-efetividade.
L. ,Z[HILSLJLYWYVJLZZVLNV]LYUHUsHWHYHWYV[VJVSVZJSxUPJVZKLYLMLYvUJPHUHJPVUHS
M. Iniciar discussão sobre os diferentes modelos de pagamento buscando maior alinhaTLU[VKLPUJLU[P]VZ
N. Considerar coparticipação como forma de incentivar a utilização racional dos recursos
KVZPZ[LTH
TRANSPARÊNCIA DE DADOS E ÉTICA òSURPRYHFRQVFLHQWL]DÍÂRHFRQðDQÍDHQWUH
os elos da cadeia.
O. Criar capacidade para consolidação, análise e divulgação de dados nos sistemas púISPJVLWYP]HKV
P. 0U[LNYHYKHKVZKVWHJPLU[LKLMVYTHJLU[YHSPaHKHWVYTLPVKLWYVU[\mYPVLSL[YUPJV
Q. Aumentar a transparência das informações entre instituições por meio de acordos esWVU[oULVZLWYm[PJHZJVTWHY[PSOHKHZKLJVTWSPHUJL
GOVERNANÇA INTERSETORIAL E GESTÃO PROFISSIONAL òSURPRYHPPDLRUHðciência do sistema.
R.9LVYNHUPaHYVZPZ[LTHKLYLKLZKLH[LUsqVUHI\ZJHKLTHPVYLÄJPvUJPHLLZJHSH
S. *YPHYTVKLSVZTLUVZI\YVJYm[PJVZQ\YPKPJHTLU[LZLN\YVZTHPZLÄJPLU[LZL[YHUZWHYLU[LZWHYHJVU[YH[HsqVKVZL[VYWYP]HKVWLSVWISPJV
T. Rever papel dos distribuidores e administradores de benefícios, agregando mais valor
WHYHHJHKLPH
U. *HWHJP[HYSxKLYLZKHZHKLLTNLZ[qVLH[YHPYWYVÄZZPVUHPZKLV\[YVZZL[VYLZI\ZJHUKV
PUJVYWVYHYUV]VZJVUOLJPTLU[VZWVYL_LTWSVTt[VKV3LHU
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INDO A FUNDO NAS
DIFERENTES EXPERIÊNCIAS
om base na priorização das iniciativas pelo grupo, por meio da pesquisa online, e na
relevância de determinadas iniciativas em sistemas de referência, foram priorizadas 11
iniciativas para detalhamento, cujos resultados são demonstrados a seguir.
A. Estimular a mudança cultural para o foco em promoção da saúde através de maior educação
da população e atuação do empregador.
Para estimular os cidadãos a se tornarem responsáveis pela própria saúde, é necessária uma mudança cultural que envolve:
Role modeling (exemplo a ser seguido): ter referências para a promoção da saúde, por exemplo, dentro das empresas, onde os adultos passam a maior parte do seu tempo.
÷3URPRÍÂR GD FRPSUHHQVÂR compreender a importância do cuidado com si mesmo, por
exemplo, desde a escola.
Mecanismos formais de reforço: [LYPUJLU[P]VZÄUHUJLPYVZV\UqVÄUHUJLPYVZWHYHTVIPSPaHYVZ
cidadãos, oferecidos, por exemplo, pelas operadoras de planos de saúde privados ou por parceiros do governo.
Desenvolvimento de competências: ter plataformas acessíveis de conhecimento e informações sobre saúde. Por exemplo, plataformas do governo ou privadas para a população em geral
ou direcionadas a grupos de interesse.
A escola é um ambiente-chave nessa mudança. No exemplo dos Estados Unidos, a principal mudança
atualmente está na alimentação (Quadro 29).
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QUADRO 29 - LEGISLAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO
NAS ESCOLAS, ESTADOS UNIDOS VERSUS BRASIL
,_LTWSVKVZ,<(¶,ZJVSHZJVTVHTIPLU[LZJOH]LWHYHTLSOVYHYHZHKL

CONTEXTO NO BRASIL

Projeto de Lei que
proíbe a venda de
refrigerantes e alimentos
com alto teor calórico em
escolas está em trâmite
na Câmara desde 2013

NOS EUA, EXISTE UM MOVIMENTO MAIS RÁPIDO E
FORTE NO CONTROLE DA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS

ANO DE INTRODUÇÃO

REGULAMENTAÇÃO FEDERAL

2011 – Introdução

Autorregulamentação restringindo a
W\ISPJPKHKLWHYHJYPHUsHZ!KLÄULVZSPTP[LZ
na quantidade de calorias, açúcar, sódio e
gordura saturada que alimentos e bebidas
anunciadas para crianças podem ter1

2013 – Proposta
2014 – Introdução

Iniciativa Smart Snacks in School –
refrigerantes não podem ser vendidos para
crianças - apenas escolas de ensino médio
podem servir bebidas zero caloria ou com até
60 calorias

O assunto é discutido
há mais de 8 anos
no Congresso, sem
resultados até o momento

Integra a regulamentação que limita
gordura, calorias, açúcar e sal nos
alimentos servidos nas escolas (5 a 18 anos)
participantes dos programas National School
Lunch Program e School Breakfast Program

1 Deu tempo às empresas – mais de 2 anos – para que se ajustassem e mudassem as receitas dos produtos anunciados para
JYPHUsHZX\LL_JLKPHTVZSPTP[LZKLÄUPKVZ"VLZMVYsVLU]VS]L]mYPVZNYHUKLZWYVK\[VYLZKLHSPTLU[VZLILIPKHZUVZ,<(
-65;,!0TWYLUZH"ZP[LKH*oTHYHKVZ+LW\[HKVZKV)YHZPS"TH[LYPHPZNV]LYUHTLU[HPZKVZ,<(
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B. Fortalecer a atenção primária, principalmente no setor privado,
YDORUL]DQGRDPHGLFLQDGDIDPķOLDHXVRGHPXOWLSURðVVLRQDLV
Globalmente, a atenção primária vem sendo cada vez mais valorizada e expandida. O Brasil deveria se adaptar para seguir essa
tendência por meio das seguintes ações:
(TWSPHYHH[LUsqVWYPTmYPHL_WHUKPUKVHKLTHULPYHZPNUPÄcativa no setor privado.
(\TLU[HYHJHWPSHYPKHKLKHH[LUsqVWYPTmYPHJVTVuso de
PXOWLSURðVVLRQDLV.
Valorizar o médico de família e adaptar a formação médica
no país para viabilizar esse movimento.
O setor privado está aquém do setor público no uso da atenção
primária como porta de entrada, mas já podemos observar pilotos de
sucesso. Mundialmente, o setor privado evolui para um sistema de
atenção primária como o integrador do cuidado, e estimular a atenção
primária é prioridade inclusive no Estados Unidos pós-reforma – país
onde o sistema é majoritariamente privado – através do incentivo para
atores privados formarem ACOs (Accountable Care Organizations).
,Z[\KVZKLTVUZ[YHTX\LT\S[PWYVÄZZPVUHPZZqVPTWVY[HU[LZWHYH
suprir a demanda crescente gerada pelo foco na atenção primária
(Quadro 30).
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QUADRO 30 - CRESCIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS
ESTADOS UNIDOS E UTILIZAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAIS
,Z[\KVZTVZ[YHTX\LT\S[PWYVÄZZPVUHPZZqVPTWVY[HU[LZWHYHZ\WYPYHKLTHUKH
JYLZJLU[LNLYHKHWLSVMVJVUHH[LUsqVWYPTmYPH
As consultas na atenção primária devem
crescer drasticamente nos próximos
10 anos, exigindo maior número de
WYVÄZZPVUHPZH[\HUKVUHmYLH

Não médicos representarão
mais de um terço da força
de trabalho na atenção
primária...

PROJEÇÕES DE CONSULTAS
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

PROJEÇÕES DE EMPREGADOS
Empregados em tempo integral (mil)

Milhões
100% =

337

565

2025 - Projeção

CAGR1

2008 - Real

Aumento projetado
na demanda de
consultas

288

462

Médico da
atenção
primária

Enfermeira
103
Assistente
médico

205

221

1%

55

72

3%

28

44

5%

2010

2020

 &RQVLGHUDUTXDLVRSÍŋHVGHSURðVVLRQDLVGHVDŜGHVÂRPDLVDGHTXDGRVSDUDSUHVWDU
VHUYLÍRVGHVDŜGHHPGLIHUHQWHVFHQÀULRVGHDWHQÍÂRGHWHUPLQDUÀDFULDÍÂRGHSURðVVŋHV
HPXGDQÍDQRHVFRSRGDVSUÀWLFDVSURðVVLRQDLV

*VTWV\UK(UU\HS.YV^[O9H[LV\;H_HKL*YLZJPTLU[V(U\HS*VTWVZ[H
-65;,!7YVQLJ[PUN[OL:\WWS`HUK+LTHUKMVY7YPTHY`*HYL7YHJ[P[PVULYZ[OYV\NOPUIYPLMO[[W!IO^OYZHNV]ZP[LZKLMH\S[ÄSLZ
IO^UJO^HWYPTHY`JHYLIYPLMWKM"(UU-HT4LK"!¶ 
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*VU[YmYPVnZ[LUKvUJPHZNSVIHPZV)YHZPSHWYV]LP[HWV\JVVZT\S[PWYVÄZZPVUHPZWHYHHTWSPHYHJHWPSHridade do sistema.
6T\UKVQmZLHKHW[V\WHYHMVYTHYTHPZTtKPJVZKLMHTxSPHL]HSVYPaHYHWYVÄZZqVLUX\HU[VV)YHZPS
continua atrasado. Países com sistema de cobertura universal já valorizam o médico de família e outros
países também começam a seguir esse caminho, como mostra o Quadro 31 a seguir.

QUADRO 31 - PRESENÇA DO MÉDICO DE FAMÍLIA
EM PAÍSES COM COBERTURA UNIVERSAL
7HxZLZJVTZPZ[LTHKLJVILY[\YH\UP]LYZHSQm]HSVYPaHTVTtKPJVKHMHTxSPH
LV\[YVZWHxZLZJVTLsHTHZLN\PYLZZLJHTPUOV
PRESENÇA DO MÉDICO DA FAMÍLIA EM PAÍSES
COM SISTEMA DE COBERTURA UNIVERSAL

REGISTRO COM
MÉDICO DA FAMÍLIA
(GP1) OBRIGATÓRIO

USO DO MÉDICO DA
FAMÍLIA (GP1) COMO
GATE KEEPER

EUA BUSCAM AUMENTAR O
NÚMERO DE MÉDICOS DA FAMÍLIA

Nos EUA apenas 12% dos médicos são
considerados médicos da família (ou GPs)
A prioridade do governo pós-reforma
é estimular a atenção primária e a
medicina da família, para tal:
– Incentivo para que as empresas de
saúde (ex. ACOs2) aumentem o salário
desses médicos; em 2015, o aumento foi
de 13% (maior do que qualquer outra
especialidade)
– Nosúltimosanos,médicosdafamília
estão no topo da lista de vagas para
contratação no mercado americano
– Transiçãodomodelodepagamento dos
maiores pagadores para um modelo mais
focado em valor do que volume

76

.LULYHS7YHJ[P[PVULYV\JSxUPJVNLYHS(JJV\U[HISL*HYL6YNHUPaH[PVUZ-65;,!0U[LYUH[PVUHS7YVÄSLZVM/LHS[OJHYL:`Z[LTZ
3VUKVU:JOVVSVM,JVUVTPJZL*VTTVU^LHS[O-\UK(ZZVJPH[PVUMVY(TLYPJHU-HTPS`7O`ZPJPHUZ
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Embora os Estados Unidos não tenham um sistema de cobertura universal, também buscam
aumentar o número de médicos da família – hoje, apenas 12% dos médicos são considerados
pertencentes a essa categoria. A prioridade do governo pós-reforma é estimular a atenção primária e a medicina da família. Para tanto, tomou as seguintes ações: (i) incentivo para que as empresas de saúde aumentem o salário desses médicos – em 2015, o aumento foi de 13%, maior do
que em qualquer outra especialidade; (ii) nos últimos anos, os médicos de família estão no topo
da lista de vagas para contratação no mercado norte-americano; e (iii) transição do modelo de
pagamento, dos maiores pagadores, para um modelo mais focado em valor do que em volume.
No Brasil, o setor privado está atrás do setor público no uso da atenção primária como porta
de entrada, mas já é possível observar pilotos de sucesso, como planos de saúde que oferecem
descontos aos clientes que optarem por visitar um clínico geral, em vez de ir diretamente a um
especialista.
5VLU[HU[VUHJVU[YHTqVKHZ[LUKvUJPHZNSVIHPZV)YHZPSHWYV]LP[HWV\JVVZT\S[PWYVÄZZPVUHPZWHYHHTWSPHYHJHWPSHYPKHKLKVZPZ[LTHKLZHÄVX\LtL_HJLYIHKVWLSVMH[VKL[LYTVZ\TH
IHP_HYHaqVLU[YLWYVÄZZPVUHPZUqVTtKPJVZ]LYZ\ZTtKPJVZ5VWHxZHYHaqVKLUqVTtKPJVZ
para médicos é de 2,2, enquanto na Inglaterra é 6,3 e nos Estados Unidos chega a 7,2. A mudança para um modelo mais focado na atenção primária exigirá, portanto, um esforço de treinamento
LHKHW[HsqVUHMVYTHsqVH[\HSKLTtKPJVZLT\S[PWYVÄZZPVUHPZ
C. Ampliar o acesso a medicamentos e garantir maior adesão a tratamentos
As políticas de acesso a medicamentos englobam quatro aspectos relevantes:
Abrangência da cobertura:KLÄUPsqVKVZTLKPJHTLU[VZPUJVYWVYHKVZHVZPZ[LTHJVT
base em evidências.
3ROķWLFDGHFRPSUD estratégias nacionais de compra.
0HFDQLVPRVGHðQDQFLDPHQWR programas para gratuidades e copagamentos.
Gestão de dados de uso: acompanhamento de indicadores de prescrição adequada
com base em protocolos clínicos e acompanhamento de adesão ao tratamento.
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A população brasileira gasta cerca de 50% do seu orçamento de saúde
com medicamentos, mais do que os países de referência como Austrália
(38%), Reino Unido (34%) e Canadá (21%). O Programa Farmácia Popular
garante a qualquer cidadão brasileiro preços reduzidos para determinados
medicamentos e ainda oferece medicamentos gratuitos conforme listas do
governo (por exemplo, componente básico, especializado ou estratégico),
sendo 76% medicamentos gratuitos e 23% com copagamento.
Na Austrália, estabelece-se um limite de gastos para a população por
prescrição e por ano. Isso acontece também no Reino Unido, com coparticipação limitada por prescrição ou por trimestre para tratamentos contínuos, havendo ainda programas de gratuidade para a população vulnerável.
No Reino Unido, existe uma política de compra bastante elaborada
através do PPRS - Pharmaceuticals Price Regulation Scheme. Trata-se
de um acordo não contratual negociado entre o Departamento de Saúde
e a Associação da Indústria Farmacêutica Britânica, à qual 131 empresas
aderiram voluntariamente, com o objetivo de equilibrar preços aceitáveis
ao NHS _com retorno justo para que a indústria continue tendo capacidade de investimento em P&D. Utiliza-se um mecanismo de recomendação
de preços baseado em valor para a sociedade – aumentos de preços e
descontos são recomendados com base no valor clínico (efetividade para
V WHJPLU[L LV\ [HTHUOV KH IHZL KL ILULÄJPHKVZ *VUZPKLYHZL H H]Hliação do custo-efetividade realizada pelo NICE e agências pares no Reino
Unido e regula-se o lucro global que as empresas possam ter com vendas
ao NHS (a porcentagem considera o investimento em P&D) estabelecendo
uma margem de tolerância de 50% e negociando a taxa de aumento anual
dos preços permitida.
7VY ÄT WHYH NHYHU[PY HKLZqV HV [YH[HTLU[V t ULJLZZmYPV JVTIPUHY
acesso, educação e mecanismos de acompanhamento. O Quadro 32 a
seguir exibe os principais motivos para a não adesão aos tratamentos.
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QUADRO 32 - MOTIVOS PARA A NÃO ADESÃO
A TRATAMENTOS COM MEDICAMENTOS
7HYHNHYHU[PYHKLZqVHV[YH[HTLU[VtULJLZZmYPVJVTIPUHYHJLZZV
LK\JHsqVLTLJHUPZTVZKLHJVTWHUOHTLU[V

MOTIVOS PARA A NÃO ADESÃO

DIMENSÕES QUE
INFLUENCIAM A ADESÃO

% DE RESPONDENTES

1. Custo dos
Esquecimento

20

Custo

14

Sintomas
cessaram

14

medicamentos

2. Transição do cuidado
(p.ex., alta hospitalar,
WV\JHJVUÄHUsHUV
médico)

3. Falta de entendimento

Não acreditava
UHLÄJmJPH

13

Considerado
desnecessário

12

quanto à gravidade/
necessidade do
tratamento

4. Complexidade do
Efeitos colaterais
Tratamento interferiria
em outras atividades

11

10

tratamento e/ou efeitos
colaterais

5. Medos e outros fatores
psicológicos do paciente
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(ZKPTLUZLZX\LPUÅ\LUJPHTHHKLZqVZqVYLSHJPVUHKHZHJ\Z[VMH[VYLZWZPJVS}NPJVZKVWHJPLU[LFJVTVUqVHJYLKP[HYUHLÄJmJPHKVTLKPJHTLU[VFMHS[HKLJVTWYLensão quanto à gravidade da doença ou à necessidade do tratamento, entre outras.
Mas hoje existem soluções digitais que podem ajudar na adesão ao tratamento. Por
exemplo, nos Estados Unidos criou-se um sistema de transmissão de dados da cápsula
do remédio para um sistema que aumenta o nível de alertas (de alertas sonoros a visuais
WHYHTLTIYVZKHMHTxSPHV\WYVÄZZPVUHPZKLZHKLVX\L[LTH\TLU[HKVH[H_HKL
adesão para aproximadamente 86%.
E. Estimular e realizar pilotos de modelos inovadores de atenção
Novos modelos de atenção impactam em qualidade, satisfação e sustentabilidade
ÄUHUJLPYHKVZPZ[LTHK\YHU[L[VKHHQVYUHKHKVWHJPLU[LHVSVUNVKVZUx]LPZKL
atenção.
Atenção primária: digitalização do atendimento, atendimento por telefone
para triagem e encaminhamentos e monitoramento remoto de doenças crônicas.
Atenção secundária: “fábricas” especializadas que realizam procedimentos
LT HTIPLU[LZ THPZ LÄJPLU[LZ LT [LYTVZ KL J\Z[V KV X\L OVZWP[HPZ ZLT ULcessidade de internação e com melhores resultados devido à especialização,
contando ainda com unidades móveis com esse mesmo objetivo.
Atenção terciária: “fábricas” especializadas na produção em massa de cirurNPHZYLWSPJm]LPZLJVUZ\S[VYPHZ]PY[\HPZLU[YLWYVÄZZPVUHPZKLKPMLYLU[LZUx]LPZKL
especialização.
Cuidado com idosos: atenção domiciliar (home care), monitoramento e consultas remotas.
Os Quadros 33 e 34 a seguir trazem exemplos de modelos inovadores de atenção no México e no Reino Unido.
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QUADRO 33 - CASO DA MEDICALL NO MÉXICO
64LKPJHSSVMLYLJLZLY]PsVZKLZHKLWVY[LSLMVULUV4t_PJV
VUKLHVMLY[HKLWYVÄZZPVUHPZKHmYLHtYLSH[P]HTLU[LIHP_H

O MÉXICO APRESENTA BAIXA OFERTA
DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE...

Exames médicos básicos eram feitos somente
por médicos e de forma presencial
5VLU[HU[VHVMLY[HKLWYVÄZZPVUHPZKLZHKL
no México é baixa

MÉDICOS A CADA MIL HABITANTES, 2010

2,9

...O MEDICALL É UMA DAS
SOLUÇÕES QUE BUSCAM LIDAR
COM O PROBLEMA

Os pacientes inscrevem-se por
uma WD[Dð[DPHQVDO a com
acesso 24/7 para obter orientações
e consultas médicas
Do total de chamadas por mês
(~90 mil), 62% dos problemas
são resolvidos por telefone e o
restante é encaminhado para as
clínicas

1,5
México

OCDE

ENFERMEIROS A CADA MIL HABITANTES, 2010

2,1

8,2

México

OCDE

Lançado em 2000, oferece
serviços a aPLOKÂRGHIDPķOLDV
aLQGLYķGXRVSRUIDPķOLD
Modelo de atenção baseado em
tecnologia e rede
Os cidadãos podem ter acesso
remoto a suporte médico por um
valor bem menor do que o de uma
consulta em uma clínica

-65;,!:HS\K0U[LYHJ[P]H"6*+,"ZP[LKV4LKPJHSS"LU[YL]PZ[HZ"HUmSPZL4.0
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QUADRO 34 - MONITORAMENTO REMOTO DE IDOSOS NO REINO UNIDO
6TVUP[VYHTLU[VYLTV[VKLPKVZVZUV9LPUV<UPKVYLK\aP\LT HZ
PU[LYUHsLZMHJPSP[V\VHJLZZVHWYVÄZZPVUHPZKHZHKLLYLK\aP\J\Z[VZ

CONTEXTO

IMPACTO

Melhorar a
qualidade da atenção
para idosos em casas
de repouso

Impacto estimado em £330.000 para uma população de 1.000
pacientes (idosos em casas de repouso ou em internação doméstica
por DPOC)
Redução de em internações

Aumentar a adesão
ao tratamento de
doenças crônicas

Redução de  no total de dias de internação
Redução de no uso do Pronto Socorro

CONSULTAS POR TELEHUB

COMO FUNCIONA
A SOLUÇÃO

RESULTADOS DAS CHAMADAS (%)

Realizada por enfermeiro
Realizada por médico

Avaliação do
clínico geral

Aconselhamento
120

O Airedale
Hospital fornece
acesso remoto 24/7
a serviços médicos
para idosos em
casas de repouso
(e pessoas com
DPOC1)

100

28

80

46

60

9
40

6

20

11

Uso de PS
Internações

0
abr
13

mai
13

jun
13

jul
13

ago
13

set
13

+VLUsH7\STVUHY6IZ[Y\[P]H*YUPJH
-65;,!(PYLKHSL-;^LIZP[L!O[[W!^^^HPYLKHSL[Y\Z[UOZ\R4LKPH5L^Z0[LTZ5L^Z1\S`O[TS
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G. Construir uma agenda nacional para inovação, respaldada por uma maior agilidade regulatória
e maior integração da pesquisa acadêmica com a cadeia
Países e cidades ao redor do mundo têm usado uma metodologia para criação de polos de “Ciências da Vida” compostos por sete elementos, sendo eles:
'HðQLÍÂRGRSHUðOHVWUDWÒJLFRHDVSLUDÍŋHVGRSRORUV*HUHKmMVYHTKLÄUPKHZmYLHZMVJV
nas quais o corredor Quebec-Ontário poderia estabelecer vantagens competitivas globais com
objetivos claros de monitoramento.
(VWUXWXUDðQDQFHLUDHGHJRYHUQDQÍD em Singapura, a governança do projeto é realizada por
duas agências ligadas ao governo (EDB e A*STAR).
3. Comunicação e branding: nos Emirados Árabes, realizam-se eventos semanais para fortalecer a atração ao polo, bem como a publicação de uma revista mensal em inglês.
4. Formação, atração e retenção de capital humano: nos Estados Unidos, são feitas parcerias
com faculdades de renome na área e promove-se a atração de talentos internacionais.
)RPHQWRGHDPELHQWHGHLQRYDÍÂRHHPSUHHQGHGRULVPR em Israel, foram investidos US$
250 milhões em startups de biotecnologia compartilhadas pelo governo e setor privado.
6. Disponibilidade de infraestrutura física e virtual: no Reino Unido, foram investidos £800
milhões na construção de cinco centros de pesquisa.
5HODFLRQDPHQWRFRPRJRYHUQRLQFHQWLYRVðVFDLVDPELHQWHGHQHJŉFLRV no México e
em Singapura, as leis de proteção à propriedade intelectual e patentes foram revisadas e as esferas estadual e federal foram integradas.
O Quadro 35 a seguir traz o exemplo da Bay Area Biotech, nos Estados Unidos.
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QUADRO 35 - POLO DE SAÚDE BAY AREA BIOTECH
)H`(YLH)PV[LJOt\TKVZTHPZHU[PNVZWVSVZKLJPvUJPHZKH]PKH
UVWSHUL[HJVTL_JLSLU[LZYLZ\S[HKVZÄUHUJLPYVZLKLWLZX\PZH

EXEMPLO DE ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS

FORMAÇÃO, ATRAÇÃO E
RETENÇÃO DE CAPITAL HUMANO
Incentivo à diversidade com
DWUDÍÂRGHSURðVVLRQDLV
estrangeiros
Universidades com
reputação global:
– UCSF
– Stanford
– Berkeley
IMPACTO ALCANÇADO

Exemplo de organizações envolvidas

Grande polo de startups,
incluindo de biotecnologia

- UCSF
- Genentech
- Gilead
- Abbott

Berço de grandes empresas
do setor como a Genentech
Região com liderança global
no trabalho com célulastronco

-65;,!4J2PUZL`"*HSPMVYUPH)PVTLKPJHS0UK\Z[Y`YLWVY[7>*":HU-YHUJPZJV*LU[YLMVY,JVUVTPJ+L]LSVWTLU[
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Para garantir um ambiente ideal para P&D, houve grande investimento em
YLN\SHsqVLPUJLU[P]VZÄUHUJLPYVZUVWVSVKL)PVWVSPZLT:PUNHW\YH!
Regulação: mudança de políticas com implementação rápida e bem-suJLKPKH:}SPKHWYV[LsqVLÄZJHSPaHsqVKHWYVWYPLKHKLPU[LSLJ[\HSLUV]HLZ[Y\[\YH
de testes clínicos com o mais breve tempo de aprovação para início dos testes
(aprovação regulatória em aproximadamente quatro semanas e aprovação pelo
comitê de ética em quatro a seis semanas).
Financeiro: deduções no custo de patentes e em despesas com P&D terJLPYPaHKVLZLLKJHWP[HSJHWP[HSKLZLTLU[LLÄUHUJPHTLU[VKLLTWYLLUKPTLUtos de tecnologia.
No Brasil, ainda existe grande oportunidade para agilizar o processo de aprovação de patentes e de novas tecnologias, uma vez que são necessários até
14 anos para se obter uma patente. Uma experiência atual de polo de inovação
I\ZJH]LUJLYLZZLKLZHÄV¶NYHUKLZLTWYLZHZKVZL[VYMHYTHJv\[PJVLZ[qVMVYmando joint ventures para fortalecer P&D em saúde no Brasil.
J. Estimular modelos assistenciais com foco no idoso e no doente crônico
6)YHZPSWYLJPZHYPHPU]LZ[PYLTZVS\sLZWHYHH[LUKLYVKLZHÄVKHUV]HKLmanda: envelhecimento populacional e prevalência de doenças crônicas.
Para tanto, deveria tomar as seguintes ações:
=PHIPSPaHYTVKLSVZPUV]HKVYLZKLH[LUsqVX\L[LUOHTMVJVLTPKVZVZL
doenças crônicas.
.HYHU[PYX\LVZTVKLSVZH[LUKHTHZKPMLYLU[LZULJLZZPKHKLZKVZPKVsos: independentes, dependentes ou em fase terminal.
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,Z[HILSLJLYTLJHUPZTVZWHYHNHYHU[PYHKLZqVHV[YH[HTLU[VJYUPJV
.HYHU[PYHMVYTHsqVKLWYVÄZZPVUHPZJHWHJP[HKVZWHYHH[LUKLYVUV]V
WLYÄSWVW\SHJPVUHS

Diferentes países têm apostado em novos modelos de atenção para idosos
e crônicos seguindo tendências similares:
1. Integração do cuidado: o paciente tem acesso a todos os níveis de
atenção em um único lugar ou sistema (regional).
2. Coordenação do cuidado:WHJPLU[LJVU[HJVT\TWYVÄZZPVUHSLT
geral um enfermeiro, como o coordenador de seu tratamento.
3. Forte presença de soluções digitais: prontuários eletrônicos integrados pela rede, monitoramento remoto e outras soluções digitais.
4. Incentivos corretos:VZTtKPJVZ[vTPUJLU[P]VZÄUHUJLPYVZWHYHL]Ptar internações e intervenções desnecessárias.
O Quadro 36 traz exemplos de modelos assistenciais inovadores para o
cuidado de pacientes diabéticos no futuro.
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QUADRO 36 - TENDÊNCIAS PARA O
TRATAMENTO DE DIABETES COM INOVAÇÃO
0UJVYWVYHYLZZHZPUV]HsLZNLYHPTWHJ[VHVSVUNVKL
[VKHHQVYUHKHKVWHJPLU[LJYUPJVLPKVZV

EXPLORANDO O CAMINHO PARA O CUIDADO COM PACIENTES DIABÉTICOS NO FUTURO

Monitoramento e
prevenção precoce

EXEMPLO
DE AÇÃO

EXEMPLO DE
IMPACTO DE
EXPERIÊNCIAS
REAIS

Diagnóstico

Intervenção

6WYVÄZZPVUHS
de saúde realiza
exames usando
aplicativo
móvel (ex.
eletrocardiograma)

O médico
desenvolve
um plano de
cuidado baseado
em evidências
usando um
algoritmo online
para suporte a
decisões

Sensely

AliveCor

Akelex

Airedale NHS

Redução de custos
de admissões em
PS1 e repetidas
internações por
DPOC2, hipertensão
e diabetes podendo
resultar em
economias de $ 1-2
bilhões

Assumindo
que 15% dos
eletrocardiogramas
sejam realizados
por celular, o
custo total para os
consumidores seria
reduzido em $ 3- 5
bilhões

O acesso de
provedores
a pesquisas
médicas aumenta
em 50% e a
conformidade
com protocolos
hospitalares mais
do que dobra

Redução de 59%
das admissões em
pronto-socorro

Quando o nível de
glicose do usuário
está elevado, o
Avatar online
recomenda que ela
procure seu médico
da família

Recuperação e
monitoramento
Nos seus últimos
anos de vida, o
PKVZVÄJHLT\TH
casa de repouso
assistida

7YVU[V:VJVYYV+VLUsH7\STVUHY6IZ[Y\[P]H*YUPJH
-65;,!(UmSPZLKHLX\PWLKVWYVQL[VJVTIHZLLTL_WLYPvUJPHZYLHPZKHZLTWYLZHZJP[HKHZ
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O modelo CareMore, nos Estados Unidos, reduziu em 18% o custo total
por paciente idoso e crônico. Desde 1993, fornece atendimento focado em
idosos e hoje conta com 26 centros de atendimento e cerca de 70 mil pacientes acompanhados. Aproximadamente 90% dos pacientes têm mais de 65
anos e apresentam condições crônicas complexas, tais como diabetes, insuÄJPvUJPHYLUHSJYUPJHOPWLY[LUZqVPUZ\ÄJPvUJPHJHYKxHJHLKVLUsHW\STVUHY
obstrutiva crônica.
Todo paciente tem um enfermeiro coordenador do seu cuidado e entra em
uma determinada “jornada”, conforme a doença e a gravidade. Os médicos
ÄJHTHSVJHKVZLTOVZWP[HPZKHYLKLL[vTJVTVTL[HL]P[HYPU[LYUHsLZL
reinternações, bem como administrar transições (com base em referência). A
rede é composta de clínicas centralizadas, hospitais da rede, equipes multidisciplinares e visitas domiciliares.
O serviço se apoia em uma robusta plataforma tecnológica, todo paciente
tem prontuário eletrônico visível a todos os provedores da rede (incluindo parceiros) e há uso intenso de monitoramento remoto. O modelo de pagamento
tJHYHJ[LYPaHKVWVYJHWP[H[PVUHQ\Z[HKHWLSVWLYÄSKLYPZJVKHWVW\SHsqVLH
remuneração dos médicos está associada a métricas (por exemplo, taxa de
readmissão).
O impacto é visível, o custo total por paciente é 18% abaixo da média naJPVUHSJVTWLYÄSZLTLSOHU[LH[H_HKLOVZWP[HSPaHsqVtKL LHK\YHsqV
da permanência é 38% abaixo das médias nacionais, a taxa de amputação
por diabetes está 60% abaixo da média nacional e houve 56% de redução da
[H_HKLPU[LYUHsqVWVYPUZ\ÄJPvUJPHJHYKxHJH
O Reino Unido testa atualmente diferentes opções de serviços fora de hospitais para atender idosos com diferentes necessidades (Quadro 37).
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QUADRO 37 - SERVIÇOS PARA IDOSOS FORA DE HOSPITAIS
,_LTWSVKV9LPUV<UPKV¶:LY]PsVZKLH[LUKPTLU[VHPKVZVZMVYHKLOVZWP[HPZ

MORADIA ASSISTIDA PARA
PACIENTES COM CÂNCER

UCLH
COTTONROOMS
Parceria do hotel
CottonRooms com a UCLH
para pacientes com câncer
que precisam continuar
tratamento especializado
e, portanto, precisam estar
próximos da equipe médica
Os pacientes relatam um
ambiente mais normal para a
continuidade do tratamento do
que o ambiente hospitalar
Critérios de elegibilidade
rigorosos
Custo PHQRUTXHRV
leitos de hospital

CUIDADO PALIATIVO LIDERADO
POR ENFERMEIROS

CHOOSE YEOVIL HOSPITAL

Local para pacientes cuja
alta foi adiada devido a
estado grave e despreparo
da família para o cuidado em
domicílio
Inteiramente conduzido por
enfermeiros, com a presença
de equipe multidisciplinar, uma
vez que o foco é a redução do
desconforto do paciente e
não mais a cura da doença
Claros critérios de
internação aplicados com
LÄJmJPH
Taxa de satisfação de
IDPLOLDUHVGH

-65;,!,U[YL]PZ[HZ"@LV]PS+PZ[YPJ[/VZWP[HS"ZP[LKV*V[[VU9VVTZ"IV\[PX\LOV[LSUL^ZJVT
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L. Estabelecer processo e governança para protocolos clínicos de referência nacional
6)YHZPSKL]LMVY[HSLJLYV\ZVKHTLKPJPUHIHZLHKHLTL]PKvUJPHZWHYHKLÄUPYWYV[VJVSVZ
clínicos que fundamentem as decisões de cobertura do sistema e estabeleçam referência
nacional para provedores de saúde, sejam eles públicos ou privados. Os principais objetivos
seriam:
;VYUHYVZWYVJLZZVZH[\HPZKH*650;,*UV:<:THPZWHY[PJPWH[P]VZLYVI\Z[VZ"
(\TLU[HYHHKLZqVnZYLJVTLUKHsLZKH*650;,*"
,Z[PT\SHYTHPVYWHY[PJPWHsqVLWYV[HNVUPZTVKVZL[VYWYP]HKV"L
=PHIPSPaHYHPU[LNYHsqVJVTHNvUJPHZKLZHKLUHJPVUHSLPU[LYUHJPVUHSTLU[L
Para tornar o processo atual de construção de protocolos clínicos mais robusto, é essencial que ele seja mais participativo, solicitando a colaboração das partes interessadas (stakeholders), acadêmicos e representantes dos cidadãos e grupos de interesse.
A agência NICE (National Institute for Health and Care Excellence), no Reino Unido, exerce exatamente essa função para o sistema de saúde local (NHS). Contudo, seus protocolos
clínicos são seguidos nacionalmente devido a sua robustez e credibilidade. Eles incluem a
jornada do paciente em determinada doença pelo sistema, o protocolo em si em linguagem
WHYHWYVÄZZPVUHPZKLZHKLLLTSPUN\HNLTWHYHVWISPJVLTNLYHSTt[YPJHZKLX\HSPKHKL
ferramentas para implementação e protocolos de procedimentos e tecnologias associadas à
doença em questão.
O NICE oferece ainda uma ampla gama de recursos para aumentar a adesão aos protocolos clínicos baseados em evidência. O Quadro 38 a seguir exibe um detalhamento das
ferramentas e impacto oferecidos pela agência NICE.
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QUADRO 38 - FERRAMENTAS UTILIZADAS PELO NICE
,_LTWSVKV9LPUV<UPKV¶-LYYHTLU[HZ\[PSPaHKHZWLSV50*,

FERRAMENTAS OFERECIDAS...

Lista simples de
recomendações
sobre que “Não
fazer” em formato de
parágrafos (“Do not do
recommendations”)

Casos de sucesso
enviados pelos
próprios provedores
que implementaram os
protocolos do NICE

Ferramentas
LZWLJxÄJHZ
para facilitar a
implementação
dos protocolos nos
provedores

Exemplo: “Não há evidências que
respaldem o uso de monitoramento
cardíaco eletrônico para avaliação
fetal em gestações normais, portanto,
este procedimento não deve ser
oferecido”

%DQFRFRPPDLVGHFDVRVGH
sucesso (melhora de qualidade, mudança
UHLÄJPvUJPHLLJVUVTPHKLJ\Z[VZ
Oferece um prêmio anual para estimular
a troca de experiências
Ferramenta que permite ao provedor
avaliar suas práticas atuais vs. práticas
recomendadas

... MAS O MAIOR
IMPACTO É A
TRANSPARÊNCIA
As recomendações
são publicadas
em versão para o
público em geral
com linguagem
adaptada e
mensagens claras

O site tem
navegação
amigável e é
adaptado para
visualização em
smartphone

Guia para a incorporação de
equipamentos recém-incluídos
Ferramenta decálculo do retorno sobre
o investimento para autoridades locais
avaliarem o impacto previsto de ações de
promoção (p.ex., redução do tabagismo)

-65;,!5H[PVUHS0UZ[P[\[LMVY/LHS[OHUK*HYL,_JLSSLUJL
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6)YHZPSKL]LYPHMVY[HSLJLYV\ZVKHTLKPJPUHIHZLHKHLTL]PKvUJPHZWHYHKLÄUPY
protocolos clínicos que fundamentem as decisões de cobertura e o setor privado
poderia protagonizar essa mudança – a seguir apresentam-se algumas formas:
1. Desenvolvimento dos protocolos clínicos: atualmente, a CONITEC tem
parcerias com hospitais privados (por exemplo, Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, Hospital Moinho de Vento) e sociedades médicas para o desenvolvimento de novos protocolos (por exemplo, transplantes). Contudo, há claro
espaço para que isso se multiplique e o setor privado se torne o principal
aliado no desenvolvimento das recomendações.
2. Criar grupos de medicina baseada em evidências para complementar
o trabalho: o setor privado pode liderar grupos de medicina baseada em
evidências que podem complementar o trabalho da comissão. Esses grupos
podem prestar apoio à ANS para a incorporação de tecnologias e protocolos
clínicos no setor suplementar, alterando o modelo atual.
3. Conhecer os protocolos e incentivar seu seguimento: uma vez que se
estabeleça como participante ativo do processo de desenvolvimento dos protocolos, o setor privado pode estimular que os mesmos sejam conhecidos e
seguidos por seus médicos e pacientes, em especial quando o paciente for
recorrer ao SUS para receber parte do tratamento.
Para ampliar o uso da medicina baseada em evidências como iniciativa nacional
é preciso seguir uma jornada em fases, que está detalhada no Quadro 39 a seguir.
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QUADRO 39 - JORNADA PARA MAIOR USO
DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS
7HYHHTWSPHYV\ZVKHTLKPJPUHIHZLHKHLTL]PKvUJPHZJVTV
PUPJPH[P]HUHJPVUHStWYLJPZVZLN\PY\THQVYUHKHLTMHZLZ

PROTOCOLOS

LIDERANÇA

ABRANGÊNCIA

Foco no desenvolvimento
de protocolos clínicos
baseados em evidência,
considerando:

Foco em dar mais peso
às recomendações da
CONITEC (ou entidade de
missão semelhante)

– 3DUWLFLSDÍÂR dos atores
afetados pelo protocolo e
atualização constante

– Garantir que as
recomendações de
incorporação tecnológicas
sejam seguidas quanto à
KLÄUPsqVKLJVILY[\YHKV
SUS, embasando decisões
do poder Judiciário

Foco em dar maior
solidez à entidade,
aumentando seu
escopo para ampliar
o impacto potencial
do uso da medicina
baseada em evidências

– Divulgação dos
protocolos em formato
acessível e de fácil uso
pela população em geral
– 3DUFHULDVFRPRVHWRU
privado para a elaboração
dos protocolos
– Estímulo à comunidade
médica para o seguimento
dos protocolos a partir de
um processo de construção
mais transparente, parcerias
com sociedades médicas e
divulgação constante

– Liderar discussões com
a sociedade para estimular
uma mudança cultural
que permita a compreensão
das escolhas que o sistema
precisa fazer
– Integrar os processoschave da instituição com as
agências de saúde do país
garantindo maior consistência
no uso da medicina baseada
em evidências

– Transformar a
Comissão em uma
Agência independente
composta por corpo
técnico robusto
– Ampliar o escopo para
o desenvolvimento de
mecanismos de apoio
à implementação de
suas recomendações
nos provedores de
saúde

-65;,!5H[PVUHS0UZ[P[\[LMVY/LHS[OHUK*HYL,_JLSSLUJL
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M. Iniciar discussão sobre os diferentes modelos de pagamento
buscando maior alinhamento de incentivos
Mudanças no modelo de pagamento não necessariamente promovem maior foco no desfecho e custo-efetividade. Isso ocorre pois não
existe um modelo de pagamento ideal que resolva todos os problemas
e cada modelo traz incentivos positivos e efeitos adversos que precisam ser contornados. Dessa forma, a discussão sobre diferentes moKLSVZKLWHNHTLU[VZKL]LWHZZHYWYPTLPYHTLU[LWLSHKLÄUPsqVKVZ
pré-requisitos necessários para que uma mudança tenha êxito.
Os principais pré-requisitos a serem considerados são:
Medição e uso de indicadores nas três dimensões principais de criação de valor para a sociedade: qualidade, desfecho
e custos.
÷8VRGHSURWRFRORVFOķQLFRVEDVHDGRVHPHYLGÓQFLD, que
estabelecem os procedimentos mais efetivos em termos de
custos para cada diagnóstico e os resultados esperados.
O Quadro 40 a seguir apresenta uma esquematização dos principais modelos de pagamento, com suas características e possíveis
efeitos perversos para o sistema.
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QUADRO 40 - PRINCIPAIS MODELOS DE PAGAMENTO E SEUS EFEITOS
Todos os modelos de
WHNHTLU[VL_PNLT
WYV[VJVSVZJSxUPJVZ
suportados em medicina
IHZLHKHLTL]PKvUJPH

A

QUALIDADE

Com base em
diagnóstico ou
agrupamento
(ex.: DRG)

MEDICINA
BASEADA EM
EVIDÊNCIAS
DESFECHO

EFICIÊNCIA NO USO
DOS RECURSOS

PROTOCOLOS CLÍNICOS (DIAGNÓSTICO / TRATAMENTO / PROGNÓSTICO)

B

POR PROCEDIMENTO

Pagamento de um valor
predeterminado para cada
atividade realizada pelo
provedor

DESCRIÇÃO

Excesso de atividade
POTENCIAIS
EFEITOS
COLATERAIS

Baixo controle de custos
Baixo incentivo para
ações de prevenção

E

C

POR DIAGNÓSTICO

D

O provedor recebe
pagamento referente a
um pacote de atividades
que espera-se que sejam
realizadas com base em uma
determinada condição do
paciente ou procedimento
Excesso de atividade

POR INDIVÍDUO/POPULAÇÃO

O provedor recebe
\T]HSVYÄ_VWHYH
realizar o atendimento
a uma determinada
região/população
independe da
demanda
Subutilização

Complexidade de
implementação
Baixo incentivo para
ações de prevenção

O acompanhamento de indicadores e uso de mecanismos de pay-for-performance
pode abordar os incentivos indesejados dos modelos

-65;,!(UmSPZLKHLX\PWL
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Tendo em vista os pré-requisitos mencionados para implementações bem-sucedidas de
modelo de pagamento, é necessário seguir três etapas:
Desenvolvimento dos indicadores:
¶+LÄUPYLWHKYVUPaHYPUKPJHKVYLZKLKLZLTWLUOVX\LKLLT]PZPIPSPKHKLUHZZLN\PU[LZmYLHZ!*\Z[VZ,ÄJPvUJPHUV\ZVKVZYLJ\YZVZL-VJVUVKLZMLJOV
– Medir e criar base de dados consolidada contendo a evolução dos indicadores.
+LÄUPsqVKVZWHYoTL[YVZKVTVKLSV!
¶0KLU[PÄJHYVWVY[\UPKHKLZH[YH]tZKHHUmSPZLKVZPUKPJHKVYLZL[LUKvUJPHZ
¶+LÄUPYVZVIQL[P]VZHZLYLTHSJHUsHKVZ
¶+LÄUPYVTVKLSVKLWHNHTLU[VX\LNLYLVZPUJLU[P]VZJVYYL[VZ
¶+LÄUPYTL[HZLZWLJxÄJHZLYLX\PZP[VZTxUPTVZWHYHVZPUKPJHKVYLZ
Alteração do modelo de pagamento:
– Realizar pilotos do modelo de pagamento discutido.
– Ajustar conforme necessidade.
– Implementar o modelo testado e validado.
– Acompanhar continuamente indicadores comparando-os com os objetivos.
– Tomar ações corretivas quando necessário.
O. Criar capacidade para consolidação, análise e divulgação de dados nos sistemas
público e privado
Três objetivos principais podem ser atingidos com maior uso de indicadores na saúde:
(ðFLÓQFLDGHJHVWÂR estimular os atores da saúde a melhorar seus resultados por
meio da comparação e da concorrência.
2. Melhor planejamento do sistema: melhorar a alocação de recursos no sistema,
HVWLYTP[PYVWSHULQHTLU[VTHPZLÄJPLU[LKL[VKVZVZLSVZKHJHKLPH
3. “Empoderamento” da população:W\ISPJHYVZKHKVZLWLYTP[PYÄZJHSPaHsqVKHZ
instituições, com pacientes/cidadãos fazendo escolhas mais conscientes.
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O sistema de saúde é muito rico em dados, e a construção de um banco de dados centralizado poderia gerar ganhos exponenciais. O Quadro 41 traz um esquema da centralização de dados.

QUADRO 41 - EXEMPLOS DE DADOS EXISTENTES NO SISTEMA DE SAÚDE
6ZPZ[LTHKLZHKLtT\P[VYPJVLTKHKVZLHJVUZ[Y\sqVKL\T
IHUJVKLKHKVZJLU[YHSPaHKVWVKL[YHaLYNHUOVZYLSL]HU[LZ

EMPREGADORES
Dados sobre custos
com saúde dos
empregados

OPERADORAS
E ADM. DE
BENEFÍCIOS
Dados agregados
sobre os serviços
demandados por
ILULÄJPmYPVZ

INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
Dados agregados sobre
venda e consumo de
medicamentos (ex.:
programas de PBM)

ANS E ANVISA
Dados sobre o privado
(ex.: número de
patentes depositadas
e número de partos
cesáreos)

BANCO DE DADOS
CENTRALIZADO
Transformação
dos dados
recebidos em
indicadores úteis

HOSPITAIS
Dados sobre tipo e
volume de internações
hospitalares e cuidados
ao paciente

LABORATÓRIOS
Dados sobre tipo e
quantidade de exames
realizados

SUS
Dados da atenção
primária e da rede
pública de saúde, em
todos os níveis de
governo

INDÚSTRIA DE
EQUIP. MÉDICOS
Dados sobre
localização de
equipamentos e
exames

-65;,!(UmSPZLKHLX\PWL
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O compartilhamento de informações intrassetoriais de saúde pode ser
usado para alavancar resultados das empresas, a exemplo da Health Transformation Alliance, nos Estados Unidos – aliança entre 20 das maiores empresas norte-americanas para conter o custo com cuidados de saúde de
seus funcionários. Outro exemplo é a TransCelerate Biopharma – 18 farmaJv\[PJHZNSVIHPZJVSHIVYHUKVWHYHZPTWSPÄJHYLHJLSLYHYPUV]HsLZH[YH]tZ
do compartilhamento de informações.
Durante a construção de sua visão de saúde para 2040, a Holanda priorizou criar um “Bloomberg da Saúde”. Os objetivos são: oferecer maior nível
de informação para os pacientes, oferecer dados e melhores práticas para
os provedores de saúde e auxiliar seguradoras nas decisões sobre contratação de instituições e na introdução de mecanismos de pagamento por
desempenho (pay-for-performance). As principais ações relacionadas são:
o desenvolvimento de um conjunto claro de indicadores de qualidade focados no desfecho, a criação de uma infraestrutura de dados (o “Bloomberg
da Saúde”) e o desenvolvimento de legislação relacionada à privacidade
para permitir o correto uso dos dados.
A implementação de uma “cultura” de indicadores pode ser realizada de
forma gradual, conforme demostrado no Quadro 42 a seguir.
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QUADRO 42 - JORNADA PARA CRIAÇÃO E MAIOR UTILIZAÇÃO
DE INDICADORES COMPARTILHADOS NA SAÚDE
(PTWSLTLU[HsqVKL\TH¸J\S[\YH¹KLPUKPJHKVYLZWVKLZLYYLHSPaHKHKLMVYTHNYHK\HS

-

Grau de Complexidade

INTRA ELOS
(DADOS PARA
BENCHMARK)

+

BENCHMARKS

POTENCIAIS BENEFÍCIOS

Health Transformation
Alliance (empregadores)

Contenção do custo com a
saúde dos funcionários

TransCelerate Biopharma
(farmacêuticas)
Observatório Anahp
(hospitais)
The LeapFrog Group
(hospitais)

ENTRE ELOS
(DADOS PARA
EFICIÊNCIA NA
CADEIA)

ENTRE
PÚBLICO
E PRIVADO
(DADOS PARA
PLANEJAMENTO E
INTEGRAÇÃO
DO SISTEMA)

AstraZeneca
(farmacêutica) e
WellPoint (operadora)

Aceleração das inovações
$XPHQWRGDHðFLÓQFLDdos
provedoresa partir da comparação
com benchmarks – Em alguns
países, observou-se redução de até
~30% nos índices de mortalidade e
de 25% no tempo de internação

Big Data e Advanced Analytics para
estudar resultados de tratamentos,
com base em evidências
Desenho de programas de
prevenção mais efetivos

NHS Digital (Inglaterra/
público)

População informada para tomar
melhores decisões

Advancing Quality Alliance
(Inglaterra/público)

Maior clareza quanto à diferença
de desempenho entre público e
privado, permitindo planejamento
PDLVHðFLHQWHGRVLVWHPD

Bloomberg da Saúde
(Holanda/público)
Canadian Institute for Health
Information (Canadá/público)

-65;,!(UmSPZLKHLX\PWL
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3,QWHJUDUGDGRVGRSDFLHQWHGHIRUPDFHQWUDOL]DGDSRUPHLRGHSURQWXário eletrônico
O registro eletrônico e a integração dos dados do paciente abordam
VZ [YvZ KLZHÄVZ KV ZPZ[LTH KL ZHKL IYHZPSLPYV J\Z[VZ X\HSPKHKL L
satisfação), pois permitem:
9LK\aPYKLZWLYKxJPVZUVZPZ[LTHWVYTLPVKLTHPVYJVU[YVSLZVIYL
os procedimentos já realizados pelo paciente.
.LYHYKHKVZWHYHHTWSPHsqVKV\ZVKLTLKPJPUHIHZLHKHLTL]PKvUJPHZHÄTKLKL[LYTPUHYVZ[YH[HTLU[VZX\LHWYLZLU[HTVZTLlhores resultados.
4LSOVYHYHX\HSPKHKLLHNPSPKHKLKVKPHNU}Z[PJVLKV[YH[HTLU[VH
WHY[PYKVJVUOLJPTLU[VKVOPZ[}YPJVJVTWSL[VKVWHJPLU[LWLSVWYVÄZsional de saúde.
4LSOVYHYVHJVTWHUOHTLU[VKVZWHJPLU[LZJYUPJVZWVYTLPVKV
monitoramento remoto dos dados desses pacientes, em tempo real.
¸,TWVKLYHY¹VWHJPLU[LJVTIHZLUVMVYULJPTLU[VKLPUMVYTHsLZ
ao paciente acerca de quais tratamentos apresentam melhores resultados.
Ter um conjunto mínimo de dados é o primeiro passo para construir bases
de informações mais robustas, mas o Brasil está 40 anos atrasado nesse
quesito, já que apenas recentemente estabeleceu a criação do Conjunto Mínimo de Dados (CMD), pela Resolução no 6/2016 da Comissão Intergestores
Triparte (Figura 6).
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FIGURA 6 - DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS

Dados sobre
a saúde de
um paciente,
internos a cada
instituição de
saúde

REGISTRO
ELETRÔNICO EM
SAÚDE

7YVÄZZPVUHPZ
de saúde têm
acesso ao mesmo
prontuário único,
simultaneamente
e em diferentes
instituições

PRONTUÁRIO
ELETRÔNICO DO PACIENTE

CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS

Documento que
coleta os dados
em cada contato
assistencial,
padronizado
para todos os
estabelecimento

A implementação do CMD será incremental e gradual, substituindo um total de nove sistemas fragmentados de informação da atenção ambulatorial e hospitalar em uso atualmente.
0U[LNYHYKHKVZKVWHJPLU[LLU]VS]L[YvZL[HWHZILTKLÄUPKHZKLZJYP[HZHZLN\PYUV8\HKYV
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QUADRO 43 - JORNADA PARA INTEGRAÇÃO DOS DADOS DO PACIENTE
0U[LNYHYKHKVZKVWHJPLU[LLU]VS]L[YvZL[HWHZILTKLÄUPKHZ

JORNADA PARA INTEGRAÇÃO DOS DADOS DO PACIENTE
Benchmarks

ǀ

CONJUNTO MÍNIMO DE
DADOS ESTABELECIDO

Início da
digitalização dos
registros
CMD substituindo
9 sistemas
PEP em 23% das
instituições
e-SUS da Atenção
Básica obrigatório até
Dez/2016

PRONTUÁRIO
ELETRÔNICO DO
PACIENTE (PEP) NA MAIORIA
DAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

ǁ

PEPs presentes,
mas não integrados
Quase 100% dos
hospitais possuem PEPs

2018: meta de integrar
atenção primária e urgência
2020: integração
completa
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REGISTRO ELETRÔNICO
EM SAÚDE INTEGRADO

Integrado por
região de saúde
Cada região tem seu próprio
PEP integrando atenção primária,
hospitais e farmácias
População tem acesso online

Padronização da
linguagem para integração
é prioridade

PEPs presentes,
mas não integrados

-65;,!,Z[\KV3VUKVU:JOVVS
VM,JVUVTPJZL*VTTVU^LHS[O
-\UK"HUmSPZLKHLX\PWL

ǂ

0UJLU[P]VZÄUHUJLPYVZ
para garantir prioridade

Integrado por
nível de atenção
Atenção primária, farmácias e
laboratórios integrados
População tem acesso online
Hospitais ainda não integrados
Valência: Integração
completa
Integra todos os níveis de
atenção e todos os distritos de
saúde da região
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A integração de dados por região parece ser o caminho mais promissor, assumindo como primeiro
passo o e-SUS Atenção Básica. Mas é necessário criar planos robustos para que esse movimento aconteça.
O Departamento de Saúde dos Estados Unidos, por exemplo, desenhou um plano para criar um
sistema interoperável dentro de 10 anos (Quadro 44).

QUADRO 44 - PLANO PARA INTEGRAÇÃO
DE DADOS NOS ESTADOS UNIDOS
,_LTWSVKVZ,<(¶7SHUVWHYHJYPHsqVKL\TZPZ[LTHPU[LYVWLYm]LSKLU[YVKLHUVZ

SITUAÇÃO ATUAL

ASPIRAÇÃO

Apesar de a maioria dos hospitais e
aGRVPÒGLFRV americanos relatarem
o uso de prontuários eletrônicos que
atendem aos requisitos federais, poucos
são interoperáveis pois os sistemas não
possuem a mesma linguagem técnica

Principais passos

Embora o acesso e o direcionamento de
seus próprios dados seja um direito civil1,
alguns médicos e hospitais ainda relutam
em compartilhar essas informações com o
paciente por não perceberem sua importância
para o empoderamento dos cidadãos

1. +LÄUPYWHKYLZHZLYLTL_PNPKVZ
2. Motivar o uso dessas normas através de
incentivos adequados
3.*YPHY\THTIPLU[LJVUÄm]LSWHYHHJVSL[H
compartilhamento e uso de informações de
saúde eletrônicas
4. Garantir que o direito ao acesso às próprias
informações de saúde seja conhecido por todos

6ZWHJPLU[LZHTLYPJHUVZWVKLTHJLZZHYLKPYLJPVUHYZL\ZKHKVZH[YH]tZKVWHNHTLU[VKL\THWLX\LUH[H_H
-65;,!<:+LWHY[TLU[VM/LHS[O /\THU:LY]PJLZ
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Um exemplo de sistema de prontuário eletrônico bem-sucedido naquele país é o da Kaiser Permanente: o registro eletrônico dos 9 mil beULÄJPmYPVZ KH YLKL WVKL ZLY HJLZZHKV H[YH]tZ KV JLS\SHY MHJPSP[HUKV H
JVT\UPJHsqVLU[YLVZWHJPLU[LZLVZWYVÄZZPVUHPZKLZHKLLYLK\aPUKV
em mais de 20% os atendimentos ambulatoriais.
Outra solução é a integração de dados por região. Foi o caminho escolhido pela Dinamarca para garantir interoperabilidade entre sistemas e
fácil acesso das informações de saúde dos cidadãos. Cada região do país
tem seu próprio sistema de prontuário, mas ele deve aderir a padrões nacionais de compatibilidade. A atenção primária é integrada com hospitais
e farmácias também por região – o E-Journalen, repositório nacional de
dados dos pacientes, supre os PEPs locais com informações nacionais.
7VYÄT[VKVZVZJPKHKqVZ[vT\TPKLU[PÄJHKVYUPJVLWVKLTHJLZZHY
ZL\ZKHKVZWVY\TWVY[HSVUSPUL(VÄUHSKLVYLWVZP[}YPVUHJPVUHS
de dados dos pacientes já continha informações de mais de 85% da
população dinamarquesa.
É importante lembrar que é necessário superar desalinhamentos na
cadeia para avançar com sistemas de registro eletrônico do paciente.
Os pacientes possuem alto custo-benefício na solução, assim como os
pagadores. Por outro lado, os provedores de saúde são os que fazem
os altos investimentos em sistemas internos, mas possuem o risco de
perda de receitas no curto prazo com a menor sobreposição de serviços
e superutilização.
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55HRUJDQL]DURVLVWHPDGHUHGHVGHDWHQÍÂRQDEXVFDGHPDLRUHðFLÓQFLDHHVFDOD
;YvZKLZHÄVZKVZPZ[LTHWVKLTZLYHIVYKHKVZH[YH]tZKHVYNHUPaHsqVLL_LJ\sqVKVZZLY]PsVZ
considerando regiões de saúde. São eles:
9LVYNHUPaHsqV HKTPUPZ[YH[P]H KV ZPZ[LTH JVT KPYL[YPaLZ UHJPVUHPZ L }YNqVZ L_LJ\[VYLZ JVT
competências adequadas ao seu nível de responsabilidade.
9L]PZqVKVKLZLUOVKHZYLNPLZKLZHKLJVTLZJHSHHKLX\HKHYLZWLP[HUKVJHYHJ[LYxZ[PJHZ
NLVNYmÄJHZTHZUqVULJLZZHYPHTLU[LVZSPTP[LZLU[YLT\UPJxWPVZ
7SHULQHTLU[VV[PTPaHKVKHZYLNPLZKLZHKLJVTJLU[YVZLZWLJPHSPaHKVZKLZJLU[YHSPaHsqVKH
atenção básica e integração do cuidado.
O primeiro ponto aborda um certo “descasamento” de responsabilidades que parece existir no sistema federativo brasileiro. Todos os municípios brasileiros possuem, constitucionalmente, responsabilidades relevantes na saúde, mesmo sendo de pequeno porte. A maioria dos municípios (69%) possui até
TPSOHIP[HU[LZJVTIHP_VUx]LSKLYLJLP[HZWY}WYPHZLWVY[HU[VHS[VNYH\KLKLWLUKvUJPHÄUHUJLPYH
dos outros entes da federação – estados e União. Por outro lado, eles possuem a responsabilidade de
planejar serviços de saúde, executar a atenção primária, o saneamento básico e a vigilância sanitária,
além de gerir os laboratórios públicos e hemocentros.
Apesar da descentralização ser característica importante em outros sistemas de referência e uma
diretriz do SUS, outros sistemas descentralizam a saúde em diferentes níveis. O Canadá e a Austrália,
por exemplo, descentralizam a responsabilidade pela saúde da população no nível estadual/provincial
(Quadro 45).
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QUADRO 45 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE NO CANADÁ
,_LTWSVKV*HUHKm¶+LZJLU[YHSPaHsqVKHYLZWVUZHIPSPKHKLWLSHZHKL

NO CANADÁ, AS PROVÍNCIAS
SÃO RESPONSÁVEIS
PELA SAÚDE DA
POPULAÇÃO LOCAL

Cada província é
responsável pela execução
das estratégias nacionais
HGHðQLÍÂRGDVHVWUDWÒJLDV
locais (p.ex., assistência
farmacêutica)

EMBORA A MAIORIA DAS PROVÍNCIAS SE
SUBDIVIDAM EM REGIÕES DE SAÚDE SEPARADAS,
ALGUMAS OPTARAM POR SE ORGANIZAR COMO
UMA REGIÃO UNIFICADA

Sub-regiões

É de autonomia das
províncias a decisão de se
organizar em regiões de
saúde menores, conforme
necessidade e escala
Pelo país ser caracterizado
pela grandeza territorial, a
maioria das províncias
se subdividiu em regiões
de saúde, que operam o
atendimento localmente

-65;,!/LHS[O*HUHKH
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Alberta possui uma
única autoridade
de saúde, mas
é organizada
internamente em 5
regiões de operação

9LNPqV\UPÄJHKHKLZHKL
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CAPÍTULO 4

Detalhamento das iniciativas priorizadas

No caso do Reino Unido, as reformas recentes envolveram um rearranjo das estâncias administra[P]HZ [VYUHUKV H JVUÄN\YHsqV KV ZPZ[LTH ZPUN\SHY 5H 0UNSH[LYYH Om \T }YNqV WSHULQHKVY JLU[YHS UV
X\HSHZKPYL[YPaLZZqVKLÄUPKHZLTUx]LSUHJPVUHS(NLZ[qVKVZZLY]PsVZWISPJVZUHWVU[HtMLP[HWLSVZ
chamados Clinical Comissioning Groups (CCGs), grupos de clínicos gerais responsáveis pela contratasqVKPYL[HKVZZLY]PsVZWHYH[VKH\THWVW\SHsqVLT\THKL[LYTPUHKHmYLHNLVNYmÄJH6Z**.ZUqV
estão necessariamente ligados à divisão político-administrativa do país e, portanto, uma cidade pode ter
vários CCGs e vice-versa. Os hospitais são contratados pelos CCGs e operam como trusts relativamente
autônomos, sendo avaliados anualmente. Na organização do NHS, a característica marcante é a forte
WHY[PJPWHsqVKVJVYWVJSxUPJVLKHWVW\SHsqVSVJHSUHKLÄUPsqVKHZWY}WYPHZWYPVYPKHKLZKLZHKL
O Brasil possui cerca de 400 regiões de saúde atualmente, que deveriam ser balizadoras do planejamento do SUS. Entretanto, benchmarks mostram que uma região de saúde deve atingir requisitos mínimos para existir. Por outro lado, existe grande disparidade entre os tamanhos das regiões – enquanto a
Grande São Paulo é uma região de saúde com 21 milhões de habitantes, a região de saúde de Itapipoca,
no Ceará, possui 200 mil habitantes.
Três características são importantes no desenho de uma região de saúde ideal:
;LYWVW\SHsqVZ\ÄJPLU[LWHYHZLY]PsVZKLZHKLLTLZJHSH
(IYHUNLY[VKH\THLJVUVTPHLJVZZPZ[LTHKLZHKL
7VZZ\PYJVLYvUJPHNLVNYmÄJHWVSx[PJHLYLN\SH[}YPH
Uma vez que a rede de saúde seja reorganizada, deve-se realizar escolhas importantes de desenho
KLJHKHYLNPqVHÄTKLV[PTPamSH(JLU[YHSPaHsqVKLZLY]PsVZLZWLJPHSPaHKVZt\THHSH]HUJHPTWVYtante para se conseguir economias e ganhos de escala. No NHS, houve uma reestruturação da rede de
atenção primária, com potenciais economias estimadas em 1% a 2% do total de gastos com atenção
primária. Além disso, a centralização do cuidado leva a aumento de resolutividade, incentiva a melhor
KPZ[YPI\PsqVKHZM\UsLZLU[YLVZWYVÄZZPVUHPZKLZHKLLLZ[PT\SHHJVTWL[PsqV
(YLNPqV5VYVLZ[LKL3VUKYLZ[HTItTWHZZV\WVY\THYLJVUÄN\YHsqVKHZ\HYLKLWHYHV[PTPaHYL
adequar a atenção à sua população, como demonstrado no Quadro 46 a seguir.
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QUADRO 46 - OTIMIZAÇÃO DA REDE NO NOROESTE DE LONDRES
,_LTWSVKHYLNPqV5VYVLZ[LKL3VUKYLZ5>3¶V[PTPaHsqVKHYLKL
NO CANADÁ, AS PROVÍNCIAS
SÃO RESPONSÁVEIS
PELA SAÚDE DA
POPULAÇÃO LOCAL

A região NWL cobre uma população de
aPLOKŋHVGHKDELWDQWHV, com orçamento
anual para a saúde de £3,4 bilhões
Em 2012, a região de saúde otimizou
e transformou sua estrutura de saúde:
ò7YVU[VZZVJVYYVZLTH[LYUPKHKLZ
foram fechados

EMBORA A MAIORIA DAS PROVÍNCIAS
SE SUBDIVIDAM EM REGIÕES DE SAÚDE
SEPARADAS, ALGUMAS OPTARAM POR SE
ORGANIZAR COMO UMA REGIÃO UNIFICADA

Hospitais
Call center
Hospitais de baixo
desempenho
Estabelecimento
fechado

ò7YVNYHTHZKL ações de melhoria
para hospitais com baixo desempenho

ASPIRAÇÕES COM A RECONFIGURAÇÃO

ò,_[LUZqVKLOVYHZUVH[LUKPTLU[V
primário

Centralizar para garantir acesso
consistente a médicos especialistas

ò,Z[HILSLJPTLU[VKLcall center
com enfermeiros treinados,
com resolutividade de 40%

Descentralizar para melhorar o acesso à
saúde e incentivar o cuidado próprio

-65;,!5/:

Integrar para coordenar o cuidado,
reduzindo desperdícios

Um exemplo de como a centralização das especializações pode contribuir para a melhoria do desfecho é a comparação entre o volume de cirurgias de aneurisma cerebral realizadas em centro de alto e
baixo volume. O risco de mortalidade hospitalar após uma cirurgia de aneurisma cerebral é 40% menor
em centros com mais de 30 cirurgias por ano, se comparado a centros com menor número de cirurgias1.
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DEFININDO PRIORIDADES
PARA A PRIMEIRA ONDA
nquanto no primeiro workshop, os participantes entenderam o ponto de partida, pensaram
LTPUPJPH[P]HZWHYHVZPZ[LTHKLZHKLKV)YHZPSLÄaLYHTL_LYJxJPVZKLWYPVYPaHsqVJVTWSLTLU[HKVZWVY\THWLZX\PZHVUSPULVMVJVKVZLN\UKV^VYRZOVWMVPKLÄUPYH]PZqVWHYH
VZPZ[LTHKLZHKLKV)YHZPSLJVUZ[Y\PYHQVYUHKHWHYHHSJHUsmSH
(QVYUHKHtWH\[HKHWLSHWYPVYPaHsqVLZLX\LUJPHTLU[VKHZPUPJPH[P]HZUV[LTWV(ZPUPJPH[P]HZ [HTItT MVYHT WYPVYPaHKHZ JVUZPKLYHUKV PTWHJ[V L MHJPSPKHKL KL PTWSLTLU[HsqV L ZLN\PUKV
JYP[tYPVZILTKLÄUPKVZ8\HKYV

QUADRO 47 - CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO DAS INICIATIVAS
+\YHU[LV^VYRZOVWVZWHY[PJPWHU[LZJSHZZPÄJHYHTJHKHPUPJPH[P]HZLN\UKVZL\PTWHJ[VLMHJPSPKHKL
DIMENSÃO

IMPACTO

FACILIDADE

QUESTÕES-CHAVE
Ajuda a melhorar o
estado de saúde da
WVW\SHsqV&

Ajuda a incrementar
HZH[PZMHsqVKVZ
JPKHKqVZJVTV
ZPZ[LTHKLZHKL&

Ajuda a assegurar
a sustentabilidade
ÄUHUJLPYHKVZPZ[LTH
KLZHKL&

,_PNLT\KHUsH
regulatória ou
H[\HsqVKPYL[HKV
governo para sua
PTWSLTLU[HsqV&

,_PNLHS[VPU]LZ[PTLU[V
LTMVYTHsqVKL
pessoas, em sistemas
KLPUMVYTHsqVV\
YLJ\YZVZWISPJVZ&

,_PNLT\KHUsH
cultural da
WVW\SHsqV&

-65;,!,X\PWLKLWYVQL[V
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(HUmSPZLKHZPUPJPH[P]HZWLSVZWHY[PJPWHU[LZKV^VYRZOVWKL\VYPNLTnTH[YPaL_PIPKHUV8\HKYV

QUADRO 48 - O RESULTADO FOI UMA MATRIZ DE
PRIORIZAÇÃO COM QUADRANTES PRIORITÁRIOS
+\YHU[LV^VYRZOVWVZWHY[PJPWHU[LZJSHZZPÄJHYHTJHKHPUPJPH[P]HZLN\UKVZL\PTWHJ[VLMHJPSPKHKL

Quadrantes prioritários
– para votação

Impacto
Integração
de dados do
paciente

P
Alto
WVU[VZ

H

Ações intersetoriais
através de PPPs

I

Ações voltadas para
o meio ambiente

G

Agenda nacional
para inovação

R

Reoganização
em redes

Modelos
inovadores de
atençãio

E
Q

S

Modelos de
contratação
menos
burocráticos

C

N

Transparência
(incluindo disque
denúncia)

Valorização da
atenção primária

M

U

Acesso a
medicamentos
e maior adesão
a tratamentos

Modelos de
pagamento

J

Coparticipação

O

Novos modelos com
foco em idosos e
pacientes crônicos

Capacitação de
líderes em gestão

A

Capacidade para
análise de dados
(Bloomberg da
saúde)

Educação e atuação
do empregador

D

Médio
WVU[VZ

F

B

Protocolos clínicos
de referência
nacional

L

Estimular oferta de
planos privados

Diagnóstico precoce e
modelos preditivos

)HP_V
WVU[VZ

T
)HP_HWVU[VZ

4tKPHWVU[VZ

Revisão do papel dos
distribuidores e intermediários

(S[HWVU[VZ

Facilidade

-65;,!(UmSPZLKHLX\PWLHWHY[PYKLKHKVZKV^VYRZOVW
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-VPWLYN\U[HKVLU[qVHVZWHY[PJPWHU[LZX\HPZLYHTHZJPUJVPUPJPH[P]HZKVZX\HKYHU[LZWYPVYP[mYPVZ
X\LKL]LYPHTJVTWVYHWYPTLPYHVUKHKLH[\HsqVKV0UZ[P[\[V*VHSPaqV:HKLHWHY[PYKL(ZPUPJPH[P]HZKVX\HKYHU[LWYPVYP[mYPVX\LUqVÄJHYHTLU[YLHZTHPZ]V[HKHZMVYHTJSHZZPÄJHKHZJVTV6UKH
(QVYUHKHÄJV\KLZLUOHKHJVTVWVKLZLVIZLY]HYUV8\HKYV HZLN\PY

QUADRO 49 - JORNADA DE IMPLEMENTAÇÃO DA VISÃO DO BRASIL
6YLZ\S[HKVtHQVYUHKHKV0*6:WHYHHZHKLKV)YHZPS
CURTO PRAZO:
5 INICIATIVAS MAIS VOTADAS

A

,Z[PT\SHYHT\KHUsHJ\S[\YHSWHYHVMVJVLT
WYVTVsqVKHZHKLH[YH]tZKLTHPVYLK\JHsqV
KHWVW\SHsqVLH[\HsqVKVLTWYLNHKVY

D

Estimular a oferta de planos de saúde
privados para ampliar acesso ao
JPKHKqV

B

-VY[HSLJLYHH[LUsqVWYPTmYPHWYPUJPWHSTLU[L
UVZL[VYWYP]HKV]HSVYPaHUKVHTLKPJPUHKH
MHTxSPHLV\ZVKLT\S[PWYVÄZZPVUHPZ

J

Estimular modelos assistenciais com
MVJVUVPKVZVLUVKVLU[LJYUPJV

L

,Z[PT\SHYLYLHSPaHYWPSV[VZKLTVKLSVZ
PUV]HKVYLZKLH[LUsqV

L

,Z[HILSLJLYWYVJLZZVLNV]LYUHUsH
WHYHWYV[VJVSVZJSxUPJVZKLYLMLYvUJPH
nacional

M

0UPJPHYKPZJ\ZZqVZVIYLVZKPMLYLU[LZTVKLSVZKL
WHNHTLU[VLVZWYPUJPWHPZ]PHIPSPaHKVYLZKHTPNYHsqV

N

*VUZPKLYHYJVWHY[PJPWHsqVKVZJ\Z[VZ
UHH[LUsqVZLJ\UKmYPHL[LYJPmYPH

Consolidação e uso de dados:

Q

(\TLU[HY[YHUZWHYvUJPHKL
PUMVYTHsLZLU[YLPUZ[P[\PsLZH[YH]tZ
KLHJVYKVZLZWVU[oULVZLWYm[PJHZ
compartilhadas de compliance

U

*HWHJP[HYSxKLYLZKHZHKLLTNLZ[qV
LH[YHPYWYVÄZZPVUHPZKLNLZ[qVKL
outros setores buscando incorporar
UV]VZJVUOLJPTLU[VZWL_SLHU

O

*YPHYJHWHJPKHKLWHYHJVUZVSPKHsqVHUmSPZLL
KP]\SNHsqVKLKHKVZUVZZPZ[LTHZWISPJVLWYP]HKV

P

0U[LNYHYKHKVZKVWHJPLU[LKLMVYTHJLU[YHSPaHKH
H[YH]tZKLWYVU[\mYPVLSL[YUPJV

+

-65;,!(UmSPZLKHLX\PWL
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CONCLUSÃO

GIOVANNI GUIDO CERRI - Vice-presidente do Instituto
Coalizão
CAPÍTULO
5 Saude
Jornada para alcançar a visão

Um novo futuro para
a saúde do Brasil
iJVT\TX\HUKVUVZKLWHYHTVZJVTWYVISLTHZKLLUVYTLJVTWSL_PKHKLJVT\THPUJVU[m]LS
T\S[PWSPJPKHKLKLJH\ZHZLH[VYLZZ\QLP[VZLJVUZLX\vUJPHZX\LUVZX\LZ[PVULTVZ!WVYVUKLJVTLsHY&iWVZZx]LS&*VTHYLHSPaHsqVKLZ[LWYVQL[V¸*VHSPaqV:HKL)YHZPS!<THHNLUKHWHYH[YHUZMVYTHY
VZPZ[LTHKLZHKL¹JVTLsHTVZHYLZWVUKLYLT\UxZZVUVX\LZPTtWVZZx]LS8\LQmJVTLsHTVZ
9L\UPY[VKHHJHKLPHWYVK\[P]HKVZL[VYLT[VYUVKV0UZ[P[\[V*VHSPaqV:HKLMVP\TKLZHÄVHX\L
UVZWYVW\ZLTVZJVTHJVU]PJsqVKLX\LT[YHIHSOHKP\[\YUHTLU[LWLSHZHKLIYHZPSLPYH+LX\LTZHIL
X\LHWLUHZJVTH\UPqVJVVYKLUHKHKVZZL[VYLZWISPJVLWYP]HKVZLYmWVZZx]LSKLZH[HYVZU}ZX\L
PTWLKLTX\LHWVW\SHsqVYLJLIHVH[LUKPTLU[VHKLX\HKVZLTWYLX\LWYLJPZHYKLHZZPZ[vUJPH
;HTItTZHIxHTVZX\LHWLUHZJVT\TTVKLSVZ\Z[LU[m]LSLJVTZLN\YHUsHQ\YxKPJHtWVZZx]LS
H]HUsHYLTWLZX\PZH[LJUVSVNPHLPUMVYTHsqV;\KVLT\TZPZ[LTHYLNPKVWLSHt[PJHLTKLMLZHKV
:PZ[LTHØUPJVKL:HKLLJVTMVJVUVJPKHKqV6ZZPZ[LTHZWISPJVLWYP]HKVUqVWVKLTZLVWVY
+L]LTJVTVKL[LYTPUHH*VUZ[P[\PsqVZLJVTWSL[HY
4HZZHIxHTVZX\LUqVIHZ[H]VU[HKLiWYLJPZVTt[VKVL_WLYPvUJPHPU[LSPNvUJPHLPUZWPYHsqV-VPV
X\LYL\UPTVZULZ[LWYVQL[V7VYPZZVX\LYVHNYHKLJLYHJHKH\TKVZUVZZVZHZZVJPHKVZX\LHJYLKP[HYHTUVWYVJLZZVLWHY[PJPWHYHTKLZ[LLZMVYsV(NYHKLsV[HTItTHVZPUTLYVZLZWLJPHSPZ[HZIYHZPSLPYVZ
LPU[LYUHJPVUHPZX\LKLKPJHYHT[LTWVLU[\ZPHZTVLJVUOLJPTLU[VWHYHHYLHSPaHsqVKLZ[L[YHIHSOV
(JYLKP[VX\LLZ[LWYVQL[VZLYm]PZ[VLTHSN\UZHUVZJVTVVPUxJPVKL\THWYVM\UKHLILT]PUKH
[YHUZMVYTHsqVKVZPZ[LTHKLZHKLKV)YHZPS*VTVVTHYJVKL\TWYVJLZZVX\LÄUHSTLU[L\UP\[VKH
HJHKLPHWYVK\[P]HKVZL[VY(NVYHOm\TJHTPUOVHZLN\PY
5qV WYL[LUKLTVZ HWLUHZ Z\WLYHY \TH JYPZL WYVM\UKH i H JVUZ[Y\sqV KL \T UV]V M\[\YV WHYH H
ZHKLKV)YHZPSX\LX\LYLTVZ(V[YHIHSOV
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PATROCINADORES
"Os associados do Instituto Coalizão Saúde agradecem os
patrocinadores por acreditarem e investirem em uma agenda para
transformar o sistema de saúde do Brasil"
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