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5º fórum A Saúde do Brasil

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA TIRA O DOUTOR DO PEDESTAL

O médico Marcos Marzollo visita seu paciente Juarez Lopes, 62, diabético e deﬁciente visual que mora sozinho na comunidade de Mont Serrat, uma
das mais vulneráveis de Florianópolis; a capital catarinense é líder em cuidados de atenção primária no Brasil; leia nas p. 2 a 4 Lalo de Almeida/Folhapress

SUS, 30 anos

Subﬁnanciamento limita a expansão do
maior sistema público de saúde do mundo
Brasil é referência em atenção primária, mas gargalos no acesso a tratamentos mais complexos persistem
-Cláudia Collucci
São Paulo Reconhecido pela
OMS (Organização Mundial
de Saúde) como o maior sistema gratuito e universal do
mundo, o SUS chega aos 30
anos de existência com muitas vitórias e inúmeros desaﬁos, em especial, o de encontrar meios para garantir a sua
sustentabilidade.
Otemafoidebatidonaquinta edição do Fórum Saúde do
Brasil, realizado pela Folha,
nesta segunda-feira (23), com
patrocínio da Amil e da Anab
(Associação Nacional das Administradoras de Benefícios).
“O SUS é uma conquista da
população que não pode ser
desprezada. Ele aumentou o
acesso dos brasileiros à saúde
de uma forma impensável 30
anos atrás”, aﬁrma Ana Maria
Malik, que é coordenadora do
GVsaúde, programa de gestão
em saúde da Fundação Getulio Vargas.
Hoje, sete em cada dez brasileiros dependem exclusivamente do sistema público de
saúde. O Programa Nacional
de Imunização, responsável

por 98% do mercado de vacinas do país, é um dos destaques. O Brasil garante à população acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas
pela OMS.
TambéménoSistemaÚnico
de Saúde que funciona o maior modelo público de transplantes de órgãos do mundo.
Mais de 90% dessas cirurgias realizadas no país foram
ﬁnanciadas pelo SUS. Os pacientes possuem assistência
integral e gratuita, incluindo
exames preparatórios, operação, acompanhamento e medicamentos pós-transplante.
O sistema dá ainda assistência integral e totalmente gratuita para a população
de portadores do HIV, doentes de Aids, pacientes renais
crônicos, com câncer, tuberculose e hanseníase.
OprogramaESF(Estratégia
Saúde da Família), criado oﬁcialmente em 1994, também
é objeto de reconhecimento
internacional.
“O Brasil é referência para qualquer país que queira
aprender sobre atenção primária”, aﬁrmou o inglês Tho-

mas Hone, pesquisador no
Imperial College of London
e que estuda sistemas universais de saúde.
Pesquisas demonstraram
queaexpansãodaatençãoprimária teve impacto na redução de mortes infantis, doenças cardiovasculares e doenças infecciosas, entre outras.
O ESF tem diretrizes federais que especiﬁcam áreas estratégicas a serem atacadas,
como por exemplo hipertensão, diabetes, tuberculose e
saúde de mulheres e crianças.
Mas o programa está estagnado, principalmente nos
grandescentrosurbanos,com
uma cobertura média de 65%.
“As pesquisas mostram o
quanto o país poderia ganhar
se tivéssemos uma cobertura universal, de 100%, com
número de equipes e de insumos necessários”, aﬁrma
Thiago Trindade, presidente
da SBMFC (Sociedade Brasileira de Medicina de Família
e de Comunidade).
O modelo tem inspirado
planos de saúde a mudar a
forma de assistência, que hoje é concentrada em especia-

listas e hospitais.
“Nossos alunos frequentam
postosdesaúdeeunidadesde
atenção básica desde o início
do curso, como forma de estimular o interesse pela carreira na área de medicina de família”, diz Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneﬁcente Israelita Brasileira Albert Einstein, que tem uma
faculdade de medicina.
Se por um lado, o país teve
ganhos na atenção primária,
persiste o gargalo no acesso a
tratamentos de média e alta
complexidade, sempre com
longas ﬁlas de espera.
Partedoproblemaresidena
desorganização da rede de saúde, segundo diagnóstico de
Marco Akerman, professor titular do departamento de política, gestão e saúde da faculdade de saúde pública da USP.
“NoBrasil,continuamostratando a ﬁla por ordem de chegada e, dessa forma, não atendemos os pacientes mais vulneráveisprimeiro”,disseAkerman, durante o fórum.
Uma atenção primária mais
resolutiva conseguiria solucionar até 80% das demandas

Encontro

Especialistas reunidos
pela Folha apontam vilões
do modelo brasileiro p.2

Samu 24 horas

Acompanhe um dia na vida de
uma equipe do serviço móvel
de urgência em São Paulo p.16

Desaﬁo

Aumento acelerado da
população mais velha no país
exige novas práticas p.14

em saúde, o que reduziria a
necessidade por especialistas, de acordo com a estimativa do pesquisador Hone, do
Imperial College of London.
No Reino Unido, segundo
ele, há uma forte regulação
que determina em quais cidades e regiões os médicos
devem ser alocados para evitar a falta de mão de obra e a
longa espera.
Os especialistas são unânimes em citar o subﬁnanciamento crônico como um dos
principais entraves ao sucesso do SUS.
Por ano, União, estados e
municípios investem perto
de R$ 240 bilhões no setor,
para atender 150 milhões de
brasileiros.
A taxa do gasto público com
saúde no Brasil é um pouco mais da metade da média
mundial (6,8% contra 11,7%),
segundo os dados da OMS.
A maior parte dos gastos do
brasileirocomsaúde(53%)sai
de suas próprias economias
(pagamento de planos de saúde, consultas particulares e
compra de remédios). A média mundial é de 39%.
Para Mario Scheffer, professor do departamento de saúde preventiva da USP, o SUS,
nascido com a Constituição
de 1988, nunca foi adequadamente ﬁnanciado, o que limita a sua expansão e melhoria.
E a situação deve piorar ainda mais com a Emenda Constitucional 95, de 2016, que estabelece teto de gastos e congelaráosinvestimentosemsaúde,educaçãoeassistênciasocial pelos próximos 20 anos.
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Médico de família Marcos Marzollo chega à casa do paciente Juarez Lopes,62, que mora em zona de difícil acesso na comunidade Monte Serrat, em Florianópolis

Saúde da família
Programa soma resultados, mas
é deﬁciente nos grandes centros
Com cobertura restrita, estratégia reduz as taxas de mortalidade e internações
-cláudia collucci
São Paulo Damiana Leite de

Alencar, 43, tem hipertensão
e diabetes descompensadas
há dois meses, desde a morte
de seu ﬁlho, Michel, 16, causada por um tumor no cérebro.
Deprimida, ela dorme pouco.
“Ele sentia muita dor, perdeu os movimentos. Sei que
descansou, mas dói demais
não ter ele mais aqui”, diz a
mãe, durante a visita domiciliar do médico de família Stephan Sperling, o primeiro a
suspeitar da gravidade do caso do garoto e encaminhá-lo
ao neurologista.
Após revisar as medicações
que Damiana está tomando e
lhedarumlongoabraço,omédico aconselha, na despedida:
“Agora, aos poucos, você precisa voltar a cuidar de você” .
A poucas quadras dali, em
uma comunidade do Jardim
São Jorge, na zona oeste de
São Paulo outra equipe de saúde da família, formada pela
médica residente Ana Freire,
27, e a agente Suzana Gomes,
lida com outros dramas.
É a menina com transtorno
psiquiátrico não diagnosticado, é o homem com insuﬁciências renal e cardíaca e confusãomentalabandonadopela mulher,éaidosacomartrose e depressão que mora com
o ﬁlho de 41 anos dependente de álcool e drogas.
“O sentimento é de impotência. A gente liga para os
serviços psiquiátricos e nunca tem vaga”, diz a médica Ana
Freire, no caminho de volta à
unidadedesaúde apósquatro

horas de visitas domiciliares,
acompanhadas pela reportagem da Folha.
A UBS (Unidade Básica de
Saúde)JardimSãoJorgeéuma
das que já adotaram o modelo de atenção primária anunciado neste ano pela secretaria municipal.
Está previsto o fechamento das 108 AMAs (Assistênci-

as Médicas Ambulatoriais) na
cidade, que serão absorvidas
pelas unidades básicas e suas
equipes de saúde da família.
OSUSpaulistanosemprefoi
caracterizado pela desorganizaçãoefragmentaçãodoscuidados, com baixa cobertura
de saúde da família (35% da
população) e diferentes modelos de atenção básica com

a mesma função.
NoSãoJorge,atédoismeses
atrás, coexistiam uma UBS e
uma AMA no mesmo prédio,
com gestores e guichês distintos. As equipes não se conversavam, embora atendessem
pacientes da mesma região.
Era comum o paciente sair de uma consulta e já passar com outro médico caso

Menos médicos

Brasil tem apenas 0,2%
dos profissionais atuando
como médicos de família
Taxa por mil habitantes
Médicos

1,9
1,6
1,7
2,2
2,4
2,5
2,8
3,5
3,8
3,9
4,1

Médicos de família

Brasil
Chile
turquia
México
Canadá
eua
reino unido
austrália
espanha
itália
alemanha

0,1
1,0
0,5
0,8
1,2
0,3
0,8
1,6
0,8
0,9
1,7

Fonte: OCDE, OMS, Ministério da Saúde

Dóris Salvá em sessão de acupuntura com o médico Murilo Leandro Marcos, durante visita domiciliar, em Florianópolis

Fotos Lalo de Almeida/Folhapress

não tivesse conseguido o que
queria, como atestado médico ou medicamentos controlados, por exemplo, conta a
enfermeira Maria Amélia Leal, atual gestora da unidade.
Ali, agora as equipes de saúde da família são a porta de
entrada. Os pacientes passam primeiro pela enfermagem, que avalia o risco. Muitos são atendidos pelos médicos no mesmo dia.
Os casos que demandam
consultas com especialistas
são encaminhados a outras
unidades na região, onde a
espera pode chegar a um ano.
Um entrave que persiste na
cidade é a falta de integração
ecoordenaçãoentreasunidades de atenção básica e as redes de especialistas e de hospitais. Eles deveriam reportar ao médico de família qual
a conduta adotada para que o
seguimento do paciente continuasse na UBS. Mas isso não
acontece hoje.
O secretário da saúde, Wilson Pollara, diz que, com a reorganização da rede e a informatização dos dados, isso será possível.
A cidade de São Paulo tem
hoje cerca de 40 mil proﬁssionais da saúde atendendo a
população na rede pública.
Desses, 1.200 são médicos da
família.
O plano de reestruturação
prevê que as equipes de saúde da família ganhem quase 5.000 proﬁssionais, sendo
450 médicos. E que a população atendida por essa especialidadepasse de4milhões para 6 milhões até o ﬁm do ano.
A reorganização é fundamental, segundo o secretário
Pollara:“Hámuitoretrabalho.
Vejo aqui no computador que
temos 32 pacientes internados aguardando até 22 dias
por um cateterismo. Metade
dos que estão nas UTIs não
precisariam estar ali”.
Para o médico de família
Gustavo Gusso, professor de
clínica médica da USP, a mu-
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Stephan Sperling, médico de família, se despede de Damiana de Alencar, na casa da paciente, no Jardim São Jorge, em São Paulo

dança será um desaﬁo, mas
é a única maneira de tornar
o sistema de saúde paulistano mais racional e eﬁciente.
“Pela primeira vez, estou
vendo as coisas caminharem
nesse sentido”, aﬁrma Gusso.
Nos países com sistemas
únicos de saúde, como Canadá e Inglaterra, 90% da população está inscrita em equipes
de atenção primária, que fazem da prevenção ao atendimento clínico e podem resolver 80% dos problemas.
No Brasil, 77% da população é acompanhada na atenção primária à saúde, sendo
que a grande maioria (65%) é
cadastradanaESF(Estratégia
Saúde da Família). O progra-

ma tem 43 mil equipes e atende 135 milhões de pessoas.
Em 24 anos de existência,
o ESF se mostrou o modelo
ideal de atenção primária à
saúde, com redução da taxa
de mortalidade infantil e de
internações por condições
passíveis de prevenção, mas
está longe de atingir a cobertura universal, especialmente nos grandes centros urbanos, como São Paulo.
“Faltavontadepolítica.Contratar equipes é um investimento caro, o gestor precisa
acreditar no modelo, colocálo como prioridade. Disputas
pelo orçamento sempre vão
acontecer”, diz Thiago Trindade, presidente da socieda-

de de medicina de família e
comunidade (SBMFC).
Segundo ele, os principais
entraves para a expansão do
programa são a coexistência
deoutrosmodelosdeatenção
primárias (como as AMAs em

O SUS paulistano
se caracteriza pela
desorganização
e fragmentação
dos cuidados; o
modelo de saúde
da família só cobre
35% da população

SãoPaulo)eosvínculosdetrabalho precários. Cerca de40%
das equipes são remuneradas
por meio de bolsas, com contratos temporários que não
ﬁxam o proﬁssional de saúde naquela região.
Issotambém contribuipara
o fato de a especialidade ser
pouco buscada pelos médicos. Apenas um terço das vagas de residência em medicina de família são preenchidas
todos os anos.
Para Trindade, o fato de alguns planos de saúde começarem a estruturar suas redes
deatençãoprimáriacombase
na medicina de família poderá contribuir para uma maior
procura pela especialidade.
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Murilo Leandro Marcos, médico de família do SUS de Florianópolis, fala de plantas medicinais com Maria Medeiros, 94, em visita domiciliar na Lagoa da Conceição

Saúde da família
Referência em atenção básica, rede de
Florianópolis atende até quem tem plano
Capital investe no médico que vai até o doente; ﬁlas para especialistas e internações eletivas são grandes
Florianópolis Considerada

modelo em atenção básica
de saúde, Florianópolis (SC)
atrai para o SUS quem perdeu
oconvêniomédicocomacrise
e até quem ainda o mantém.
Hoje, 15% dos que têm planos de saúde na cidade (um
quarto da população) são
atendidos na rede pública,
ancorada no programa ESF
(EstratégiaSaúdedaFamília).
“O paciente diz: ‘doutor, gostei da consulta, mas tenho
plano, não é justo tirar o lugar de quem precisa’. Eu falo que o lugar é dele também
por direito”, diz o médico de
família Diogo Luis Scalco, do
centro Tapera, que concentra
condomínios de alto padrão.
Nos últimos dois anos, 380
mil dos 480 mil habitantes da
capital catarinense usaram a
rede municipal de saúde. ”A
abrangênciaégigante,mesmo
entre as classes média e média alta”, diz João Paulo Mello da Silveira, diretor de atençãoprimáriadeFlorianópolis.
Um atrativo é a possibilidade de se consultar com médico no mesmo dia ou semana, o que nem sempre é possível com planos. Entre 60%
e 90% das consultas ocorrem
sem agendamento prévio, algumas marcadas por meio de
telefone,emailouWhattsApp.
Outro diferencial é a busca
por um cuidado que integre
outras práticas. Das 49 unidades de saúde, 26 têm hortasmedicinais.OcentrodeLagoa da Conceição é um deles.
DaliomédicodefamíliaMurilo Leandro Marcos tira muito “remédio”. Ele conta: “Chega um jovem com dor de garganta,semfebreenadaqueindique infecção. A gente pode
indicar chá de gengibre com
tanchagem [planta rasteira típica da região]”. Marcos também associa acupuntura e auriculoterapia na assistência.
A economista paulistana
Doris Paiva, 55, mudou-se para Florianópolis e é acompanhada pela equipe do médico
MarcosMarzollo.Fazacupuntura para aliviar dor crônica

após tratamento de câncer de
mama. “Sou alérgica a tudo,
a acupuntura me salva”, diz.
É também graças à medicina de família que o aposentado Juarez Lopes, 62, hipertenso e cego por diabetes descompensada, consegue ser
atendido na comunidade do
Monte Serrat, região vulnerável da capital catarinense.
A Folha acompanhou a visita de Marzollo até a casa de
Juarez, no topo do morro.
Entre ida e volta são 354 degraus. O aposentado está só.
Com diﬁculdade, abre o cadeado da porta, mantida fechada porque a pouca comida costuma ser furtada.
O médico mede a pressão
e dosa a glicemia com uma
picada no dedo. Está em 380
mg/dl—deveria estar abaixo
de 100 mg/dl. “Me mostra como está tomando a medicação, seu Juarez.”
Tateando, o paciente busca a caixa de remédio: “Tomo

dois pequenininhos de manhã, um grandão depois do
almoço, outro depois do jantar”, relata. “Agora o senhor
vaitomardoispequenininhos
também depois do jantar pra
controlaradiabetes,tábem?”,
diz Marzollo.
Na geladeira, só água e refresco. “Como o senhor está
fazendoparacomer?”“Minha
nora traz almoço e jantar. Se
ela esquece, como bolacha
com leite mesmo.”
Primeira capital a ter 100%
da população coberta pelo
ESF, a atenção básica de Floripa tem se mantido forte mesmo com gestões de diferentes
partidos e corte de orçamento.Asaúdemunicipaltem17%
do orçamento do município,
que é de R$ 1,1 bilhão por ano.
“A atenção primária, com
uma gestão técnica que se
apoia nas melhores evidências, gera economia de saúde que torna viável o sistema”,
dizSilveira,quetambémémé-

Despesas com saúde no Brasil e no mundo
Gasto total do Brasil em % do PIB é maior até que o do
Reino Unido, mas se iguala ao da Turquia em valor per capita
Públicos
Privados

Gastos totais com Expectativa de
saúde per capita
vida ao nascer
(US$ -2014)
(Anos - 2013)

Gastos totais
com saúde
(% do PIB -2014)

9.403

17,1

eua

79

França

11,5

4.959

82

alemanha

11,3

5.411

81

Áustria

11,2

5.580

81

Holanda

10,9

5.694

81

Canadá

10,4

5.292

82

Brasil

9,5

austrália

9,4

itália

9,3

3.258

reino unido

9,1

3.935

espanha

9,0

Chile
turquia

7,8
5,4

947

75
6.031

83
83
81

2.658
1.137
568

Fonte: OMS – Global Health Expenditure Database e OCDE

A médica residente Ana Freire, da Prefeitura de São Paulo, faz uma visita domiciliar no Parque São Jorge, em São Paulo
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dico de família concursado.
O município investe na qualificação dos profissionais.
Tem programas próprios de
residência médica e enfermagem em medicina de família.
Por meio de parceira com
o BMJ (British Medical Journal), as equipes têm acesso
às informações sobre a melhor conduta clínica.
A criação de protocolos que
dão mais autonomia à enfermagem é mais um diferencial. Nos centros de saúde, enfermeiras revezam com médicos nos cuidados de rotina
de doentes crônicos, gestantes e bebês. Podem pedir exame de gravidez, de colo uterino, inserir DIU, renovar receitas, prescrever penicilina.
Segundo Elizimara Ferreira
Siqueira, responsável pela enfermagemdaredeeconselheira do Coren (Conselho Regional de Enfermagem) de Santa
Catarina, “não há outro lugar
no país em que a enfermagem
esteja tão alinhada com a medicina. Trabalhamos ombro
a ombro, sem competição”.
Enfermeiros de 15 municípioscatarinensesestãosendo
capacitadosparareplicaraexperiência pelo Estado.
Se a atenção primária está
bem equacionada, a média e
alta complexidade enfrenta
em Florianópolis os mesmos
desaﬁos do resto do Brasil.
A capital não tem hospitais
próprios, depende da sobrecarregada rede estadual, disputada por mais 294 cidades.
Para tentar reduzir ﬁlas de
espera, a secretaria da saúde
criou o que chama de apoio
matricial. Por email, o médicodefamíliarelatacasoscomplicados e especialistas o orientam na condução.
Ainda assim, são muitos os
pacientes que aguardam consultas e internações eletivas.
A ﬁla da oftalmologia é recordista: 18.895 pessoas e
1.634 dias de espera.
Segundo Edenice Reis da
Silveira, diretora de inteligência à saúde de Florianópolis, o
município investe na criação
de policlínicas de especialidades e em serviços terceirizados, mas se ressente de verbas estaduais historicamente defasadas. “Os serviços credenciadosdãosustentaçãoao
modelo de saúde da família,
a nossa prioridade. Não posso pensar em tomograﬁa sem
ter exames básicos, eletrocardiograma e ultrassonograﬁa
para dar suporte aos médicos
de família”, explica.

a eee

Quinta-Feira, 26 De abril De 2018

A Saúde
Suplementar
contribui para a
saúde do Brasil

25%

47
23

3,4
ATENDIMENTO
REALIZADOS

ESTIMATIVA
DIÁRIA

www.fenasaude.org.br

4,9%

5

6

a eee

Quinta-Feira, 26 De abril De 2018

semináriosfolha 5º fórum A Saúde do Brasil

Proﬁssionais na escadaria do prédio do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, em São Paulo

País se aproxima da marca de meio milhão de doutores sem
resolver carência em cidades pequenas, norte e nordeste
-Ocimara Balmant
SÃO PAULO O Brasil alcançou
neste ano o maior número
de médicos da sua história.
São mais de 450 mil e o marco de meio milhão deve ser alcançado muito em breve, em
2020, quando a taxa de médicos por cada grupo de mil habitantes deve chegar a 2,5 – similar a de países desenvolvidos como, por exemplo, Estados Unidos e Canadá.
Oaumentosigniﬁcativodos
númerosabsolutos,noentanto,nãotemfeitodiminuiradesigualdade na distribuição, ﬁxação e acesso da população
a esses proﬁssionais.
Além da concentração no
Sudeste —a região tem taxa
de 2,81 médicos por mil habitantes, contra 1,16 no Norte (veja quadro nesta página)
—, os médicos também preferem os grandes centros.
Nas localidades com até 20
mil moradores, que correspondem a 68,3% das cidades
brasileiras, há menos de 0,40
médico por mil habitantes.

Nas42cidadesbrasileirascom
mais de 500 mil habitantes, a
taxa é bem maior, de 4,33 proﬁssionais por mil moradores.
Os dados são da pesquisa
Demograﬁa Médica no Brasil
2018, feita pela FMUSOP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) com
apoio do Conselho Federal de
Medicina e o Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo, o Cremesp.
“O levantamento mostrou
que temos uma sobreposição
de desigualdades. A desigualdadegeográﬁca, adesigualdade no interior do sistema, já
queapopulaçãoatendidapelo
sistema privado tem cerca de
três vezes mais médicos que
a atendida pelo SUS, e a desigualdade própria do proﬁssão, que é a distribuição díspar entre especialidades”, diz
Mario Scheffer, professor da
FaculdadedeMedicinadaUSP
e coordenador da pesquisa.
Mudar esse cenário, diz o
pesquisador,dependedeuma
políticaquecombinemedidas
queincidamdesdeaformação

‘O que se vê é o estudante sair do
grande centro, ir ao interior fazer a
graduação e voltar logo em seguida”,
aﬁrma Mario Scheffer, professor
da Faculdade de Medicina da USP

do aluno (com currículo que
valorize competências voltadas à atenção primária), passem por políticas de atratividade (como remuneração a
quem se dispuser a atuar longe dosgrandes centros) echegar a estratégias que garantam a permanência dos médicos em áreas desassistidas.
“Porisso,aaberturadeescolas de medicina no interior do
país [estratégia do Programa
Mais Médicos] partiu do diagnóstico correto, porque realmente são lugares desassistidos. Mas o que se vê é o estudante sair do grande centro,
ir ao interior fazer a graduação e voltar logo em seguida.”
A aﬁrmação do especialista é corroborada por dados
da pesquisa: para 84% dos
egressos do curso, as condições de trabalho são o principal determinante para ﬁxação em uma instituição ou cidade. Qualidade de vida aparece com 66,2%, seguida por
remuneração, 63,1%, possibilidade de aperfeiçoamento e
especialização, 50,2%, e plano de carreira, 47,8%.
“A atuação do médico é extremamente regulamentada.
Se falta um equipamento, ele
pode ser responsabilizado.
Quem consegue ﬁcar nessa situação pormuitotempo?Médico sem condições de trabalho vira espectador privilegiado do sofrimento humano”,

Onde estão os médicos
Distribuição de profissionais e população nas regiões do país
População

Médicos

Médico por mil habitantes

70

2,81

60

2,36

2,31

População e médicos na região (%)

Médicos
Númerodeproﬁssionais
éomaiordahistória,mas
seconcentranoSudeste

Lalo de Almeida/Folhapress

50

40

1,41

30

1,16

20

10

0

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Obs.: foi usado o número de registros de médicos
Fonte: Scheffer M. et al., Demograﬁa Médica no Brasil 2018

Nem só de doutores se faz a saúde
A razão entre médicos e outros profissionais
da saúde é baixa no país
eua

Enfermeiros para
cada médico

4,0

Canadá

3,9

reino unido
brasil

Técnicos para
cada médico

3,2

7,2
6,0

2,1

3,1
0,8

Total

3,2
1,4

Fonte: OECD Stats 2010 e American Association of Colleges of Nursing

6,3
2,2

diz o presidente da Associação Médica Brasileira, Lincoln Lopes Ferreira.
Além do que, completa Ferreira, deixá-lo à mercê é um
desperdício dos recursos investidosemsuaformação.“Independentemente se foi dinheiro público ou curso particular, o custo de seis anos de
formação mais a especialização não é menos do que R$ 1
milhão. Como você pega essa pessoa com capital cultural e emocional e não dá condições de trabalho?”
Paraespecialistas,noentanto, o modelo de ﬁnanciamento do SUS não aponta para a
criaçãodeumacarreiradeEstado para o médico.
“O que vemos é um encolhimento da participação da
União nos gastos com saúde
pública, uma transferência
da responsabilidade a municípios e estados. Nos últimos
anos, o dinheiro federal caiu
de 60% para 46% do total investido no SUS”, diz Donizetti
Dimer Giamberardino Filho,
coordenadordaComissãoNacional Pró-SUS do Conselho
Federal de Medicina.
“O Brasil confundiu descentralização com municipalização e sobrecarregou lugares
pequenos e sem recursos. É
um sistema perverso e desorganizado”, completa.
Em nota, Ministério da Saúde aﬁrma destinar recursos
crescentes para a saúde. “Em
2017, foram R$ 126,9 bilhões.
Para 2018, o orçamento aprovadopeloCongressoNacional
foi de R$ 130,8 bilhões.”
A pasta diz ainda que “tem
adotado uma gestão austera
para o melhor planejamento
do gasto público e a expansão
dosserviços”eaponta“ampliação do custeio da saúde de
13,2% para 15% da receita líquida”. “A gestão do SUS, conforme a legislação, é compartilhada com estados e municípios, responsáveis pela execução dos serviços, por complementar o ﬁnanciamento
e pela organização da rede.”
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Amil e UNICEF.
Juntos em um
desafio de peso.
A obesidade infantil é um problema mundial. E para reverter
essa situação, a Amil está ao lado do UNICEF, que atua em
cerca de dois mil municípios brasileiros para que milhares
de crianças e adolescentes tenham mais saúde e qualidade
de vida. Queremos evitar e reduzir o sobrepeso das nossas
crianças e fazer o possível para mudar essa realidade. Amil,
UNICEF e você. Juntos, temos mais força para vencer a
obesidade infantil.
Saiba mais em obesidadeinfantilnao.com.br

Créditos da foto: UNICEF/BRZ/Raoni Libório
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“

Temos hoje as doenças crônicas não transmissíveis avançando e também uma alta carga de doenças infecciosas. É até difícil de imaginar que o Brasil vive desde
2008 uma crise de caxumba
Claudio Lottenberg, presidente
do unitedHealth Group brasil

“

Do investimento feito pelo Ministério da Saúde em pesquisa, quantos produtos foram
incorporados até hoje? Nenhum. Ainda temos uma grande distância entre pesquisadores e indústria no Brasil
Marco Antônio Fireman,
presidente pela Conitec
(comissão de incorporação de
tecnologias no SuS)

Mesa de controle da equipe de produção do 5º fórum A Saúde do Brasil, realizado em São Paulo; ao fundo, debatedores da primeira mesa

“

O desaﬁo para os hospitais é
conhecer a própria operação.
Só a partir disso será possível
uma relação equilibrada com
a operadora, que, em geral,
tem maior poder de barganha
Bruno de Carvalho, consultor da
Federação brasileira de Hospitais

Debate
Desperdício e orçamento
restrito ameaçam saúde
pública e privada no país
Modelo de remuneração, uso inadequado dos serviços e
judicialização são entraves ao setor, dizem especialistas

“

Não pode ter judicialização para tudo, porque pedem até Viagra na Justiça. Mas, se for medicamento aprovado pela Anvisa e não estiver disponível,
o paciente tem o direito sim
de entrar com ação judicial
Valéria Baraccat Gyy, fundadora
do instituto arte de Viver bem

“

No sistema público, o único resíduo da remuneração por unidade de serviço, que é um fator
incontrolável de corrupção,
foi resolvido com pagamento por internação hospitalar
e por piso de atenção básica
Heleno Corrêa, conselheiro no
Conselho nacional de Saúde

-

Bianka Vieira, Diana Lott
e Gabriel Bosa
São Paulo O sistema brasilei-

ro de saúde corre o risco de
se tornar insustentável. A adição de novos tratamentos e o
desperdício estimulado pelo
modelo de remuneração atual, que paga por número de
procedimentos feitos, desequilibram as contas tanto do
setor público como do privado, além de limitar o acesso a
um serviço de qualidade.
Essa foi a principal conclusãodosparticipantesdo5º fórum A Saúde do Brasil, realizado pela Folha, na segundafeira (23), em São Paulo.
O evento teve patrocínio da
Amil e da Anab (Associação
Nacional das Administradoras de Benefícios) e apoio da
Sociedade Beneﬁcente Israelita Brasileira Albert Einstein,
da FenaSaúde (Federação NacionaldeSaúdeSuplementar)
edaFundaçãoGetulioVargas.
“O sistema atual é absolutamente perverso. Em grande
parte das vezes, ele remunera
mais a incompetência do que
acompetência”,aﬁrmouClaudioLottenberg,presidentedo
UnitedHealth Group Brasil.
O fornecedor (médico, hospital) recebe hoje por serviço
prestado: cada consulta, exame, procedimento, tem um

preço. Não importa se o paciente foi curado ou se teve que
procurar outro lugar.
Para Denise Eloi, diretoraexecutiva do Instituto Coalizão Saúde, que reúne de hospitaisaplanosdesaúdeelaboratórios, o sistema de remuneração privilegia a doença.
“Quanto mais doente estiver o cidadão, mais se ganha.
Éum modelo falido que precisa ser enfrentado”, disse.
De acordo com os debatedores, uma metodologia que
dê peso para a performance
dosprestadoresdeserviço,recompensando desempenho e
qualidade, é uma alternativa.
“Amediçãodequalidadeem
saúde é indispensável. É atraso não considerar o desfecho
nahoradeefetuaropagamento”, aﬁrmou Simone Sanches
Freire,diretoradeﬁscalização
da ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar).
Mas, para que se chegue a
um modelo eﬁciente, a união entre todos os agentes de
prestação de serviços de saúde é indispensável, segundo
Sidney Klajner, presidente da
Sociedade Beneﬁcente Israelita Brasileira Albert Einstein.
“Se o sistema não avançar
de maneira conjunta, aquele que tentar dar o primeiro
passo vai colocar em risco seu
equilíbrio ﬁnanceiro.”

Para Bruno Sobral de Carvalho, consultor da Federação Brasileira de Hospitais, a
remuneraçãoporperformance não pode criar disparidade
entre prestadores e usuários.
“Medir a performance do
sistema é mais importante, às
vezes, do que medir o desempenho individual de um prestador, de um médico, de um
hospital ou de uma clínica.”

Participante
do fórum lê
a Folha no
intervalo
do evento,
realizado em
auditório da
FGV, em
São Paulo

Médico generalista
é alternativa para
redução de custos
Uma das diﬁculdades enfrentadas pelo SUS e pelos planos
desaúdeéaprocuraporespecialistas e unidades de pronto atendimento sem que haja
ﬁltragem por médicos generalistas, o que inﬂa os custos.
“O brasileiro, assim como
pacientes de outros países,
gostadeseratendidonopronto-socorro, porque assim lhe
foi ensinado”, aﬁrmou Ana
Maria Malik, coordenadora
doGVsaúde,programadegestão em saúde da FGV.
A consulta médica com especialista tende a ser mais cara, e pode acarretar em examesnemsempre necessários.
Essetipodeacessodiretoao

Plateia faz
anotações
durante um
dos debates
do 5º fórum
A Saúde
do Brasil

Fotos Reinaldo Canato/Folhapress
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“

O microempreendedor individual que contrata plano coletivo empresarial não tem quem
brigar por ele. Caso não traga
à operadora receita satisfatória, pode haver cancelamento
do contrato. É uma arapuca!
Alessandro Acayaba, presidente
da associação nacional das
administradoras de benefícios

“

Fizemos um estudo com linfomas para implantar um tomógrafo no SUS. Ele elevou
em 3,8% o nível de economia, com alto grau de resolução. Dizem que saúde não
tem preço, mas tem custo
Antonio Pereira, superintendente
do Hospital das Clínicas

“

especialista é tão valorizado
que é usado como argumento de vendas de novos planos
de baixo custo, segundo Ana
Maria. “Esses novos negócios
acabam com a noção de rede
de atenção primária e de encaminhamento pelo médico
generalista”, aﬁrmou.
A ANS lança nesta quinta
(26) o Programa de Atenção
PrimáriaàSaúdeparaestimular novas políticas de atendimento. O modelo prevê, entre outras ações, que os planos ofereçam generalistas e
uma equipe multidisciplinar.
A medida, segundo Rodrigo
Aguiar, diretor de desenvolvimentosetorialdaentidade,visa desafogar os pronto atendimentos e otimizar o serviço
oferecido aos beneﬁciários.
No SUS, além de aumentar
gastos, a procura direta gera
longas ﬁlas de espera porque
faltam especialistas, segundo Marco Akerman, professor do departamento de política, gestão e saúde da faculdade de saúde pública da USP.
Esse problema não é apenas brasileiro, de acordo com
Thomas Hone, pesquisador
da Faculdade de Medicina no
Imperial College of London.
No Reino Unido, há regulação que determina em quais
cidadesosmédicosdevemser
alocados para evitar a falta de
mão de obra e a longa espera.
Como exemplo de valorização do médico generalista, o
HospitalAlbertEinsteincriou
ações para aproximar seus residentes e alunos de graduação do sistema público.
“Os alunos frequentam unidadesdeatençãobásicadesde
o início do curso, como forma
de estimular o interesse pela
carreira na área de medicina
de família”, aﬁrmou Klajner,
presidente da entidade.
Outra forma de evitar desperdício de dinheiro na saúde defendida por especialistas é a criação do prontuário
eletrônico, registro uniﬁcado

com dados dos pacientes do
SUS em todo o Brasil.
“Nãofazsentidoumpaciente fazer um exame de tomograﬁa de manhã, e à tarde, se
ele se sentir mal, fazer o exame de novo, e ninguém ﬁcar
sabendo.Issoédesperdíciode
dinheiro”,aﬁrmouAntonioJosé Rodrigues, superintendente do Hospital das Clínicas.

A indústria farmacêutica está
esticando a corda em relação a
preços de medicamentos, e vai
chegar num ponto proibitivo em que não conseguiremos
pagar mesmo que seja um produto que se mostre efetivo
Fabíola Sulpino, pesquisadora
na diretoria de estudos e políticas
sociais do ipea

Menos judicialização
reduziria desigualdade
no acesso à saúde
A União destinou R$ 4,5 bilhões para atender a determinações judiciais entre 2010 e
2016, segundo o Conselho Nacional de Justiça. A judicialização é uma das vias que favorece a obtenção de medicamento, exame, cirurgia ou
tratamento aos quais os pacientes, do SUS ou da saúde suplementar, não conseguem.
Essas ações se baseiam no
artigo 196 da Constituição,
que faz da saúde um direito
de todos e dever do Estado.
Entretanto, o recurso não é
acessível a toda a população,
por causa dos custos processuais. Além disso, os julgamentos favorecem casos isolados, e não toda a sociedade.
“Não se pode alocar uma
grande parcela do orçamento e comprometer o acesso de
outraspessoasaoserviço”,disse Fabíola Sulpino, pesquisadora do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada.
Outro entrave ao sistema é
a existência de 432 normas regulamentadoras para planos
desaúde,segundoAlessandro
Acayaba, presidente da Anab.
“É um setor onde há excesso
de regulação e um arcabouço
jurídico muito robusto.”
OsjornalistasdaFolhaCláudia Collucci e Everton Lopes
Batista foram os mediadores
das mesas do debate.

“

O modelo de remuneração
atual privilegia a ineﬁciência e não traz os melhores resultados para a saúde. Quanto mais doente estiver o cidadão, mais o sistema ganha. É
um método perverso e falido
Denise Eloi, diretora-executiva
do instituto Coalizão Saúde

“

[Na declaração do IR deste ano] vamos descontar o
que gastamos com os planos e com a assistência médica. Isso tira R$ 30 bilhões
do SUS. Esse é um tema tabu que temos de discutir
Marco Akerman, professor titular
do departamento de política,
gestão e saúde da Faculdade de
Saúde Pública da uSP

Incorporação de
tecnologia no SUS
opõe urgência de
paciente e análise
aprofundada
-Leonardo Neiva
São Paulo Enquanto especia-

listas defendem análises profundas antes de incorporar
quaisquer tecnologias e medicamentos ao SUS, a demora
queessesestudosgerampode
ser crucial para pacientes que
dependem das aprovações.
Em alguns casos, pacientes
chegam a reivindicar na Justiça o direito de usar as novidades antes da aprovação dos
órgãos responsáveis, a Conitec (Comissão Nacional de IncorporaçãodeTecnologiasno
SUS) e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Ajudicializaçãoévistacomo
um problema que tem onerado o sistema de saúde brasileiro nos últimos anos.
Segundo o superintendente do Hospital das Clínicas da
Da Faculdade de Medicina da
USP, Antonio Pereira, é preciso primeiro questionar o impacto dessas tecnologias, se
elas substituem as antigas ou
se são só complementares.
“Asaúdenãotempreço,mas
tem custo, e não há dinheiro
para tudo. É necessário fazer
uma avaliação profunda. Todos os protagonistas desse
processo, engenheiros clínicos, médicos, órgãos de vigilância, devem estar envolvidos”, aﬁrmou Rodrigues, durante o 5º fórum A Saúde do
Brasil, na segunda-feira (23).
A jornalista e fundadora do
Instituto Arte de Viver Bem,
ONG voltada à luta contra o
câncer de mama, Valéria Baraccat, que teve a doença, criticou o que considerou o estabelecimento de um custo para a vida humana.
“A vida tem um valor absurdo e vale a pena investir nela,
principalmente com drogas
avançadas e que garantam sobrevida com qualidade.”
ParaValéria,osmedicamentos levam um tempo excessivo para chegar à rede pública, mesmo depois de terem
sido aprovados, o que coloca
em risco a vida dos pacientes.
“Otrastuzumabe,porexemplo, remédio que pode ampliar em dois anos e meio a vida
dopacientecomcâncer,foiincorporado ao SUS no ano passado. Devia estar nos hospitais desde 29 de janeiro deste
ano, mas a primeira dose só
foi comprada em 10 de abril.”
Valéria criticou a distribuição dos equipamentos pelo
território nacional. Apesar de
opaístermaismamógrafosdo
que preconiza a OMS (Organização Mundial da Saúde), segundo ela, muitos estão agrupados em grandes centros e
há falta em lugares afastados.
DeacordocomMarcoAntônio Fireman, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da
Saúde e presidente da Conitec, a demora para a chegada dos medicamentos pode
se dever à falta de interligação entre os sistemas de estoque e demanda do SUS em
alguns estados, o que afeta o
abastecimento.
Fireman aﬁrmou que o sistemadeveestarconectadoem
todoopaísatéoﬁmdesteano.
Segundo o secretário, como não há aumento do orçamento, a cada tecnologia ou
medicamento incorporado, é
necessário fazer uma redistribuição dos recursos da pasta.
Ele ressaltou, porém, que,
no processo de análise para
incorporação no SUS, os custos não são o único fator avaliado.Tambémsão considerados aspectos como eﬁcácia e
efeitos colaterais.
Aprovada em 2016, a PEC
(Proposta de Emenda Constitucional) do teto de gastos
públicos, que limita à correçãodainﬂaçãooaumentodas
despesas do governo, deve reduzir a margem para investimentos na saúde por 20 anos.

“

No hospital público que gerimos no M’boi Mirim [em São
Paulo], o tempo de permanência [do idoso] tem aumentado. A causa é que o paciente, após a alta, não tem como
voltar para a sua residência
Sidney Klajner, presidente da
Sociedade beneﬁcente israelita
brasileira albert einstein

“

Uma das consequências
do desemprego é o número mais baixo dos beneﬁciários dos planos de saúde. Já o plano odontológico cresceu. É um mercado
em expansão há três anos
Simone Sanches Freire, diretora
de ﬁscalização da agência
nacional de Saúde Suplementar

“

O Brasil perdeu 7% de PIB
em dois anos. No ano seguinte, a ANS aumentou o rol de
procedimentos. Será que temos capacidade de pagamento para assumir todas essas novas incorporações?
Sandro Leal, superintendente de
regulação da Federação nacional
de Saúde Suplementar

“

No Brasil, não há políticas
para o idoso viver na cidade e não há políticas de assistência. Estamos discutindo o assunto do cuidador. É
uma questão de política pública, uma política de saúde
Ana Maria Malik, coordenadora
do programa de gestão em saúde
da Fundação Getulio Vargas

“

No Reino Unido, há limites para a inﬂuência da indústria
farmacêutica sobre a prescrição de remédios. [...] Só é possível comprar um medicamento de marca quando não há nenhuma outra opção [genérica]
Thomas Hone, pesquisador da
Faculdade de Medicina do
imperial College of london
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PRINCIPAIS ATORES DO SISTEMA PRIVADO
Operadoras

Teto de ajuste x inﬂação, em %

Querem o lucro, mas lidam
com a inﬂação médica, maior
que o teto para ajuste dos
planos individuais, ﬁlão que
responde por menos de um
quinto do total de beneﬁciários
de planos. a agência nacional
de Saúde Suplementar (anS)
não deﬁne o reajuste dos
planos coletivos.

Inﬂação médica
Teto para ajuste
de planos individuais
IPCA

8,1
5,8
4,5
2007

19,3
13,6

7,6
6,7

10,7

5,9
2010

SUS

regulamenta, via anS, os
procedimentos de cobertura
obrigatória. eles constam no rol
de Procedimentos da agência,
revisto a cada dois anos. em
janeiro deste ano, 18 novos
procedimentos entraram no rol.
a lista vale para os planos
contratados após 2 de janeiro de
1999; para os anteriores, vale o
que consta no contrato especíﬁco.
O prazo para aprovação de
procedimento pelos planos
também é regulado pela anS

2015

Decisão do StF de fevereiro manteve a
obrigação de planos de saúde reembolsarem
o SuS quando o segurado é atendido em
hospitais públicos. a anS repassou mais de
meio bilhão de reais ao SuS no ano passado.
Valor anual repassado pela ANS ao SUS,
em R$ milhões

585,4

398,5

382,6

315,5

139,2
2013

Fonte: ANS, IESS e IBGE

2014

2015

2016

2017
Fonte: ANS

ANS

SUS

Hospitais

recebem dos planos pelos
procedimentos feitos, no modelo
Fee for Service, o que pode onerar
o sistema. Há enfermeiros e
médicos-auditores, funcionários
das operadoras, que avaliam, de
acordo com normas técnicas e o
rol de Procedimentos da anS, se
haverá o ressarcimento

Administradoras
de benefícios

Priorizam a
intermediação
comercial e a gestão
processual

Médicos

São remunerados pelo modelo
Fee for Service (pagamento por
serviço), não importando se
houve cura. isso pode estimular
o desperdício e o aumento de
custos para os planos e, no ﬁnal,
para os usuários.

Saúde suplementar
Planos individuais
ﬁcam cada vez mais
raros no Brasil

Pacientes

Querem pagar o mínimo com o
máximo de cobertura. Número
de beneﬁciários caiu nos
últimos anos por causa da crise;
planos individuais, que
despertam pouco interesse das
operadoras, são raridade

Impasses atuais no
mercado de saúde suplementar

Evolução no número de
beneﬁciários, em milhões
50,4
2014
49,4
2013

49,2
2015

47,3
2017

47,7
2016

Já os valores dos convênios empresariais, que
não seguem limites de reajuste, saltaram de 6%
para 12% das folhas de pagamento em 13 anos

Idosos
estatuto do idoso proíbe
reajustes para quem tem
mais de 60 anos. Com isso,
planos são muito
reajustados quando cliente
chega aos 59, o que faz com
que muitos não mais
possam pagar o convênio

Planos Individuais
Como o reajuste dos planos
individuais regido pela anS tem
sido menor que a inﬂação
médica nos últimos anos, as
operadoras não têm tanto
interesse em oferecê-los e essa
modalidade de plano ﬁca cada
vez mais rara no mercado

Atenção Básica
atenção básica é incipiente no
país, o que faz com que pessoas
procurem hospitais em casos que
poderiam ser evitados

Custo
novas tecnologias tornam
tratamentos cada vez mais
caros e puxam inﬂação
médica; preço é repassado ao
paciente

Beneficiários de planos de saúde médicos
(fev/2018)

São Paulo Quase 50 milhões

de brasileiros têm plano de
saúde. Menos de um quinto
desse montante corresponde
a planos individuais ou familiares. A imensa maioria tem
convênio empresarial.
No que depender das operadoras de saúde, esse número só tende a aumentar. Isso
porque o reajuste para os planos individuais é regido pela
ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e tem ﬁcado abaixo da inﬂação médica
—que é a variação dos custos
médico-hospitalares.
Já os planos empresariais
não têm limite de reajuste,
devendo ser negociados entre as partes e comunicados
à agência reguladora no prazo de 30 dias.
Segundo a ANS, a legislação
do setor não obriga as operadorasdesaúdeaofertaremtodos os tipos de planos.
Comoresultado,ogastodas
empresas com plano de saúde de funcionários saltou de
6% para 12% de suas folhas de
pagamento entre 2002 e 2015.
Em números absolutos, as
chamadas despesas assistenciais foram de R$ 156,5 bilhões no ano passado —alta
de 15,4% em relação a 2016.
Parte dessa verba é repassadaparaoSUS:em2017,asoperadoras transferiram R$ 500
milhões, para cobrir as despesas do Estado com seus clientes que usaram a estrutura pública.
A ANS aﬁrma que o repasse é “um importante instrumento regulatório que compreende as atividades de controle do mercado setorial e de
proteção dos consumidores”.

Advogados e juízes

em 2017, as ações contra
planos de saúde bateram
recorde. De acordo com
levantamento da Faculdade de
Medicina da uSP, o tribunal de
Justiça do estado de São Paulo
julgou, em primeira e segunda
instâncias, 30.117 casos.
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Inovação
Quando as novas tecnologias fazem
bem para a saúde e para a economia

Pesquisa voltada aos direitos da sociedade impulsiona desenvolvimento do país, defende especialista

-Iara Biderman
São Paulo Manter um sistema

universal de saúde no século 21 exige mais que prevenção, detecção e tratamento
de doenças.
É preciso investir em inovação e tecnologia próprias,
para garantir abastecimento
de medicamentos e diminuir os custos da judicialização.
Atecnologiadepontaéhoje
indispensávelnãoapenaspara
doenças de alta complexidademastambémparaoatendimento básico, segundo o economista e pesquisador da Fiocruz Carlos Gadelha.
Acesso ao big data (grande
volume de informação em
tempo real), por exemplo, é
o que garante uma política de
atenção primária resolutiva.
A identiﬁcação precisa de
vírus transmitidos por um
mesmo vetor, como dengue,
zika e chikungunya, também
é possível apenas com o uso
de técnicas avançadas.
Em um sistema que oferece
saúde a todos, dá para abastecer pesquisadores com um
panorama amplo de dados
populacionais,facilitandonovas pesquisas e descobertas.
Foi essa dobradinha que
permitiu o maior estudo de
genômica do zika nas Améri-

cas, em quantidade de amostras analisadas, e a descoberta da relação entre o vírus e a
microcefalia em bebês.
Para o grande estudo, pequenos pedaços do genoma
do zika foram copiados e ampliados inúmeras vezes no laboratório,atépoderemserobservados a olho nu.
O grande passo foi poder
aplicar a tecnologia na rede
pública, segundo Rafael França, pesquisador da Fiocruz
que participou do laboratório de referência em arbovírus da Fiocruz Recife.
São exemplos de inovação
que não estão ligados diretamente à criação de um novo
produto ou tratamento, mas
que fazem a diferença nas políticas de controle e combate
a doenças.
Investir em pesquisa básica
e produção de conhecimento
é parte do processo de inovação e oferece caminhos para a
solução de problemas da saúde pública, segundo França.
Além disso, só é possível desenvolver produtos inovadores com custo acessível se há
ummercadoprontoparaconsumir em larga escala —e esse mercado é a saúde pública.
“Para erradicar doenças, é
preciso vacinas de última geração e imunização em mas-

Inovação no Brasil e no mundo
Uma patente precisa de 132 meses para ser aprovada no
Brasil, enquanto nos Estados Unidos são apenas 24 meses
Média de meses para aprovação em cada etapa do processo
Aprovação
de patentes

Brasil
eua
união europeia

Aprovação de
Incorporação no
novas tecnologias sistema público

132
24
36-60

19
11

6-9

—
nd*

12

5-8

Fonte: NICE Statistics, Conitec, USPTO, INPI, The New England Journal of
Medicine: Regulatory Review of Novel Therapeutics — Comparison of Three
Regulatory Agencies e Guia 2015 Interfarma

sa. Não dá para produzir isso
de forma artesanal em centros de pesquisas, é preciso
adquirir tecnologia para produção em escala industrial”,
diz Gadelha.
A incorporação de tratamentos de alta complexidade
também se tornou vital para
a sustentabilidade do sistema
em um país que vê crescer a
expectativa de vida e a população mais velha.
Biofármacosdeúltimageração para tratamento do câncer podem custar, para um
paciente individual, mais de
R$ 1 milhão por ano, tornando-os acessíveis apenas para
uma faixa da população que
não ultrapassa 1% do país.

Pouca competitividade
Em termos de inovação,
nota do Brasil equivale a
menos da metade da nota
dos EUA
Competitividade em inovação
(Nota, 2009)

Cingapura
Suécia
Coreia do Sul
eua
reino unido
Japão
China
rússia
Brasil
Índia

73
71
64
64
59
59
36
35
30
22

Fonte: The Atlantic Century

“É preciso domar a fera da
inovação para que ela chegue à sociedade”, diz Gadelha.
Para isso, o economista aﬁrma ser preciso combinar modelosempresariaisedeinovação ao direito básico de acesso à saúde.
Um elemento desse modelo passa por revisão do sistema de propriedade intelectual, criado quando o processo
de inovação era mais lento.
“No nosso século, manter
uma patente por 20 anos é
umaeternidade.Rompeopacto histórico entre a proteção
dos direitos do inventor e os
benefícios à sociedade”, diz
Gadelha, acrescentando que
60%daspatentesmundiaisde
biofármacos estão nas mãos
de 15 empresas.
A solução não é derrubar
patentes compulsoriamente,
mas evitar que o direito à propriedade intelectual se torne
uma questão de monopólios.
“Criar mais competitividade faz bem para a inovação e
paraasustentabilidadedosistema”, aﬁrma Gadelha.
Há cerca de uma década o
paístemestabelecidoparceriascomempresasparatransferência de tecnologia e produçãodeconhecimento.“Aideia
édeixardetrabalharparapouca gente com alto lucro e tra-

balharcomgrandesquantidades”, diz o economista.
Mas a política para fomentar a aquisição de tecnologia
para a produção em grande
escala de novos medicamentos ou testes ainda é muito
falha no Brasil, segundo Rafael França.
“OGovernogastaR$250milhõesparacomprardeempresasestrangeiraskitsparatestes
de doenças endêmicas nacionais. Esse mesmo valor poderiaserinvestidoaquiparaconstruir ou ampliar uma planta
farmacêuticacapazdeproduzirosmesmoskitseabastecer
o sistema”, diz o pesquisador.
Neste caso, o investimento
em tecnologia caminharia ao
ladododesenvolvimentoeconômico. “Uma fábrica nacional garante o abastecimento
do sistema e gera empregos.
E, no médio prazo, permite
que o país passe de importador a exportador de produtos
farmacêuticos”, avalia França.
Gadelha defende uma reformadapolíticaeconômicaede
saúde que supere a lógica de
setor. “Antes de atender à indústria farmacêutica, a inovação deve atender a sociedade”, aﬁrma o pesquisador.
Aagendadeinovaçãoemsaúdetemsidomíope,deacordo
com o economista. Os investimentos estão voltados para
melhorias superﬁciais, como
formatos de comprimidos ou
uma pequena diminuição dos
efeitos colaterais.
“Há investimento para melhorar um padrão tecnológico já existente, enquanto as
inovações em áreas como saúde mental, dor ou envelhecimento ainda são precárias”, aﬁrma.
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Mãe segura criança internada no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, na Bela Vista, região central de São Paulo

Lalo de Almeida/Folhapress

Envelhecimento
Brasil cada vez mais idoso exige
rapidez em adaptação de políticas
Foco em prevenção e qualiﬁcação proﬁssional pode reduzir impacto no sistema
so, podem enfraquecer a ESF
(Estratégia Saúde da Família)
e se tornarem ameaças à assistência dos idosos, na opinião de pesquisadores.
“Mesmoemépocasdeadversidades, o Brasil teve grandes
avançosnaspolíticaspúblicas
emrelaçãoàsaúdeeaosdireitos dos idosos. Mas vivemos
ummomentodedesmontedo
SUSedaspolíticasdebem-estar social”, diz a pesquisadora
Dalia Romero, coordenadora
doGrupodeEstudosemSaúde
e Envelhecimento (Fiocruz).
O problema, contudo, não
seresumeaosubﬁnanciamento. Para o médico geriatra José Elias Pinheiro, presidente
daSBGG(SociedadeBrasileira
de Geriatria e Gerontologia),
o tratamento dos idosos nos
serviços de saúde é ineﬁcaz.
“Faltam proﬁssionais capa-

País fica mais velho
Número de brasileiros com mais de 60 anos
deve triplicar até 2030
250

População por
faixa etária, em milhões

Custo médio de atendimento
hospitalar em 2010, R$
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Geriatras x idosos
Brasil tem 1/3 da proporção
de idosos do Japão e 10
vezes menos especialistas
6
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Idade, em anos

so de envelhecimento populacional representa hoje um
dos principais desaﬁos para
o sistema de saúde brasileiro.
Em 2030, o país terá mais
idosos do que crianças pela
primeira vez na história. Serão 41,5 milhões (18% da população) de pessoas acima de
60 anos, contra 39,2 milhões
(17,6%) das que terão de zero
a 14 anos. Hoje os idosos somam 29,4 milhões (14,3%).
Essa transição demográﬁca, que na Europa levou 180
anos, deve acontecer em metade desse tempo no Brasil.
Issoimplicaráemmudanças
profundas nas políticas públicas de saúde, assistência social e Previdência. “É uma velocidade sem precedentes. Afetará a todos, a saúde pública
e a saúde suplementar”, diz o
economista José Cechin, diretor-executivo da Fenasaúde
(Federação Nacional de Saúde Suplementar) e ex-ministro da Previdência Social.
Um país mais velho demandará mais gastos em saúde
porque haverá aumento da
cargadedoençascrônicas.Segundo a Fenasaúde, se o país
tivesse hoje o perﬁl demográﬁco de 2030, 1,32% das despesas anuais em saúde seria decorrente do fator etário.
No SUS, os gastos poderão
atingir R$ 115 bilhões por ano
em 2030 —hoje estão em torno de R$ 45 bilhões anuais.
Atualmente, 70% dos idosos
dependem exclusivamente
do sistema público de saúde.
Ao mesmo tempo, a redução dos recursos para a saúde e as mudanças na política
de atenção básica, já em cur-

Geriatras por 1.000 hab. maiores de 65 anos

São Paulo O rápido proces-
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citadosnaponta[atençãoprimária].Hámuitosencaminhamentos equivocados, excesso
de medicalização e pedidos
desnecessáriosdeexames”,diz.
Um exemplo é o idoso que
apresenta esquecimento por
condições clínicas, como hipotireoidismo e falta de vitamina B12, e não por processos demenciais.
“São situações simples de
se corrigir na atenção básica.
Mas por falta de treinamento
dos proﬁssionais, há encaminhamento para especialistas
[como neurologista] e pedidos de exames caros [como
ressonância magnética].”
Na opinião do médico e gerontólogoAlexandreKalache,
presidente do Centro Internacional da Longevidade no
Brasil, a mudança precisa começar nas faculdades, com
a atualização dos currículos
dos cursos da área de saúde.
“Os proﬁssionais de saúde
que se formam hoje não adquirem conhecimento sobre
como cuidar desse paciente
[idoso], que se tornará cada
dia mais frequente nos serviços de saúde”, aﬁrma.
EstudodoIESS(Institutode
Estudos de Saúde Suplementar) aponta que o envelhecimento elevará o total de internaçõesdebeneﬁciáriosem
mais de 30% até 2030. Na faixa etária de 59 anos ou mais,
ototaldeinternaçõesvaimais
que dobrar no período.
Hoje, 12,5% dos cerca de 50
milhões de usuários de planos de saúde têm 60 anos ou
mais. Quase 90% têm algum
tipo de doença crônica, como
diabetes, artroses e câncer.
Para Luiz Augusto Carneiro, superintendente executivo do IESS, o caminho para a
sustentabilidadedosetorpassa pela mudança no modelo
assistencial, hoje focado em
especialistas e em hospitais.
Promoção da saúde e reforço da atenção primária, com
acompanhamento médico
contínuo e focado no indivíduo, não na doença, são receitas para os setores público e
privado, diz Carneiro.

Atualmente, idosos estão
“soltos” no sistema de saúde. Passam por vários especialistas, fazem inúmeros exames,usammuitasmedicações
(que podem interagir entre si
e causar danos), mas não há
ninguém cuidando deles como um todo.
A ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar) criou há
dois anos um novo modelo
de atenção aos idosos na rede privada que está sendo testado por um grupo de operadoras para evitar as atuais falhas na assistência e o aumento dos custos.
Uma das propostas é que os
centros geriátricos sejam capazes de reconhecer riscos
que possam agravar a saúde
do idoso e que, a partir disso,
atuem de forma preventiva.
Além de um médico de referência, há um enfermeiro para orientá-lo conforme a necessidade, como tirar dúvidas
sobre a medicação.
Para José Cechin, as pessoas também precisam pensar
mais em prevenção, e mudar
hábitos de vida para evitar ou
postergar a instalação de doençascrônicasnavelhice.“São
atitudes individuais que deveriam ser mais fomentadas pelas operadoras”, diz.
Na sua opinião, porém, um
novo modelo assistencial voltado à promoção de saúde e
prevenção implica em novas
formas de remuneração, que
valorizem o desempenho e
não quantidade de procedimentos realizados.
Tanto ele quanto Carneiro
defendem que o país precisa
pensarsobreessesdesaﬁosde
forma integrada e a médio e
longo prazos.
“Hoje não há planejamento. As coisas mudam a cada
um ano e meio com a troca
de ministro [da saúde]. O país
precisa de um plano que trace metas a serem cumpridas
independentemente do governo que está ali, uma agenda reestruturante que envolva os setores público e privado”, diz Carneiro.
Cláudia Collucci
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Hospitais
Concentrada em grandes cidades, oferta
de leitos diminui na maior parte do país
unidades de menor porte sofrem com a crise; SuS ainda é responsável por maioria dos atendimentos

SÃO PAULO O Brasil tem cerca de 6.000 hospitais —deles, 4.400 são privados. Mas o
SUS responde pela maior parte dos atendimentos hospitalares do país: 302.542 leitos
contra 135.481 particulares.
São números que encolheram nesta década. Levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina) mostra redução de 23.600 leitos no SUS
de 2010 a 2016 e, desde então,
mais10milforamdesativados.
A rede privada também sofre: pesquisa da FBH (Federação Brasileira de Hospitais)
mostra que há hoje 31.454 leitos a menos que em 2010. São
1.797 hospitais privados que
fecharamasportas,70% deles
comaté50leitos.Comoforam
abertas 1.367 instituições, são
430 hospitais a menos.
Os gargalos da rede pública
são velhos conhecidos: falta
deinvestimentoerepassesdefasados. O SUS paga cerca de
45%docustodosprocedimentos, segundo o CFM e a FBH.
Emnota,oMinistériodaSaúde diz que faz adequações
periódicas na Tabela SUS. No
ano passado, foram reajustados 79 procedimentos. Desde
2010, foram mais de mil.
SegundoaANS(AgênciaNa-

cional de Saúde Suplementar), o debate sobre modelos
de remuneração vem ocorrendo nas principais ações
da agência, por meio de grupos de trabalho e pesquisas.
A rede privada de pequeno
porte sente o impacto da crise e o encolhimento dos planos de saúde. “Além da questãodaescala,orelacionamento com as operadoras e o poderdebarganhasãomenores”,
diz Bruno Sobral de Carvalho,
consultorresponsávelpeloestudodaFBH.Aspequenasinstituições reclamam do prazo
para pagamento das operadoras, que chega a 120 dias, e
dos contratos pouco ﬂexíveis.
Esses hospitais servem de
referência também para atendimentos de alta complexidade do SUS em cidades do interior e são a grande maioria
no país. Mais da metade das
instituições privadas tem até
50 leitos. Não há sinalização
de recuperação no curto prazo, segundo Carvalho. “A perda na redeprivada signiﬁca 1,7
milhão de internações a menos. Seriam necessários R$ 31
bilhões para reposição.”
Enquanto isso, os investimentos se concentram em
hospitaisdegrandescidadese
de grande porte (mais de 150
leitos). A Anahp (Associação

Nacional dos Hospitais Privados) constatou que 49 instituiçõestiveramaumentode24%
no número de leitos de 2010 a
2017. A associação tem entre
seus membros os 103 maiores
hospitais do Brasil.
“Essasinstituiçõesestãoem
cidades com economia forte
e podem investir porque têm
boacarteiradepacientespara
explorar”, diz Tércio Kasten,
presidente da CNS (Confe-

deração Nacional da Saúde).
É o caso da Rede D’Or, que
investirá R$ 1 bilhão até 2019
em três hospitais oncológicos
de São Paulo, Rio e Brasília.
Em construção, a unidade
brasiliense do Sírio-Libanês
deve ﬁcar pronta em novembro e oferecerá 144 leitos ao
custo de R$ 260 milhões. No
Rio, o CHN (Complexo Hospitalar de Niterói) fez um aporte de mais de R$ 100 milhões,

Cobertura na saúde x PIB per capita
SUS dá cobertura mais ampla que
a de países com maior renda

Extensão da cobertura custeada pelo governo

-Julliane Silveira
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dobrou de tamanho e abriu
194 leitos. O Hospital Alemão
Oswaldo Cruz abriu em julho
de 2017 a unidade Vergueiro,
em São Paulo, com 260 leitos.
O Ministério da Saúde não
estabelece número de leitos
ideal para o país. Sem índice
ﬁxo, a Organização Mundial
da Saúde aponta que a média mundial é de 3 leitos por
mil habitantes. O Brasil tem 2
leitos para mil habitantes. “A
média mundial inclui países
bemmaispobres,entãonossa
taxa está ruim”, diz Carvalho
“É um índice difícil de se
adequar ao grau de complexidade de nosso país”, aﬁrma
Jecé Freitas Brandão, do Conselho Federal de Medicina.
Para Ana Maria Malik, coordenadora do FGVSaúde, a
discussão não deve estar focada em número de leitos, e
sim em gerir melhor os leitos
disponíveis, que acabam usadosporpacientesquenãoprecisariam estar internados em
ummodeloúnicodehospital.
“OBrasiléhospitalocêntrico
esofredeﬁciênciaimportante
em termos de políticas públicas para tratar quem não precisa de hospital”, diz. “É mais
razoável aumentar a eﬁciência das instituições segundo
necessidades locais que pensar só em números”.
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Equipe do Samu presta atendimento a mulher que passou mal na Água Branca, zona oeste de São Paulo

Fotos Lalo de Almeida/Folhapress

Samu 24 horas
Entre uma chamada e outra, serviço móvel de
urgência desvia de trote, trânsito e piripaque
Reportagem acompanha plantão do serviço de atendimento nas zonas oeste e sul de São Paulo
-iara biderman
São Paulo A base Jardim Sarah do Samu, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência,
ﬁca no alto de uma pequena
ladeira, no Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo.
Na manhã de 20 de abril,
uma sexta, a reportagem chegou ali para acompanhar um
dia de trabalho do serviço de
atendimento avançado, que
tem equipamentos, remédios, médico e enfermeira, para atendercasoscomoparada
cardiorrespiratória, acidente
vascularcerebral,amputação.
Às 9h30, a única movimentação é da equipe de atendimento básico, chamada para
cobrir a unidade Lapa, onde
havia poucos funcionários.
Laelcio Santos, 56, é o médico de plantão. Chegara ao
Jardim Sarah às 19h de quinta, para um período de 24 horas. “São horas de marasmo e
minutosdemuitaadrenalina.”
A espera por um chamado
se dá na sala-cozinha da base.
No cômodo, rodeado por dormitórios e vestiários, o foco é
o móvel baixo entre o fogão e
a mesa, onde ﬁca o rádio.
Ouvidos pouco acostumados mal entendem o que é
transmitido: informações da
central e respostas das 65 basesdoSamunacapital.Masos

funcionáriosligamoalertaassim que ouvem o número da
base, 1039. “A gente pode estar dormindo, mas é só falarem nosso número que pulamos da cama”, conta a enfermeira Luciane Cavagioni, 50.
Ela e Laelcio trabalham juntos no Samu há 15 anos. Formada em educação física, Luciane resolveu cursar enfermagem já com a intenção de
trabalharememergência.Por
dez anos, atendeu na rodovia
Régis Bittencourt.
“Hoje, se penso em estrada
tenho um surto”, diz a enfermeira, que já esteve no Haiti para ajudar vítimas do terremoto de 2010 e hoje divide
os plantões entre o Samu e o
atendimento nos Bombeiros.

Laelcio também gosta de
emergências. Formado pela
Escola Paulista de Medicina
e com residência em cirurgia
geral, entrou no serviço público de saúde municipal por
concurso e atende em ambulâncias há mais de 20 anos. Na
semana, ainda atende em seu
consultório particular como
cirurgião plástico.
Durante a noite, o médico, a
enfermeira e a motorista Inês
Vieira Rodriguez, 55, receberam quatro chamados.
No ﬁnal da manhã de sexta,
chega mais um alerta. É grave
edistante:atropelamentopor
trem na estação Socorro da
CPTM. A vítima, um homem
de 32 anos, caiu nos trilhos e
teve o pé amputado.

A chamada foi passada à base do Jardim Sarah às 12h03.
Socorro, na zona sul, não é a
área oﬁcial da unidade (centro-oeste). Provavelmente foram chamados por não haver serviço de atendimento avançado mais perto disponível no momento, explica Laelcio.
A equipe chega às 12h23 ao
local, onde já estão veículos
dos bombeiros e uma ambulância de atendimento básico. Em 35 minutos, saem da
estação com a vítima imobilizada e sob cobertor térmico.
Em 17 minutos, estão no
Hospital das Clínicas, já avisado da necessidade de uma
microcirurgia de urgência.
De volta à base, a equipe

aproveita para comer e espera a próxima chamada.
“A gente lida com carências.
Temos hoje umas cem ambulâncias rodando, mas, se fossem 200, teria demanda. O
problema é que também há
mau uso do serviço pela população”, diz Laelcio.
Segundo o médico, das 10
mil a 12 mil ligações diárias ao
192 (número do Samu), quase 3.000 são descartáveis, como trotes. E há vários casos
em que, por desconhecimento ou mesmo má-fé, o serviço
avançado é acionado desnecessariamente.
“No ﬁm do ano, tem família
que chama a ambulância para levar idoso ao hospital, interna e vai viajar. Já vi um ca-
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so de pais tentando internar
uma criança com paralisia cerebral para viajarem no Carnaval”, aﬁrma o médico.
Quase no ﬁnal do plantão, a
equipefoichamadaparaatender um suposto choque anaﬁlático causado por medicamento.Chegouem17minutos
ao local, um prédio na Água
Branca (zona oeste).
A paciente, de 32 anos, passou mal com um remédio para gastrite. Não seria o caso de
chamar o serviço avançado,
que atendeu e levou a paciente ao pronto-socorro da Lapa.
Casos assim são comuns,
mas não justiﬁcam todas as
diﬁculdades no atendimento, segundo o Sindsesp (Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo).
Lourdes Estevão, secretária
da área de saúde do sindicato, diz que algumas bases do
Samu foram fechadas ou colocadas em locais inadequados, prejudicando o serviço.
“A única forma de melhorar
o Samu é aumentar o número
de ambulâncias e de funcionários”, aﬁrma Lourdes.
Marcelo Itiro Takano, coordenador do Comurge (Coordenadoria do Sistema Municipal de Atenção às Urgências e Emergências), aﬁrma
que o número de ambulâncias habilitadas pelo Ministério da Saúde não diminuiu
e que só estão fechadas, temporariamente, bases em processo de reforma.
O Samu dispõe hoje de 122
ambulâncias, 65 bases e 1.309
funcionários. Segundo Takano, o objetivo é aumentar o
quadro funcional, e já está
em andamento um concurso para a contratação de novos médicos.
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Equipes da base Jardim Sarah do Samu e do Corpo de Bombeiros atendem homem atropelado por trem na estação Socorro
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