
Setembro 2013 | Revista Administrador Hospitalar - 1

Conheça os fatores cruciais ao novo cenário da 
gestão da saúde e os desafios atuais para que as 
empresas de saúde possam competir no futuro.
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Presidente da Federação Brasileira de Administradores 

Hospitalares e Superintendente Administrativo e 
Financeiro do GRAAC (SP). 

Boa Leitura!

NOVOS DESAFIOS 
E FERRAMENTAS À 

ADMINISTRAÇÃO 
HOSPITALAR

O setor saúde experimenta um momento de qualificação dos serviços prestados, 
maior oferta de tecnologia e avanços de uma medicina de especialização. Essas 
perspectivas trazem boas oportunidades, mas cobram de seus administradores 

mudanças significativas. Questões como inovação, gestão, redução de custos, certificação, 
segurança do paciente, ampliação do acesso ao mercado e redefinição dos modelos de 
venda são fatores cruciais para que hospitais e outras empresas do segmento se adaptem 
ao novo cenário e mantenham-se competitivas. 
Foi pensando justamente neste panorama que a segunda edição da Revista do Adminis-
trador apresenta temas desafiadores a qualquer gestor, além da esclarecedora visão de 
especialistas que vivenciam tais práticas no Brasil e em outros países. Ganham destaque 
assuntos como a utilização da tecnologia da informação e o prontuário eletrônico como 
ferramenta de negócios; os resultados de projetos ligados à Teleconsulta e ao Pagamento 
por Performance; o crescimento das fusões e aquisições no setor e a polêmica parti-
cipação de capital de empresas e investidores estrangeiros na assistência à saúde, bem 
como a incessante busca por certificação, a problemática em torno dos erros médicos, e 
a segurança do paciente. 
Ficam, desde já, nossos sinceros agradecimentos às consultorias, articulistas, entrevista-
dos e empresas apoiadoras que cederam seu tempo e conteúdo, tornando possível esta 
publicação imprescindível aos administradores hospitalares.
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TI Estratégica
O Prontuário Eletrônico do Paciente

como ferramenta de negócio
O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é um instrumento essencial de gestão 
clínica e também de apoio à atividade do profissional de saúde. Apesar da ainda baixa 
adesão no Brasil, a ferramenta vem ganhando importância e reconhecimento no país, 
a exemplo de outras nações que investem no uso estratégico da TI em saúde como 
uma poderosa ferramenta de negócio. 
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Fazendo uma análise atualizada, como 
o senhor avalia a adesão e utilização do 
Prontuário Eletrônico do Paciente no 
Brasil? 
O PEP ainda é pouco utilizado no Brasil. 
Assim como acontece em outras partes do 
mundo, nós também viemos de uma cul-
tura de utilização de sistemas de informa-
ção em Saúde voltada para o faturamento. 
Ainda hoje, grande parte dos sistemas de 
informação em uso em hospitais, clínicas 
e consultórios é voltada para o faturamen-
to. O uso da informação clínica requer 
maior sofisticação, uma vez que ela é mais 
rica e mais complexa do que a informa-
ção apenas de procedimentos realizados, 
por exemplo. Além disso, existe o fato de 
que o Prontuário Eletrônico do Paciente 
deve ser capaz de acompanhar o indivíduo, 
onde quer que ele vá, de forma que se in-
tegre a informação clínica de várias fontes. 
Este fato, em si, dá origem ao que se cha-
ma, hoje, de Registro Eletrônico de Saú-
de (RES) centrado no indivíduo, e, capaz 
de integrar a informação clínica de várias 
organizações de saúde. Obviamente, para 
que isto aconteça deve existir maior capa-
cidade dos sistemas atuais em capturarem 
o dado clínico de forma adequada.

Comparado a outros países, como esta-
mos posicionados?
A adoção de sistemas de PEP ou de RES 
internacionalmente ainda é baixa, com 
a exceção dos países desenvolvidos que 
contam com excelente história de servi-
ços públicos de qualidade. Ainda assim, 
estas experiências se encontram bastante 
restritas à atenção básica. Obviamente, 

grandes hospitais em países desenvolvidos 
possuem bons sistemas de PEP, mas não 
se pode afirmar que eles se encontrem em 
uso disseminado. 
O PEP vem ganhando importância e re-
conhecimento no Brasil, como demonstra 
o interesse do Conselho Federal de Me-
dicina em promover requisitos mínimos 
para sistemas de registro clínico, o que le-
vou à parceria entre o Conselho e a Socie-
dade Brasileira de Informática em Saúde 
(SBIS). O processo SBIS/CFM de certi-
ficação de software tem melhorado a qua-
lidade e a segurança dos sistemas de PEP 
comercializados no Brasil.

Como tornar o PEP uma ferramenta 
proativa na atividade médica?
O PEP é um instrumento essencial de 
gestão clínica e também de apoio à ativi-
dade do profissional de saúde. Ele permite 
tanto acompanhar um paciente ao longo 
do seu tratamento, como também enten-
der o que se passa com conjuntos especí-
ficos de pacientes, como os portadores de 
doenças crônicas, por exemplo. Quando se 
pensa em acompanhar o tratamento para 
um paciente, deve-se pensar em um siste-
ma de PEP proativo que não apenas dis-
ponibilize a informação existente sobre o 
paciente para o profissional de saúde, mas 
que também seja capaz de interpretar o 
significado dos dados e fornecer alertas no 
caso de prescrição de medicamentos que 
interajam entre si, ou em casos de alergia a 
um dado medicamento, por exemplo. 
Um bom sistema de PEP deve ser capaz, 
ainda, de sugerir melhores práticas, através 
de protocolos e evidências que facilitem a 

tomada de decisão do profissional de saú-
de em cada situação. Do ponto de vista da 
gestão clínica de grupos de pacientes, a 
informação clínica coletada deve permitir 
que se avaliem as condutas e tratamentos 
mais eficazes e, por exemplo, se identifi-
quem as reinternações de pacientes por 
uma mesma causa.
Obviamente permitir que todo este poten-
cial seja utilizado em hospitais exige um pre-
paro que vai muito além da tecnologia. É ne-
cessário que os profissionais estejam atentos 
aos benefícios potenciais trazidos pelo PEP. 
Uma das maiores dificuldades é a da integra-
ção do PEP com outros sistemas internos e 
externos que fornecem dados clínicos, como 
os sistemas de laboratórios clínicos, por 
exemplo. Não há dúvida de que o PEP seja 
fundamental para que se faça gestão clínica 
e se ofereça tratamento personalizado ao pa-
ciente. No entanto a implantação de siste-
mas de PEP deve levar em conta os aspectos 
organizacionais também.

É possível estabelecer essa “TI Estraté-
gica” na área de saúde? Estamos prepa-
rados para cruzar dados clínicos x dados 
de gestão? 
Na minha visão, o uso estratégico da TI 
em saúde deve contemplar a integração 
da Gestão com a Operação dos serviços 
de saúde. Em outras palavras, o fluxo de 
atendimento a um paciente deve ser per-
sonalizado de forma que ele seja atendido 
no melhor local possível, levando-se em 
consideração o diagnóstico provável, a 
disponibilidade de vagas, a capacidade de 
resolução das equipes para aquele diagnós-
tico, a distância entre a moradia ou local 
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de trabalho e assim por diante. Ou seja, as 
escolhas – de tratamento, encaminhamen-
to, e contratação de serviços especializa-
dos, entre outros, devem ser orientadas por 
informações advindas da própria operação 
às quais são agregados conhecimento, 
evidências e melhores práticas para bus-
car otimizar o uso de recursos, melhorar 
a produtividade e reduzir custos. O PEP 
é o centro desta estratégia, por lidar com 
a informação clínica que é essencial para 
a atenção em saúde, mas o PEP em si é 
insuficiente para atender o cenário estra-
tégico aqui proposto. Este cenário só pode 
ser atendido na medida em que os diver-
sos sistemas de PEP troquem informação 
entre si, de forma ética e segura, e que a 
informação neles existente seja de fato uti-
lizada para favorecer a tomada de decisão 
em todos os aspectos da saúde.

A Europa e principalmente os Estados 
Unidos têm investido cada vez mais em 
programas governamentais que fomen-
tam a implantação do Prontuário Ele-
trônico. No Brasil, quando observamos 
a lentidão de programas como o “Cartão 
SUS”, podemos concluir que o Gover-
no brasileiro tem falhado nesta questão? 
Incentivos governamentais mudariam o 
cenário atual? 
Para que a Tecnologia da Informação em 
Saúde seja útil tanto para cada organização 
de saúde, isoladamente, como para o setor 
de Saúde como um todo, é necessário que 
haja uma plataforma de comunicação, por 
assim dizer, que permita que a informação 
flua dentro das organizações e, também, 
entre organizações de saúde. O paciente 
é atendido em organizações diferentes e, 
se quisermos que o atendimento seja real-
mente centrado nele, os seus dados clínicos 
devem acompanhá-lo. Ou seja, é necessá-
rio que existam padrões para identificar o 
paciente, os profissionais que o atenderam 
e em quais estabelecimentos, bem como 
terminologias e modelos adequados de re-
presentação da informação de saúde para 

que sistemas eletrônicos distintos troquem 
informação que seja processada e analisada 
de maneira adequada. Esta capacidade de 
troca de informação entre sistemas distin-
tos tem sido chamada de “Interoperabili-
dade”, é uma das grandes metas buscadas 
por organizações de saúde que trabalham 
com múltiplos sistemas. 
Inúmeros países com sistemas de saúde seme-
lhantes ao nosso, como Canadá, Reino Unido, 
Austrália e Suécia, para citar apenas alguns, 
têm investido sistematicamente na constru-
ção de caminhos para que a Tecnologia da 
Informação em Saúde seja um instrumento 
de organização do setor. O termo “e-Saúde” 
tem sido amplamente utilizado para repre-
sentar o uso articulado das Tecnologias de 
Informação e Comunicação em Saúde nos 
países citados acima. Recentemente, em maio 
de 2013, a Assembleia Geral da Organização 
Mundial de Saúde aprovou uma resolução 
que recomenda e encoraja os países membros 
a adotarem plataformas de e-Saúde, baseadas 
em padrões e interoperabilidade, como ins-
trumento de suporte aos sistemas de saúde e 
de melhoria da saúde da população.
O Brasil já possui alguns blocos constru-
tores essenciais para a e-Saúde, entre os 
quais podemos citar o Cartão SUS – que 
provê identificação unívoca do paciente - e 
CNES, Cadastro Nacional de Estabeleci-
mentos de Saúde, que não apenas identi-
fica os estabelecimentos, mas descreve os 
recursos humanos e materiais que neles 
existem. Além disso, tem-se desenvolvido 
esforços que visam buscar a Interoperabili-

dade entre sistemas, promovendo o uso de 
padrões para a representação e troca da in-
formação como evidenciado pela portaria 
2073 de agosto de 2011, e buscado definir 
diretrizes para o melhor uso das TICs, 
como demonstra a colocação em consulta 
pública da Política Nacional de Informa-
ção e Informática em Saúde - PNIIS.
No entanto, o caminho é longo e a ne-
cessidade de investimentos não apenas 
financeiros, mas também organizacional 
e de desejo de mudança, é enorme.  
Neste contexto, o papel do administrador hos-
pitalar é fundamental para promover as me-
lhores práticas no uso dos sistemas de informa-
ção em saúde e, sobretudo, para a promoção da 
integração entre o hospital e todo o ambiente 
que o cerca, valorizando os padrões existentes 
para a Informática em Saúde e exigindo de 
seus fornecedores que também o façam.

O senhor foi recentemente eleito presi-
dente da IMIA (www.imia.org), a Fede-
ração Internacional de Informática em 
Saúde. Por favor, fale um pouco sobre 
esta organização e projetos futuros.
A IMIA, International Medical Infor-
matics Association, é uma associação de 
associações de Informática em Saúde, 
como a Sociedade Brasileira de Informá-
tica em Saúde, por exemplo. Ao todo são 
65 sociedades de Informática em Saúde, 
além de membros acadêmicos e corpo-
rativos, representando ao todo cerca de 
85 países. Ela é uma organização impor-
tante e respeitada porque o conjunto de 
seus membros representa enorme conhe-

Para Lincoln de Assis Moura Jr, presidente da IMIA 

– International Medical Informatics Association, 

um sistema de PEP proativo não só disponibiliza a 

informação existente sobre o paciente, como também 

é capaz de interpretar o significado dos dados.
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Lincoln de Assis Moura Jr é Engenheiro Eletrônico, Mestre em Ciências, e 
PhD pelo Imperial College, Londres. Possui uma longa experiência em aplica-
ções de tecnologia em medicina e em saúde, tendo trabalhado em organizações 
como o InCor, o Hospital das Clínicas de São Paulo, a Oracle do Brasil e o 
Ministério da Saúde. Atualmente, o Lincoln trabalha como consultor inde-
pendente em projetos que tenham foco no desenho estratégico de Sistemas de 
Informação em Saúde e e-Saúde. 
Como parte da sua atuação profissional, o Lincoln sempre participou de socie-
dades técnico-científicas, tendo sido presidente da SBEB – Sociedade Brasilei-
ra de Engenharia Biomédica, da SBIS – Sociedade Brasileira de Informática 
em Saúde e da IMIA-LAC, a Federação Regional Latino Americana de In-
formática em Saúde. Foi ainda Coordenador da Comissão Especial de Estudo 
em Informática em Saúde da ABNT. Hoje, o Dr Lincoln é presidente eleito da 
IMIA – International Medical Informatics Association. 
Mais informações em:  http://br.linkedin.com/in/lincolnamourajr/
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cimento e experiência em Informática 
em Saúde. Além disso, a IMIA tende a 
representar países, sendo, por isso, reco-
nhecida como uma organização isenta e 
de grande credibilidade. Também é uma 
parceira formal da Organização Mundial 
de Saúde e possui laços com a ISO. E tem 
uma presença importante na formação de 
recursos humanos e na proposição de ca-
minhos para a Informática em Saúde em 
todo o mundo. 

A IMIA organiza o Congresso Mundial 
de Informática em Saúde. Em agosto te-
remos o Medinfo 2013, na Dinamarca, 
quando tomei posse como Presidente. O 
próximo Medinfo será realizado em 2015, 
em São Paulo, pela primeira vez na Amé-
rica Latina. Para conhecer mais sobre a 
IMIA basta acessar o site www.imia.org 
ou me mandar um email que terei prazer 
em responder. É importante contar com o 
apoio de vocês e de seus leitores.
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TELECONSULTA
“Mais médicos” é menos importante que

“mais conectividade”

Por Guilherme S. Hummel *

“Faltam médicos no país. Faltam vagas em nossas Escolas de Medicina. Vamos 
importar cubanos, espanhóis e portugueses para clinicar no interior do país”. 
Essas são algumas das meias-verdades que gravitam pela mídia, pelo 

imaginário da população e pela caneta de nossos governantes. A situação da Saúde 
Pública no Brasil lembra a velha piada do eletricista que chega à UTI do hospital, 
olha para os pacientes e diz: “pessoal, respirem fundo, vou trocar o fusível”. 
Vivemos desse expediente. São meias-verdades porque não são inverdades nem tam-
pouco representam a completude dos fatos ou das demandas. Formam parte da ceno-
grafi a de um palco em que tudo é inexato. Na área de Saúde tudo é um pouco con-
troverso, um pouco sinistro, e quase sempre operístico. Enquanto nossos governantes 
da área sanitária rabiscam leis, retifi cam protocolos e ratifi cam modelos de gestão do 
século XIX, a comunidade médica e seus líderes mostram como a teimosia pode ser 
tão contagiante como o infl uenza. É “victoriana” a resistência médica em aceitar as 
Tecnologias de Informação e Comunicação em suas práticas diárias.
A solução para boa parte dos problemas que atormentam todos os envolvidos no 
programa “Mais Médicos” chama-se Teleconsulta, ou seja, a possibilidade de realizar 
uma consulta de primeiro atendimento de forma remota. Médicos e pacientes inte-
ragindo através da Web. Simples, barato e, mais que tudo, de rápida aplicação. Nada 
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que não esteja sendo utilizado em boa par-
te dos países que convivem com o mesmo 
tipo de problema: prover atendimento mi-
nimamente efetivo em áreas geograficamente 
distantes dos centros urbanos. Estações de 
videoconferência estão hoje tão avança-
das que podem ser acessadas por qualquer 
indivíduo, de qualquer idade, bastando ele 
estar localizado dentro de um ciberespaço 
com boa conectividade.  
O receituário de TeleHealth (ou Telessaú-
de), um subsegmento da área de Telemedi-
cina, já está entre nós há pelo menos duas 
décadas, sendo que os ambientes acadêmi-
cos já o utilizam em quase todos os países, 
principalmente na troca de informações 
entre médicos. A “novidade” é que o mes-
mo modelo chegou ao usuário final. Pode-
mos conversar com nosso médico através 
de um skype com tanta facilidade e a um 
custo tão baixo que chega a ser indigno 
pensar que precisamos importar médicos 
para atender a um paciente localizado em 
regiões carentes de atenção básica. Mas 
essa é a realidade, ou, a meia-verdade. 
Em 2001, antes das Torres Gêmeas virarem 
pó, os EUA já estavam em guerra. Não 
contra o Afeganistão, ou contra qualquer 
outro herdeiro do mal, mas contra os cus-
tos de um Sistema de Saúde ineficiente e 
assombrosamente caro. Nesse campo de 
batalha, os norte-americanos iniciaram 
um longo combate onde qualquer ferra-
menta tecnológica poderia ser decisiva. 
No mesmo ano, o programa CCHT (Care 
Coordination and Home Telehealth) já 
permitia o atendimento remoto aos vete-
ranos de guerra do país (VHA - Veterans 
Health Administration). Um projeto his-
tórico que já conta hoje com mais de 50 
mil pacientes, devendo chegar a 100 mil 
nos próximos anos. Pacientes e médicos 
se interconectam através de estações de vi-
deoconferência instaladas em vários lugares 
estratégicos, de modo que ambos possam se 
comunicar remotamente. Estudo de Caso 

publicado pela VHA em 2008, envolvendo 
mais de 17 mil pacientes, mostrou que o 
CCHT provocou uma dramática redução 
das internações hospitalares e dos custos 
de atendimento, gerando também altos 
níveis de satisfação do paciente. O projeto 
se propagou e hoje existem ações seme-
lhantes em quase todos os Estados norte-
-americanos, principalmente naqueles 
com vocação rural. 
Exemplos desse tipo de conexão médico-
paciente se multiplicam em todo o planeta. 
Áreas geográficas com carências sanitárias 
parecidas com algumas das brasileiras são 
hoje alvo de inúmeros projetos de TeleHe-
alth, centrados principalmente na Telecon-
sulta para primary care. O retrato mundial 
da pirâmide populacional mostra que mais 
de 4 bilhões de pessoas vivem com menos 
de US$ 2,50 por dia. Nações cuja renda 
média é considerada baixa assistem morrer 
algo em torno de 10 milhões de indiví-
duos, a cada ano, por doenças infecciosas 
(malária, diarreia, AIDS), principalmente 
crianças. Nesse contexto, prover atendi-
mento médico em escala sem o uso in-
tensivo das Tecnologias de Informação e 
Comunicação é uma utopia. 
Na Índia, por exemplo, mais de 800 mi-
lhões de pessoas vivem em áreas rurais (em 
mais de 600 mil aldeias), apresentando 
enormes desafios em termos de assistên-
cia básica, distribuição de medicamentos, 
controle de endemias e toda a sorte de 
apoio clínico (65% da população não tem 
acesso a cuidados de saúde adequados). A 
Índia possui um médico para cada 1.000 
habitantes e, a maior parte deles está se-
diada em cidades cosmopolitas (Chennai, 
Bangalore, Delhi, Mumbai, etc.), distantes 
da brutal demanda sanitária que vem das 
regiões rurais. Vários projetos tecnológi-
cos vêm se multiplicando no país na úl-
tima década visando mitigar esse quadro 
de atenção básica. Um exemplo é o He-
althpoint Services India (organização sem 

fins lucrativos) que disponibiliza serviços 
de Telemedicina a famílias localizadas em 
regiões inacessíveis. O HSI fornece quatro 
insumos básicos: (1) banda larga rural; (2) 
software de telemedicina; (3) modernas 
centrais móveis de diagnósticos; e (4) tra-
tamento de água barato. 
Por outro lado, o Ministério da Saúde da Ín-
dia está dotando as unidades de primeiro 
atendimento (PHCs - India’s primary heal-
th centres) de estações com skype, biome-
tria e mHealth orientadas ao atendimento 
remoto da população. O programa Citi-
zen Health Information System (CHIS), 
iniciado em 2012, identificará cada cida-
dão através de suas informações de Saúde 
(baseado em biometria). A base de dados 
do programa vai incorporar informações 
de nascimento, óbitos e causas de morte, 
além de comentários sobre mortalidade 
materna e infantil, vigilância nutricional 
e uma plataforma ampla de informações 
dos pacientes captada através dos seus re-
gistros eletrônicos de Saúde. O ministério 
indiano alavanca agora um grande esforço 
para apoiar em escala os serviços de Tele-
medicina nos cuidados primários, secundá-
rios e terciários. Em outras palavras: mais 
do que prover atendimento à população, 
o desafio atual das organizações de Saúde 
públicas e privadas da Índia é prover co-
nectividade. Sem esta, prover Saúde a um 
país com dimensões gigantescas e uma 
população superior a 1,2 bilhão de habi-
tantes, é impraticável. 
Não é diferente na China, onde apesar 
da pujança econômica e da rápida urba-
nização, milhões de pessoas ainda vivem 
em comunidades nômades, em zonas cuja 
única forma de comunicação com o meio 
externo é o galope dos cavalos. Quando os 
problemas de Saúde afligem essas popula-
ções só lhes restam caminhar longas dis-
tâncias ou morrer ao pé da família. Com 
problemas tão complexos e emergentes, 
cresce no país a utilização das ferramen-
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tas de monitoramento e consulta médica 
à distância. A China, em novembro de 
2010, iniciou seu projeto piloto de TeleHe-
alth, denominado Ideal Life. São mais de 
100 mil pacientes da província de Shan-
dong utilizando quiosques interativos e 
dispositivos de monitoramento remoto. O 
país concentra hoje uma massa de recursos 
incomparável para capacitar os serviços de 
Telemedicina do Estado a atender as po-
pulações rurais. 
Na África, continente fértil em ineficiência 
sanitária, existem centenas de projetos de 
TeleHealth fundeados por órgãos públicos ou 
por instituições não governamentais ligadas à 
Organização Mundial de Saúde. Um exemplo 
está em Botswana, nação da África Austral 
com pouco mais de 2 milhões de habitan-
tes (IDH: 119º). O país possui desde 2009 
o programa Botswana-UPenn Partnership 
(parceria do Ministério da Saúde com a 
operadora de telecom Orange Botswana) que 
atende mais de 19 cidades promovendo tele-
dermatologia, telerradiologia e rastreamento 
do câncer no colo do útero. 
Como vimos no caso dos EUA, o avan-
ço dos programas de Teleconsulta já são 
rotineiros nos países do topo da pirâmide 
(G20). No Canadá, um único projeto, o 
sistema TELUS Remote Patient Monito-
ring (RPM), implantado pela comunidade 
de Pointe-de-l’Île, vem reduzindo os cus-
tos de enfermagem e aumentando de 30 
para 80 o número de atendimentos sema-
nais. Trata-se de um incremento de 167% 
de produtividade. O TELUS permitiu 
uma redução média das visitas domicilia-
res de 12 para 2, com uma economia por 
paciente por volta de US$ 450. 
No Reino Unido mais de 100 projetos 
de monitoramento à distância estão sendo 
implementados pelo Serviço Nacional de 
Saúde (NHS), a maioria orientados a tratar 
pacientes com patologias crônicas, como a 
diabetes. Resultados publicados em 2011 
pelo relatório Whole System Demonstra-

“Áreas geográficas com carências 
sanitárias parecidas com algumas das 
brasileiras são hoje alvo de inúmeros 

projetos de TeleHealth, centrados 
principalmente na Teleconsulta”
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tor (WSD), que pesquisou mais de 6 mil 
pacientes da NHS, mostrou uma redução 
de 15% nas consultas emergenciais, 20% 
nas internações emergenciais, 14% nas in-
ternações eletivas e 14% em dias/leito. O 
conjunto de ações de TeleHealth no Reino 
Unido, ainda segundo o relatório, obteve 
uma redução de 8% nos custos e 45% nas 
taxas mortalidade. 
Quando debatemos os problemas da falta 
de médicos, achamos que esse é um tema 
dos países emergentes ou subdesenvolvi-
dos. Errado. A dificuldade de internalizar 

médicos em zonas remotas é igual em 
nações mais desenvolvidas. O Royal Col-
lege of General Practioner, do Reino Unido 
(órgão semelhante aos nossos Conselhos 
de Medicina), mostrou recentemente que 
existe um gap de 8 mil médicos na Grã-
Bretanha, sendo que em 2021 o mesmo 
chegará a 16 mil. Dentro dos modelos de 
atendimento convencional, no qual pacien-
te e médico devem estar no mesmo ambiente 
físico, dificilmente o problema será resolvi-
do no tempo e no espaço que a demanda 
exige. Todavia, as conclusões do sistema 

britânico de Saúde (NHS) são diferentes 
das nossas. Eles estão investindo pesado 
no telemonitoramento e na Teleconsulta, 
sendo que os projetos são fundeados pelo 
próprio Estado e propõem uma revolução 
na Saúde pública. 
É sempre importante lembrar que a 
maioria dos Sistemas de Saúde do mun-
do ocidental foi projetada e desenvolvida 
para um cenário de doenças agudas, sen-
do que no Século XXI o quadro migrou 
visivelmente para as doenças crônicas. 
Em recente edição do Fórum Econômico 
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“O conjunto de ações de TeleHealth 
no Reino Unido obteve uma redução 

de 8% nos custos e 45% nas taxas 
mortalidade”

Mundial, um estudo da Universidade de 
Harvard mostrou que as doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT) irão produzir 
uma perda acumulada da produção global 
da ordem de US$ 47 trilhões ao longo das 
próximas duas décadas, o que representa 
75% do PIB mundial (2010). Nesse qua-
dro, os principais organismos mundiais 
que estudam a Saúde (OMS, OECD, Banco 
Mundial, BIRD, etc.) são unanimes: a “sal-
vação” sanitária passa necessariamente pelas 
soluções de TeleHealth no âmbito da atenção 
primária. Esta representa o primeiro pon-
to de contato entre os indivíduos e a as-
sistência médica, sendo a chave para um 
atendimento eficiente e multiplicador. 
O Brasil atravessa 2013 discutindo o “Mais 
Médicos”, em parte como resposta ao “mais 
manifestações”. Com cerca de 400 mil mé-
dicos e uma taxa média de quase dois mé-
dicos por 1.000 habitantes, o país repensa 
suas deficiências sanitárias e não decola de 
seu histórico imobilismo em usar as tecno-
logias de informação na Saúde. Os núme-
ros não ajudam o Governo, nem tão pouco 
a comunidade médica associativa: de 1970 
a 2012 houve um salto quantitativo de 
557,72% médicos no mercado, contra um 
salto populacional no mesmo período ao 
redor de 100%. Temos Estados com carên-
cias assistenciais inequívocas, com uma re-
lação médico/pacientes inferior a 1, como 
Amapá (0,95), Pará (0,84) e Maranhão 
(0,71). É óbvio que faltam médicos nessas 
regiões, mas será que em regiões onde eles 
abundam, como o Distrito Federal (4,09 
médicos por 1.000 habitantes), temos um 
Sistema de Atendimento pleno, de boa 
qualidade e com real equidade? 
Pelas projeções do Conselho Federal de Me-
dicina, na situação atual, em 2020 os mé-
dicos serão 500 mil, com taxa de 2,41 por 
1.000 habitantes, e em 2050 serão mais 
de 900 mil profissionais (razão de 4,24). 
Esse crescimento garante um atendimen-
to melhor? Teremos uma população rural, 
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por exemplo, assistida minimamente?  Em 
2050, 22% da população mundial terá mais 
de 60 anos, em comparação com os 11% de 
hoje (ONU, 2012). As doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) já são responsáveis 
por cerca de 36 milhões de mortes anu-
ais no planeta. No Brasil, corresponderam 
a um percentual aproximado de 72% das 
mortes ocorridas em 2007. Como é pos-
sível equilibrar o quadro de atendimento 
dessa massa de indivíduos, que carece de 
atendimento rotineiro, especializado e de 
baixo custo, sem o uso intenso das tecno-

logias de telemonitoramento ou telecon-
sulta? Mais médicos será a solução?
A resposta do Conselho Federal de Medicina foi 
dada pela regulamentação de agosto de 2011, 
que “proíbe expressamente a realização de 
consultas médicas à distância”, não importan-
do se a mesma seja feita por telefone fixo, por 
email ou por qualquer outro formato digital 
(Resolução nº 1974/2011). Sob a óptica de 
proteger o paciente protege-se a doença, a dor 
e a decomposição dos custos setoriais. 
Seria o Canadá um bom exemplo contra 
a teimosia das lideranças médicas nacio-

nais? Um único projeto canadense de 
TeleHealth, promovido pelo Centre for 
Global eHealth Innovation, e localizado 
em Toronto, pode ajudar nas respostas. O 
programa (parceria com a University He-
alth Network) realizou mais de 3.200 Tele-
consultas no ano fiscal de 2011-2012, 14% 
a mais do que no ano anterior. Suportado 
pela Ontario Telemedicine Network (OTN), 
o projeto conectou pacientes de 46 comu-
nidades promovendo Teleconsultas com 
médicos especialistas. A iniciativa cresce 
de forma consistente na sociedade cana-

inSiGHtS | tecnoloGiA dA inFoRMAção
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dense, à luz da satisfação dos pacientes e 
dos gestores financeiros. Seriam os médi-
cos do Canadá irresponsáveis? 
A Teleconsulta reduz o tempo e a distân-
cia entre o paciente e o médico através 
do uso das estações de videoconferência, 
que hoje já estão acopladas a qualquer 
notebook ou PC. Ou seja, com boa co-
nectividade 5% dos médicos do Brasil po-
deriam atender remotamente mais de 4 
milhões de pacientes ao mês. Indivíduos 
espremidos nos mais variados rincões do 
país, e desprovidos de Atenção Básica, 
poderiam ter uma consulta remota, qui-
çá com um tempo médio de atendimen-
to superior a média do SUS. Da mesma 
forma, a Teleconsulta permite que médi-
cos especialistas estejam disponíveis nas 
mais ermas localidades, provendo uma 
segunda opinião, ou mesmo avaliando 
uma imagem diagnóstica, sem os des-
locamentos necessários que hoje são in-
dispensáveis tanto para o paciente como 
para o médico. Margem de erro no diag-
nóstico? Menor do que aquela que um 
paciente tem hoje quando não dispõe de 
qualquer atendimento.  
Outro ponto importante a se destacar é 
que um mesmo profissional de Saúde pode 
atender a dezenas de pacientes à distância 
se os mesmos puderem se deslocar ao um 
ponto comum (curta distância) da comu-
nidade (escola, igreja, farmácia, prefeitura, 
etc.). Basta que haja no local uma estação 
de videoconferência, conectividade e um 
atendente com nível de enfermaria (como já 
ocorre hoje em várias regiões da Índia). Os 
casos diagnosticados como graves ou dú-
bios seriam encaminhados de acordo com 
os mecanismos logísticos atuais.  Todos os 
eventuais inconvenientes poderiam ser 
equacionados se houver lucidez, boa vonta-
de, participação e o entendimento de que 
uma assistência primária à distância ainda é 
melhor do que nenhuma assistência.
Hoje já existem dispositivos médicos ca-

pazes do prover diagnóstico à distância 
(imagem) e que podem ser utilizados na 
Teleconsulta como suporte ao médico. 
Alguns requisitos são sempre necessários 
para a implantação de serviços de telea-
tendimento: (1) o desenvolvimento de pro-
tocolos médicos específicos para Teleconsulta, 
ou seja, a formatação de um modelo de 
diálogo médico-paciente capaz de garantir 
o bom entendimento entre as partes (evi-
tando diálogos longos e marginais ao pro-
blema clínico central); (2) um Plano B para 
problemas técnicos. Nenhuma tecnologia é 
confiável 100%, e no caso da Teleconsulta 
torna-se necessário um conjunto de práti-
cas e procedimentos que possam ser acio-
nados quando problemas técnicos ocorre-
rem durante a comunicação; (3) Avaliação 
constante. É imperativo que qualquer 
processo de teleatendimento seja minima-
mente avaliado pós-realização. Pesquisas 
de satisfação do paciente, por exemplo, são 
de fundamental importância no acompa-
nhamento do paciente pós-teleconsulta; 
(4) Utilização de Registros Eletrônicos do 
Paciente. Um projeto de Teleconsulta pode 
até começar sem um Prontuário Digital do 
Paciente (como, aliás, já ocorre em muitos 
projetos em várias regiões do mundo), mas 
é intrínseco da qualidade do atendimento 
e da sua continuidade que o projeto esteja 
embasado em registros eletrônicos míni-

mos, que possam ser utilizados por outros 
médicos nas outras passagens do paciente 
pela Teleconsulta; (5) Orientações Éticas e 
Legais. Trata-se da regulação que permite 
ao projeto responder com seriedade (sem 
exageros) aos aspectos de privacidade, se-
gurança de dados, legitimidade e legalidade 
da parte operacional do projeto. Qualquer 
tomada de decisão médica deve ser legi-
timada por instruções e parâmetros jurí-
dicos mínimos que preservem ambos os 
lados (paciente e médicos). 
O país possui vários projetos de Telessaú-
de, gerenciados pelas universidades públi-
cas. Muitos deles com ótimas respostas, 
mas todos vinculados unicamente à comu-
nicação entre médicos. Alguns programas 
de Teleconsulta estão caminhando timi-
damente no Brasil, com várias empresas 
e algumas Secretárias de Saúde se empe-
nhando em fazer experimentos, mas todos 
temerosos da pena do CFM, e da contra-
corrente das meias-verdades. Vivemos no 
estágio de “paralisia do julgamento”, ou 
seja, estamos vendo todos caminhar com 
sucesso numa direção, mas estamos parali-
sados pelos medos, interesses corporativos 
e deficiências sistêmicas. “Mais médicos” 
sem tecnologia, sem conectividade e sem 
utilitarismo é o mesmo que prescrever a um 
paciente em estado terminal doses diárias e 
infindáveis de placebo. 
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Desafios atuais 
para as empresas de saúde competirem no futuro

Transformar os processos de inovação e redefinir os modelos 
de vendas são os principais desafios para as empresas de saúde 
competirem no futuro.

peSquiSA
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PERFIL DOS PESQUISADOS 
Desenvolvido em colaboração com a Economist Intelligence Unit, o es-
tudou ouviu 295 executivos do mundo todo da indústria de Life Scien-
ce & Health Care. Destes, 33% são de origem europeia, 33% são da 
América do Norte, 26% da Ásia e 3% da América Latina, além de Áfri-
ca e Oriente Médio. 58% dos respondentes trabalham em companhias 
globais com receitas anuais que superam US$ 500 milhões de dólares.  
36% dos executivos são da indústria farmacêutica, 20% são da área de 
dispositivos médicos e diagnósticos, 20% são fornecedores de serviços e 
13% são da área de biotecnologia. Dos 295 executivos, 120 são CEOs.

Fomentar a inovação, reduzir custos, 
ampliar o acesso ao mercado e rede-
finir os modelos de vendas são alguns 

dos fatores de transformação do mercado 
de saúde em termos globais, para as quais as 
organizações devem estar atentas, segundo 
a Health care reform and life sciences: Threat, 
opportunity or both? , pesquisa inédita realiza-
da pela Deloitte. O estudo analisa a nova onda 
de mudanças ocasionadas pelas reformas no 
setor e a reação das empresas aos movimen-
tos, além de trazer cases sobre Brasil, China e 
Alemanha - três mercados que devem crescer 
e se reestruturar nos próximos anos.
Em todas as áreas, a compreensão sobre o 
andamento destas mudanças, em âmbito 
nacional e global e, como as empresas es-
tão ou vão responder a elas, são os grandes 
desafios atuais. No entanto, os executivos 
ouvidos acreditam que podem colher bons 
resultados, caso se adaptem com sucesso.  De 
acordo com o levantamento, 77% dizem ser 
prioridade a adaptação às transformações 
atuais do setor (entre os entrevistados de 
empresas farmacêuticas, este número chega 
a 88%). Entretanto, boa parte ainda tem re-
agido reativamente. Mais de 60% afirmam 
que as mudanças no setor representam alto 
risco para os negócios, enquanto apenas 8% 
acreditam num risco pequeno. Como pri-
meiro desafio apontado está o fato de ter de 
lidar com o governo e agências regulatórias, 
com 42% das respostas, seguido do ajuste do 
modelo comercial das organizações para a 
nova realidade (41%). Desta forma, a maior 
parte dos recursos gastos é com aspectos 
regulatórios e compliance (43%), além de 
estratégias globais, relações governamentais, 
marketing e vendas.

BRASIL
A expectativa de crescimento anual do 
mercado de saúde no País é de 5,3% até 
2016. E o gasto per capita de produtos far-
macêuticos é quase quatro vezes maior do 

que na China, que é o quinto maior mer-
cado do mundo.   “Isso explica, em parte, 
por que a indústria de saúde tem uma vi-
são tão positiva do País”, pontua Enrico 
De Vettori, sócio-líder da Deloitte para o 
atendimento às empresas da indústria de 
Life Science and Health Care no Brasil.
Para 74% dos entrevistados, o Brasil é 
muito atrativo para a conquista de novos 
consumidores e, para 57%, muito atraente 
também para vendas (na China essa pro-
porção é de 69% e 50% e na Alemanha é de 
27% e 28%, respectivamente). O incentivo 
em processos de fabricação e em pesquisa 
e desenvolvimento vêm logo em seguida, 
com 49% e 46% das respostas respecti-
vamente. De uma forma geral, 20% dos 
entrevistados dizem que suas organizações 
são mais ativas no mercado brasileiro con-
tra 35% na China e 31% na Alemanha.
Quando perguntados sobre as áreas em que 
as organizações pretendem se desenvolver 
nos próximos três anos, 81% dos executivos 
apontam vendas e atividades comerciais. 
Mas a ampliação no número de produtos 
a serem regulamentados está nos planos 
de 64%, enquanto 57% apontam as me-
lhorias nas atividades manufatureiras. Ao 
falar sobre o público que mais entende as 
dificuldades de desenvolvimento das ati-
vidades comerciais e de produção no país, 
64% dizem serem as agências tecnológicas 
de saúde e 61% indicam os reguladores.

Apenas 7% dos empresários do setor acre-
ditam que haverá uma reforma ampla no 
setor de saúde para os próximos cinco anos 
no Brasil, que contemple questões regula-
tórias mais estáveis. Para 39% estas mu-
danças serão moderadas, enquanto 36% 
acreditam em mudanças pequenas.
“Embora as reformas na China e na Ale-
manha estejam ocorrendo de forma mais 
acelerada, o sistema de saúde em muitos 
países e, sobretudo, no Brasil vem desen-
volvendo políticas públicas que priorizam 
o acesso ao sistema médico hospitalar, às 
novas tecnologias e à criação de novas dro-
gas. O programa Mais Saúde e a Farmácia 
Popular são exemplos desse movimento 
aqui no país”, contextualiza De Vettori.

ESTÍMULO À 
INOVAÇÃO
Inovação continua sendo um dos principais 
planos para as empresas que participaram do 
levantamento. Ao longo dos próximos três 
anos, 75% delas dizem que mudarão seus 
processos neste quesito. Segundo o estudo, en-
quanto a redução de custos e maior acesso ao 
mercado são pontos importantes nas mudan-
ças atuais do mercado, o governo tem incen-
tivado a inovação de produtos, o que oferece 
oportunidades para as empresas de saúde.
Nesse aspecto, a China, por exemplo, tem 
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“Sistemas de preços baseados em 
valores vem sendo desenvolvidos por 
muitos países, a ideia é recompensar 

produtos que têm características 
verdadeiramente inovadoras no que diz 
respeito aos pacientes” - Pete Mooney, 
líder global da indústria de Life Science 

and Health Care da Deloitte

ampliado a área de biotecnologia (uma das 
sete indústrias estratégicas do país). En-
quanto isso, o governo brasileiro investiu 
US$ 3 bilhões no desenvolvimento de bio-
tecnologia. A Alemanha, a partir de 2010, 
teve os preços dos medicamentos congelados 
e os descontos de vendas de produtos para o 
governo aumentaram de 6% para 16%.
“Sistemas de preços baseados em valores 
vem sendo desenvolvidos por muitos paí-
ses, a ideia é recompensar produtos que têm 
características verdadeiramente inovado-
ras no que diz respeito aos pacientes”, diz 
Pete Mooney, líder global da indústria de 
Life Science and Health Care da Deloitte. 
“Embora difícil de implementar, na práti-
ca, o conceito de valor já está estabelecido 
e muitos executivos estão investindo na 
mudança de seus processos de pesquisa e 
desenvolvimento”, completa.

ACESSO AO 
MERCADO E FOCO 
NO PACIENTE
Apesar dos desafios, 47% dos entrevistados 
dizem que as transformações no setor des-
pertam uma grande oportunidade para a 
indústria de saúde. Parte desse potencial está 
no desenvolvimento de produtos que aten-
dam, por exemplo, cuidados com foco no pa-
ciente: 39% apontam esse aspecto como seu 
principal objetivo atual, enquanto 36% citam 
a ampliação de acesso ao mercado. O estudo 
revelou também que 53% esperam mudar 
inovação e processos e 44% pretendem mo-
dificar seus modelos de venda.
“O ritmo das mudanças no setor de saúde, de 
forma global, está se acelerando e com fatores 
mais integrados. Manter-se atualizado com as 
mudanças é uma tarefa bastante complexa. As 
empresas que adotam uma abordagem estra-
tégica devem ser ágeis o suficiente para iden-
tificar e aproveitar as oportunidades quando 
elas se apresentam”, conclui Money.
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Gestão da saúde
exige mudanças drásticas

Por Enrico De Vettori*

Inovação, gestão, redução de custos, ampliação do acesso 

ao mercado e redefinição dos modelos de venda são fatores 

cruciais para se adaptar ao novo cenário da gestão da saúde. 

inSiGHtS | peRSpectivAS do MeRcAdo
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*Enrico De Vettori é sócio da Deloitte Consultores - 
líder da área de Life Sciences & Healthcare no Brasil. 

Administrador de empresas com pós-graduação em 
gestão estratégica de negócios – FGV-SP
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O setor brasileiro de Life Science 
e Health Care apresenta pers-
pectivas promissoras para os 

próximos anos. Esse mercado deve cres-
cer 5,3% ao ano até 2016, percentual bem 
acima do que a perspectiva de aumento 
do produto Interno Bruto (PIB). A des-
pesa per capita com produtos farmacêuti-
cos, atualmente, corresponde a um volu-
me quatro vezes maior do que na China. 
Essas previsões repercutem positivamen-
te no exterior. O estudo realizado pela 
Deloitte, neste ano, chamado Health care 
reform and life sciences: threat, opportuni-
ty or both?, com 295 executivos em todo 
mundo, mostra uma visão global positiva 
em relação aos negócios da área de saúde 
no País. O Brasil foi classificado como 
muito atrativo para a conquista de novos 
consumidores por 74% dos entrevistados.
Essas perspectivas devem trazer boas opor-
tunidades, mas cobram do setor mudanças 
significativas. Questões, como inovação, 
gestão, redução de custos, ampliação do 
acesso ao mercado e redefinição dos mo-
delos de venda são fatores cruciais para se 
adaptar a esse novo cenário. Essa urgência 
foi percebida por 77% dos executivos ou-
vidos no estudo.
É preciso atentar ainda para a questão 
da retenção de talentos, desenvolvimento 
profissional, foco na liderança e gestão de 
resultados. Quando pensamos num mode-
lo baseado nesses aspectos, a remuneração 
variável é uma ferramenta importante. A 
adoção de tal modelo em todos os níveis 
– assistencial, administrativo e de apoio 
– traz ganhos significados no processo de 
modernização dos sistemas de gestão.
O conceito de patient centricity, cuja pre-
missa é o paciente no centro da entrega de 
serviços, deve estar presente nos critérios 
da remuneração variável para todos os em-
pregados do setor, inclusive daqueles que 
atuam nos bastidores, como área adminis-
trativa e financeira. Assim, a evolução do 

paciente seria considerada no pagamento 
de bonificações da equipe administrativa 
de um hospital, por exemplo.
Uma política de remuneração variável 
atrelada a resultados deve ser definida es-
trategicamente e adequada às necessida-
des e características próprias do setor de 
saúde. Deve-se olhar ainda para exemplos 
questionáveis como o dos Estados Unidos, 
que no passado adotaram modelos muito 
agressivos de remuneração variável que se 
tornaram combustível para incentivar os 
agentes de mercado, e, hoje, estão revendo 
modelos de retenção e adotando políticas 
de bônus atrelados a ciclos maiores.
Em qualquer política de gestão de talentos 
é importante considerar quatro pilares no 
sentido de fomentar resultados concretos, 
imprimindo mudanças nas equipes e per-
mitindo um ciclo saudável de crescimento 
do setor: accountability ou responsabilida-
de, que considera a capacidade de realizar 
atividades profissionais com dedicação, 
atenção e envolvimento; meritocracia, 
conhecida pelo reconhecimento por mé-
rito e crescimento baseado no desenvolvi-
mento de aptidões; remuneração atrelada 
ao desempenho, que nada mais é do que 
a remuneração variável, de acordo com o 
desenvolvimento da função e, no caso es-
pecífico do setor da saúde, considerando a 
evolução do paciente; diretrizes para o es-

tabelecimento de carreiras sustentáveis, o 
que significa promover equilíbrio – mental 
e ambiental – no cotidiano das empresas.
Voltando ao estudo mundial da Deloitte 
sobre o setor, um dado importante na in-
serção do paciente no centro das decisões 
reside no fato de 41% dos executivos en-
trevistados encaram como um dos maiores 
desafios do setor a capacidade de ajustar o 
modelo comercial das organizações a esse 
novo mercado. Apontam ainda que remo-
delar a gestão das organizações torna-se 
essencial para uma mudança concreta, es-
pecialmente no Brasil, onde ainda predo-
mina uma visão mais operacional que es-
tratégica, sobretudo em hospitais. Seja no 
desenvolvimento de novos produtos, com 
foco nos cuidados com o paciente, na ino-
vação tecnológica ou na própria ampliação 
de acesso ao mercado, o modelo de gestão 
que coloca o paciente no centro das deci-
sões é um caminho sem volta.
Essas mudanças devem ser consideradas 
em todas as dimensões do setor da saú-
de, que vão além dos prestadores entre os 
quais estão incluídos os hospitais e clíni-
cas. A própria indústria farmacêutica, a 
de equipamentos e materiais médicos e 
as operadoras de planos de saúde também 
são levadas a adaptar seus processos de 
gestão para superar os desafios do mercado 
que está em formação.
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P4P só falta 
estabelecer o modelo
É provável que esta seja a década da inserção do Brasil no 

rol dos países que adotaram o processo de remuneração 

médica por performance.
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“Processo de negociação se estende, 
entra por todos os tecidos da sociedade 

médica, avança pelos mecanismos 
do financiamento da Saúde, mas 
dificilmente deixará de se tornar 

realidade em breve”

Depois de duas décadas de 
debates, cabos de guerra, ex-
posições inflamadas contra 

e a favor, dificilmente os sistemas pú-
blico e privado no Brasil deixarão de 
adotar mecanismos que privilegiam a 
remuneração dos médicos através de 
seu desempenho. Quase todos os paí-
ses do G30 já experimentam programas 
baseados no Pay for Performance, ou 
P4P, deixando cada vez mais solitárias 
as ortodoxas práticas da remuneração 
fee-for-service. No Brasil, instituições 
privadas e órgãos públicos, como a 
Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS), estudam modelos viáveis à 
realidade local. 
Um exemplo é o novo Plano de Carreira 
para Médicos proposto pelo Governo do 
Estado de São Paulo no final do ano de 
2012, que estipula um Prêmio de Pro-
dutividade Médica, pago conforme ava-
liação da produtividade, resolutividade, 
assiduidade e qualidade dos serviços 
prestados. Não será diferente nos de-
mais Estados. 
Se a medicina é a carreira profissional 
mais bem remunerada do país - con-
forme demonstrou a pesquisa do IPEA 
(Instituto de Política Econômica Apli-
cada) - é igualmente a mais cobrada 
pelos financiadores do setor de Saúde 
(Planos de Saúde, Seguradoras, Coope-
rativas, etc.) pelo distanciamento que 
existe entre a sua remuneração e os fa-
tores de desempenho da profissão. De 
fato, vai longe o tempo em que bastava 
constatar a “importância da prof issão mé-
dica na sociedade civil ” para que todo e 
qualquer debate sobre a caducidade do 
fee-for-service fosse enterrado. As coisas 
estão mudando. 
A favor da comunidade médica sempre 
contribuiu as dificuldades de se aferir 
o desempenho profissional. Esse é um 
dado comprovado e de difícil contes-

tação. Mas também é evidente que há 
mais disposição de administradores da 
saúde – e, bem como de parte da comu-
nidade médica, em testar os modelos. 
Exemplos não faltam.
Em janeiro de 2011, a França iniciou 
seu processo de P4P, ou seja, entrou em 
vigor o programa de Remuneração da 
Saúde Pública (RSOP - Rémunération 
sur Objectifs de Santé Publique), que 
avalia 29 indicadores de desempenho, 
separados em quatro áreas: (1) práti-
cas de modernização, (2) o cuidado em 
doenças crônicas, (3) prevenção e (4) 
eficiência. Ainda é cedo para avaliar os 
resultados, mas alguns dados já foram 
compilados e publicados. No geral, um 
ano após o estabelecimento da ROSP, 
a resposta dos vários indicadores é fa-
vorável, sendo melhor na área de pre-
venção. 
No Monitoramento de Doenças Crôni-
cas, por exemplo, todos os indicadores 
aumentaram entre 2011 e 2012, sendo 
que os médicos (talvez preocupados 
com ROSP) tiveram um desempenho 
bem superior. Por exemplo: os testes 
para determinação de hemoglobina gli-
cada (exame que identifica a diabetes) 
subiram de 46% para 49%, ou seja, cerca 
de 300 mil pessoas foram identificadas 
com diabetes só pelo adicional de tes-
tes. Do mesmo modo houve progresso 
na atuação médica quando da cobertura 

de risco cardiovascular com estatinas 
(ocorreu um acréscimo de 2% nos teste 
solicitados, gerando a identificação de 
33 mil pacientes com risco cardiovascu-
lar). Na Prevenção, os resultados com-
parativos antes e depois da introdução 
do modelo francês de remuneração P4P 
também foram bastante animadores. 
Houve melhoria em vários indicadores, 
como, o percentual de pacientes com 
mais de 65 anos tratados com vaso-
dilatadores, ou com benzodiazepinas. 
Através do ROSP, os médicos franceses 
receberam cerca de 50% a mais de re-
muneração, uma vez cumpridas as me-
tas estabelecidas. 
Na América do Norte os resultados não 
são diferentes, assim como não é menor 
a resistência da comunidade médica. 
Desde 2005, centenas de empresas nos 
EUA praticam modelos de P4P, incenti-
vadas pelo Medicare e Medicaid (finan-
ciadores públicos da saúde). Melhorar 
a qualidade dos cuidados e reduzir os 
custos do setor passou a ser um mantra 
no país. A transição para o modelo de 
remuneração por desempenho não foi 
algo fácil, mas sem dúvida passou a ser 
um modelo irreversível. Hoje, grande 
parte dos hospitais já está familiarizada 
com o sistema e cada um a seu modo 
acerta as arestas de seus mecanismos 
de controle, aferição e pagamento. O 
principal desafio nos EUA foi mudar 
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a atitude da comunidade médica e dos 
empresários do setor. Se para os médi-
cos é necessário enxergar um modelo 
em evolução e aceitar a falência do fee-
for-service, para as empresas o desafio 
foi aceitar um formato de transparência 
que poucas estavam acostumadas. Fo-
ram quase dez anos de ringue. 
No entanto, a resistência é bem menor 
do que há uma década. Vale salientar que 
nos EUA a transformação coincidiu com 
o gigantesco crescimento da utilização 
das Tecnologias de Informação e Comu-
nicação dentro das organizações de Saúde 
(processo incentivado e financiado pelo 
Estado). Aferir e controlar as métricas de 
desempenho ficou muito mais fácil quan-
do as ferramentas de TICSs tornaram-se 
instrumentos tão importantes para o mé-
dico como o estetoscópio. 
Embora o processo americano este-

ja bem mais avançado do que em ou-
tros países ainda há arestas e deslizes 
em alguns grandes centros. Em janeiro 
de 2013, o jornal The New York Times 
publicou um longo artigo explicando 
a negociação para formatar o modelo 
de P4P entre 11 hospitais da New York 
City Health and Hospitals Corporation. 
O acordo vem sendo discutido há meses 
com os sindicatos e conta com a espe-
rada resistência de um grupo de médi-
cos. O sistema proposto está lastreado 
em 13 indicadores relacionados com as 
chamadas (1) “readmissões evitáveis”   
para a insuficiência cardíaca congestiva 
e pneumonia, (2) velocidade da triagem 
dentro dos departamentos de emergên-
cia, (3) eficiência nos horários cirúr-
gicos e (4) eficácia no fechamento da 
internação. O processo de negociação se 
estende, entra por todos os tecidos da 

sociedade médica, avança pelos meca-
nismos do financiamento da Saúde da 
cidade, mas dificilmente deixará de se 
tornar realidade em breve. 
No Reino Unido, a NHS (National 
Health Service) iniciou o processo de 
pagamento por desempenho em 2004, 
conhecido como e QOF (Quality and 
Outcomes Framework). Os médicos 
concordaram com um acréscimo de re-
muneração baseado em 140 indicadores 
de qualidade, sendo que estes gravitam 
em torno de 10 tipos de patologias crô-
nicas. Como manda as boas práticas dos 
“programas públicos de incentivo”, o 
Reino Unido em um primeiro momen-
to aumentou o orçamento em mais de 
20%, permitindo garantir os ganhos da 
comunidade médica e os investimen-
tos necessários em TICSs. Vale lembrar 
que mais de 70% dos médicos filiados 
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“No Reino Unido, cerca de oito 
mil médicos que adotaram o P4P 

passaram a ganhar em média 30 mil 
dólares a mais quando atenderam aos 

parâmetros de qualidade”

a NHS utilizam Prescrição Eletrônica, 
sendo que mais de 40% já utilizam em 
suas práticas diárias o Prontuário Ele-
trônico de Saúde. Os primeiros estudos 
do QOF mostraram que o processo não 
tem volta. Cerca de oito mil médicos 
pesquisados passaram a ganhar em mé-
dia 30 mil dólares a mais quando aten-
deram aos parâmetros de qualidade.
Outro estudo, publicado em 2012 por 
pesquisadores da University of Manches-
ter (Hospital Quality Incentive Demons-
tration), e realizado com 24 hospitais 
situados no Noroeste da Inglaterra (em 
que o P4P foi introduzido com bônus 
de até 4%), associou uma redução signi-
ficativa das taxas de mortalidade de pa-
cientes com pneumonia, infarto agudo 
do miocárdio e insuficiência cardíaca ao 
incentivo do programa de P4P. 
Para “dizer que também falamos de espi-
nhos”, isto é, para não ficarmos só com 
exemplos de países do topo da pirâmi-
de, podemos citar o processo de P4P 
em um país como a Tanzânia. Isso 
mesmo, a República Unida da Tanzânia, 
localizada na África Oriental, também 
iniciou seu piloto de P4P em 2011, na 
região de Pwani. O país possui pouco 
mais de 40 milhões de habitantes e, 
sem medo, investe em tecnologia e nas 
novas práticas de remuneração médica. 
O programa leva em consideração in-
dicadores de Saúde maternal e neona-
tal. Em 2013, iniciou-se um processo 
de avaliação do programa, levantando 
dados coletados em 75 instalações, com 

750 pacientes que saíram de suas con-
sultas médicas (aproximadamente de 75 
médicos envolvidos). A resposta deverá 
corrigir os rumos, acertar a modelagem 
de aferição e produzir um guide sobre 
quais são as melhores práticas que po-
dem ser utilizadas no restante do país. 
Avaliar um programa de pay for perfor-
mance dentro de um ecossistema com 
tantas carências e deficiência é hercúleo, 
mas é justamente esse o desafio: enten-
der como a remuneração por qualidade 
pode ser modelada e adotada em países 
em desenvolvimento (quiçá sendo mais 
fácil obter resultados nessas regiões 
do que no topo da pirâmide, como em 
Nova York). 
Outro país onde o P4P está prestes a se 
tornar realidade é a Tailândia, com seus 
quase 70 milhões de habitantes e IDH 
103º. Como uma bomba de muitos me-
gatons, o Estado anunciou em 2013 a 
introdução de um modelo de pagamen-
to por desempenho no Sistema de Saú-
de, pegando a todos de surpresa (prin-
cipalmente a comunidade médica). O 

centro da discórdia vem da comunidade 
médica que trabalha em zonas rurais. 
Fizeram um grande protesto na sede do 
Governo, chegando a tentar derrubar 
o Ministro da Saúde. O litígio ocorre 
porque o Governo separou os profissio-
nais alocados nas zonas urbanas daqueles 
situados nas zonas rurais, sendo que os 
últimos não estarão contemplados ini-
cialmente ao programa.  Ao contrário de 
muitos países, na Tailândia os médicos 
(rurais) não querem ficar fora do progra-
ma P4P. Eles também querem desfrutar 
do novo modelo. O Governo espera ini-
ciar o programa em abril de 2014.
No Brasil estamos na fase final do 
debate, com insights de se começar os 
primeiros projetos pilotos, e empresas 
atuando cada vez mais nessa direção. O 
Governo já tem um “protótipo”, desen-
volvido em conjunto a Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar, as empresas 
já estão cientes de que esse é melhor 
caminho, e os consultores, médicos-
gestores e organizações acadêmicas es-
tudam os melhores indicadores.
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pAnoRAMA | inveStiMentoS 

Tendência crescente
de fusões e aquisições na saúde
A PricewaterhouseCoopers (PwC) traçou um importante 

panorama das fusões e aquisições no setor saúde. Através 

do estudo “Global Healthcare Deals Quarterly”, a consultoria 

destaca os investimentos no setor hospitalar global e a 

tendência crescente de fusões e aquisições na saúde.
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Temas globais afetam o mer-
cado de assistência médica 
no mundo. Embora cada sis-

tema de saúde tenha características e 
desafios únicos, todos estão buscando 
a melhor maneira de financiar os ser-
viços de saúde e fornecer o equilíbrio 
correto de qualidade, custo e acesso. 
Essas prioridades compartilhadas le-
vam a soluções mais rápidas, melhores 
e mais baratas que transcendem fron-
teiras e culturas. Em resumo, a assis-
tência médica está se tornando mais 
globalizada. No mercado de fusões e 
aquisições, são observadas essas mes-
mas tendências na criação de oportu-
nidades de crescimento atraentes nos 
próximos anos. A análise das tendên-
cias de fusões e aquisições regionais no 
setor de saúde demonstra que o alvo 
mais frequente das fusões e aquisições 
em saúde continua sendo os Estados 
Unidos, com uma participação de 45% 
do valor total divulgado de transações 
(o que equivale à soma dos dez alvos 
seguintes mais frequentes). A China 
subiu tornou-se a segunda nação alvo 
mais frequente de fusões e aquisições 
no ramo da saúde. Já o Brasil, um rit-
mo recorde de atividade de transações 
durante a primeira metade de 2012 
fez o país alcançar o terceiro lugar no 
mundo.“O mercado global de fusões 
e aquisições se manteve fraco durante 
o segundo trimestre de 2012, mas, os 
ventos foram propícios: o valor global 
dos acordos firmados na área cresceu 
4% na primeira metade de 2012 em 
relação ao mesmo período de 2011”, 
ressalta Marcelo Orlando Sócio, líder 
de Saúde PwC Brasil. Segundo ele, as 
transações no Brasil alcançaram ritmo 
recorde no primeiro semestre do ano 
passado: foram 433 até junho de 2012, 
55% acima do número obtido no mes-
mo período do ano anterior. “Como 
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Em contraste com a volatilidade dos 
mercados globais de fusões e aquisi-
ções para o setor de saúde, o valor das 
transações nos países emergentes cres-
ceu de modo relativamente constante 
nos últimos 20 trimestres, alcançando 
US$ 4,4 bilhões no segundo trimestre 
deste ano.
A participação dos mercados emer-
gentes como porcentagem do valor 
total de transações de fusão e aqui-
sição no setor de saúde cresceu de 
modo constante ao longo do ano 
passado. Ela alcançou 31% no se-
gundo trimestre de 2012, seu nível 
mais alto desde o segundo trimestre 
de 2009 e o segundo nível mais alto 
já registrado.
Os alvos no mercado emergente cons-
tituem uma fatia desproporcional-
mente grande do total de alvos de fu-
são e aquisição do segmento de saúde 
nos setores farmacêutico e de serviços 
de manutenção de saúde. 
A intensa atividade de fusões e 
aquisições na China e no Brasil, 
os dois alvos mais frequentes des-
sas transações entre os emergentes, 
expandiu a participação dos dois 
países no mercado global de fusões 
e aquisições do setor de saúde em 
quase oito pontos percentuais (para 
21%) durante os primeiros seis me-
ses de 2012 em relação ao mesmo 
período de 2011.
Durante os seis primeiros meses de 
2012, a maioria dos alvos na China 
foi adquirida por empresas nacionais, 
seguindo uma tendência histórica, en-
quanto a maioria dos alvos brasileiros 
foi adquirida por empresas estrangeiras.

Marcelo Orlando Sócio, 
líder de Saúde PwC Brasil 

“A participação dos mercados 
emergentes como porcentagem do valor 
total de transações de fusão e aquisição 

no setor de saúde cresceu de modo 
constante ao longo do ano passado”

reflexo da atividade acelerada tanto no 
Brasil quanto na China, a participação 
dos mercados emergentes no valor to-

tal das fusões e aquisições na área de 
saúde aumentou para 31%, o segundo 
nível mais alto registrado”. 

MERCADOS 
EMERGENTES
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FOCO NO BRASIL
Brasil registra recorde de fusões e aquisições em 2012

Rompendo com as fracas tendências 
do mercado global, as fusões e aqui-
sições brasileiras registraram ritmo 
recorde durante 2012. As 433 tran-
sações concluídas até junho de 2012 
estão 55% acima do número obtido 
no mesmo período do ano anterior, de 
acordo com a Dealogic.
Mudanças na regulamentação anti-
truste que entraram em vigor em maio 
de 2012 podem ter contribuído para o 
ritmo acelerado de grandes transações 
na primeira metade do ano. No en-
tanto, para as fusões e aquisições en-
tre empresas de médio porte, a análise 
da PwC verifica que a tendência em 
anos recentes é de divergência. Caso 
as tendências da primeira metade do 
ano se mantenham, acredita-se que o 
valor das transações nesse segmento 
de empresas brasileiras deva crescer 
38% em 2012, em comparação com 

uma queda de 3% em escala global no 
mesmo mercado.
No setor de saúde, o número de transa-
ções fechadas entre empresas de médio 
porte na primeira metade de 2012 qua-
se dobrou em relação ao mesmo perí-
odo de 2011, o que tornou o Brasil o 
terceiro alvo mais frequente de fusões e 
aquisições no setor global de saúde. 
No entanto, a atividade de fusões e aqui-
sições de médio porte no setor de saúde 
brasileiro difere das tendências globais 
de várias maneiras importantes:
• O fluxo de transações transnacionais 
é muito maior do que a média global 
no Brasil, em grande parte devido a 
tendências de crescimento favoráveis, 
em um cenário macroeconômico está-
vel. Os principais fatores de impulso 
de investimentos estrangeiros detalha-
dos em um recente relatório da PwC, 
“Doing Deals in Brazil”, incluem um 

bem-sucedido compromisso público-
privado com o crescimento de longo 
prazo, estabilidade política, economia 
diversificada, disciplina fiscal, sólidas 
reservas internacionais e uma política 
macroeconômica aperfeiçoada. A in-
flação se estabilizou próximo à meta 
de 4,5%. As tendências de mão de 
obra são favoráveis, com uma taxa de 
desemprego baixa de 6%,2 o desem-
prego urbano em mínimo histórico de 
4,7%3 e os salários em ascensão.
• O total de transações com investi-
dores financeiros (ou seja, capital pri-
vado) é menor do que a média global 
em todos os setores no Brasil. No en-
tanto, vários fatores estimulam uma 
aceleração de curto prazo dessa ten-
dência: (1) em abril de 2012, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) anunciou 
que, até 2014, faria investimentos com 
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foco em tecnologia da informação de 
aproximadamente US$ 500 milhões, 
por meio de fundos de venture capital 
e private equity; (2) a redução da taxa 
básica de juros incentiva investimen-
tos via private equity em detrimento 
das aplicações em títulos do governo; 
e (3) os fundos de aquisição brasileiros 
levantaram US$ 14 bilhões nos últi-
mos dez anos e têm capital disponível 
estimado em US$ 7 bilhões para in-
vestimento, segundo a Preqin.
• Talvez a transação com investidor 
financeiro de mais destaque em anos 
recentes seja a compra, com subse-
quente IPO e saída via emissão pri-
vada, da maior seguradora de saúde 
do Brasil por um grande fundo de 
private equity com sede nos EUA.
O valor médio divulgado das tran-
sações no setor de saúde é menor no 
Brasil, como reflexo da natureza al-
tamente fragmentada do sistema de 
assistência de saúde do país. A con-
solidação dos provedores do setor de 
saúde privada, que incluem desde hos-
pitais a laboratórios de diagnóstico e 
centros de imagem, é um importante 
motor da atividade recente de tran-
sações. Os compradores estratégicos 
locais se movimentam para fundir os 
setores de serviços fragmentados, mas 
lucrativos e em rápido crescimento. No 
entanto, uma restrição constitucional 
a investimentos estrangeiros em pro-
vedores de assistência médica limita 
muito a atividade de fusões e aquisi-
ções de hospitais e clínicas a compra-
dores nacionais. A empresa brasileira 
Rede D’Or, com fins lucrativos, esteve 
recentemente entre as mais ativas em 
fusões e aquisições de hospitais.
• As aquisições no setor farmacêutico 
têm um peso maior no fluxo de tran-
sações brasileiras do que em outros 
setores de fusões e aquisições de saúde 

do mundo. Entre os fatores que atraem 
investimentos estão o rápido ritmo de 
crescimento (28% CAGR – taxa com-
posta de crescimento anual) do setor de 
medicamentos genéricos brasileiro, o 
potencial de expansão de um mercado 
farmacêutico avaliado em US$ 8 bilhões, 
por meio do lançamento de drogas pa-
tenteadas para uma classe média5 for-
mada por 120 milhões de pessoas — e 
em rápido crescimento — e a inexistên-
cia de restrições ao capital estrangeiro 
nos investimentos destinados ao setor. 
Grandes empresas farmacêuticas multi-
nacionais da Bélgica, da Alemanha, do 
Japão e dos Estados Unidos adquiriram 
indústrias farmacêuticas brasileiras nos 
últimos meses para ajudar a expandir 
sua participação de mercado.
• No setor de equipamentos médicos, as 
corporações multinacionais estão bus-
cando cada vez mais estabelecer uma 
presença manufatureira no Brasil para 
capitalizar incentivos governamentais 
para a produção local, o que inclui um 
prêmio de 25% no preço em processos 
de licitação. A compra de uma empresa 
de aceleradores lineares por uma in-
dústria de dispositivos médicos sueca 
em junho de 2012 é o mais recente 
exemplo de fusão e aquisição.
A falta de infraestrutura adequada no 
sistema de saúde exige um ajuste de 
baixo custo A assistência médica no 
Brasil é oferecida por meio de um pro-
grama governamental descentraliza-
do e é complementada por planos de 
seguro privados. O Sistema Único de 
Saúde (SUS) do setor público é finan-
ciado por arrecadações fiscais. Ele ofe-
rece atendimento básico de saúde gra-
tuito em postos de serviço para todos 
os brasileiros residentes. No setor pri-
vado altamente fragmentado, mais de 
1.500 organizações de gestão de assis-
tência médica e outras operadoras ofe-

recem cobertura a cerca de 42 milhões 
de vidas. A taxa de penetração de 22% 
dos seguros privados varia bastante por 
região, com captação mais elevada nas 
regiões Sul e Sudeste. 
Os recursos financeiros do setor público 
representam menos de metade dos in-
vestimentos brasileiros em saúde, em-
bora representem cobertura para quase 
80% da população. Não surpreende, 
portanto, que o sistema brasileiro seja 
caracterizado por uma grande dispari-
dade na qualidade do atendimento.
Deficiências na atual infraestrutura de 
saúde brasileira apresentam desafios para 
o atendimento à demanda crescente dos 
próximos anos. De acordo com a Econo-
mist Intelligence Unit, o país tem apenas 
1,3 médico por 1.000 habitantes, de forma 
bastante semelhante à China, mas bem 
abaixo de mercados mais desenvolvidos, 
como a Europa e os Estados Unidos. Do 
mesmo modo, a média de leitos hospita-
lares por 1.000 habitantes no Brasil fica 
aquém do padrão dos mercados mais de-
senvolvidos; e o total de leitos diminuiu 
5% de 2005 a 2010, em nada contribuindo 
para reduzir a disparidade.
Enquanto isso, os custos com o setor de 
saúde continuam subindo. De acordo 
com a Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), os prêmios dos planos 
de saúde aumentaram, em média, 9% ao 
ano, de 2004 a 2011. Em consequência, 
os empregadores estão se concentrando 
em novas maneiras de reduzir o custo 
dos benefícios de saúde do trabalhador.
Nesse contexto, a PwC acredita que 
tecnologias capazes de melhorar a 
qualidade e o acesso ao atendimento 
médico e, ao mesmo tempo, reduzir 
o gasto geral com saúde, têm gran-
des chances de serem adotadas por 
um mercado amplo em países como o 
Brasil. Os avançados serviços de saúde 
móveis poderiam ser parte da solução.

pAnoRAMA | inveStiMentoS 
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O SETOR DE SAÚDE NO 
CONTEXTO BRASILEIRO

A saúde está cara no Brasil ou o País experimenta um momento de 
qualificação dos serviços prestados, maior oferta de tecnologia, avanços 
de uma medicina de especialização e capacidade preventiva que geram, 
por consequência, melhoria da qualidade de vida e aumento da felicidade 
dos cidadãos e usuários dos serviços ora ofertados?

Por Carlos Suslik*
Essa falsa dicotomia parece inquietar to-
dos os envolvidos no setor. A queixa gene-
ralizada, a despeito dos avanços notórios 
claramente percebidos, está na insatisfação 
manifesta por prestadores de serviços, ad-
ministradores de planos e seguros saúde e 
naturalmente pelos próprios usuários, que 

sempre têm como foco de descontenta-
mento os valores cobrados pela exploração 
dos meios disponíveis.
O debate surge de um equívoco que 
pauta o uso das possibilidades ofereci-
das hoje no campo da Medicina. Em 
resumo, se o bom senso começasse a 

prevalecer seriam dirimidas boa par-
te das dificuldades e dos desconfortos 
já apontados. Ou, em outros termos, 
todos os agentes envolvidos devem 
repensar urgentemente as formas de 
integração das atividades, preservan-
do a excelência nos serviços prestados 
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em consultoria em gestão no setor de Saúde

e mantendo a satisfação dos clientes, 
sem, com isso, comprometer a renta-
bilidade das respectivas operações.
Essa tarefa aparenta ser de difícil solu-
ção, mas é menos árdua do que indica 
a percepção geral. Da mesma forma 
que um hospital e os profissionais da 
área devem entregar os melhores ser-
viços e resultados ao paciente, a ope-
radora também guarda expectativa de 
contar com custos civilizados e justos 
pelas atividades desenvolvidas.
Desarmar espíritos e construir, conjun-
tamente, modelos operacionais – senão 
consensuais, mas que sejam minima-
mente compatíveis –, formam, possi-
velmente, a essência para uma iniciativa 
desta natureza ser bem-sucedida.
É fato que o paciente será exigente 
em contar com as melhores práticas 
e tecnologia disponíveis, indepen-
dentemente dos custos que possam 
acarretar. O sentimento é o de que, em 
tendo um terceiro pagador para hon-

rar as despesas, “tudo é necessário”. 
Mas, não é. Nem em termos clínicos e 
tampouco considerando os custos ad-
ministrativos e operacionais. Educar e 
orientar o paciente, que se pressupõe 
seja desconhecedor do assunto, é uma 
prática elementar. Afinal, nem sempre 
é necessário se trabalhar pelo “top” 
para atingir os objetivos pretendidos.
Exatamente por isso, os prestadores 
de serviços têm um papel importante 
a desempenhar, sobretudo no escla-
recimento aos pacientes sobre as prá-

ticas a serem aplicadas, reforçando a 
confiança dos atendidos. Da mesma 
forma, as operadoras, uma vez envol-
vidas na conceituação do conjunto de 
normas e critérios a serem aplicados 
a cada atendimento, e respeitando os 
trabalhos desenvolvidos pelos pro-
vedores de serviços, também devem 
se imbuir desse novo espírito, cien-
tes de que a equalização dos custos 
às práticas necessárias determinam o 
atendimento da maneira mais ade-
quada possível.

pAnoRAMA | inveStiMentoS 
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GeStão de RiScoS

Pela especificidade da área, o risco as-
sistencial da Medicina é distinto do 
risco operacional, embora, sob certos 
aspectos, mitigar a ambos exija uma 
visão integrada do gerenciamento 
de riscos. Não surpreende, portanto, 
àqueles que estão à frente do traba-
lho diário da Medicina o fato de ser 
a Saúde uma das raras áreas em que 
o cliente ingressa vivo em um atendi-
mento, e pode sair curado, melhorado 
ou em óbito. Essa imagem conceitua 
bem o grau de intensidade e variação 
dos riscos potenciais a que a atividade 
está submetida.
Exatamente por isso, o gerenciamento 
de riscos deve ser uma ação executada 
por toda e qualquer empresa do setor 
de Saúde. De uma maneira mais prag-
mática, a questão não é passar a geren-
ciar riscos, mas estruturar, formalizar 
e aprimorar a maneira como essa ges-
tão é feita. O foco, portanto, é “fazer 
melhor”, buscar a eficiência, sendo 
a padronização e a sistematização os 
mecanismos utilizados para que esse 
fim possa ser atingido. Não se trata de 
ignorar os riscos: eles sempre existirão.

IDENTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS: 
DEIXANDO O NEGÓCIO MAIS SAUDÁVEL
Qualquer organização, independentemente de seu porte ou 
foco de atividade, deve considerar a quais riscos está exposta 
e que potencialmente podem impedir seu sucesso ou, pior, 
comprometer sua perenidade. Para o setor de Saúde esse 
princípio não é diferente. 

Por Eliane Kihara*
Com alguma frequência, nota-se, 
infelizmente, que poucas empresas 
exercem essa gestão de maneira es-
truturada, formalizando o processo 
e definindo claramente os respon-
sáveis pelo monitoramento de cada 
risco. Além de fortalecer o processo 
gerencial e prover de maior controle 
e capacidade de identificação e in-
tervenção sobre as potencialidades, a 
gestão estruturada de riscos propicia 
a transparência tão valorizada por in-
vestidores, credores, clientes, órgãos 
reguladores e acionistas.
Portanto, a instituição também se 
fortalece nesta outra frente, ao se 
mostrar preparada para dar susten-
tação à atividade e viável para novos 
ciclos de expansão. O que significa 
dizer que, o que diferencia e valoriza 
a empresa não é a certeza de que os 
riscos são gerenciados, por que essa 
é uma atividade mandatória, mas o 
nível de transparência, padronização 
e de formalização do processo através 
do qual isso é feito. Um programa de 
gestão de riscos corporativos torna-
se, portanto, uma ferramenta capaz 

de sustentar o alto desempenho e o 
crescimento da organização.
Mas, afinal, como esse processo pode 
ser desencadeado? Ao se iniciar o 
desenvolvimento de um modelo de 
gestão de riscos, é fundamental que 
os objetivos pretendidos sejam previa-
mente definidos de modo a identificar 
a escolha do método mais adequado às 
expectativas da organização.
Um modelo de gestão de riscos deve 
permear toda a estrutura administra-
tiva e processual, sendo incorporado 
desde o processo de planejamento es-
tratégico até as atividades de controle 
adotadas nos processos.
As ações de supervisão, de uma forma 
geral, desenvolvem-se considerando 
duas abordagens. Na primeira delas, a 
“tradicional”, verifica-se, basicamente, 
a conformidade das operações do re-
gulado à regulamentação, o chamado 
“compliance”. O foco mais prevalente 
está nos fatos presentes e passados, 
sendo analisado geralmente de ma-
neira reativa e provocando a atuação 
predominantemente pelos sintomas 
identificados.
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A outra abordagem ampara-se na pro-
atividade: está focada no monitora-
mento de eventos futuros que possam 
afetar adversamente o setor ou a ope-
ração do regulado, seja por degradação 
da qualidade dos serviços prestados, 
seja por comprometer a solvência. Esta 
frente procura avaliar a efetividade da 
governança corporativa, e, de maneira 
prudencial, atuar sobre as causas dos 
eventos de risco.
Um modelo robusto de supervisão se 
apoia nas duas abordagens, de forma 
a subsidiar as análises dos riscos aos 
quais os regulados se expõem. A me-
todologia, assim, deve permitir anali-
sar os objetivos, metas e resultados do 
regulado; confrontar a matriz de ris-
cos da empresa com os riscos do setor; 
analisar as deficiências (gap analysis) 
entre o modelo de gestão de riscos da 
empresa versus boas práticas, abordan-

“Um modelo de gestão de riscos deve 
permear toda a estrutura administrativa 
e processual, sendo incorporado desde 

o processo de planejamento estratégico 
até as atividades de controle adotadas 

nos processos”

do políticas, estrutura funcional, pro-
cessos, sistemas e ferramentas.
Deve-se lançar atenção, ainda, a uma 
análise de robustez da estrutura de go-
vernança e avaliar a integração entre o 
modelo de gestão de riscos e demais 
processos de gestão da empresa (con-
troles internos, auditoria interna, pla-
nejamento etc.). 
A natureza do risco está em impedir o 
sucesso. Geralmente, um risco é qua-
lificado pela probabilidade da ocor-
rência e pelo impacto que pode causar, 
caso venha a se materializar.
Compreender essa lógica e enfrentar 
esse potencial dano, com transparên-
cia e de forma consistente e estrutura-
da, pode ajudar muito uma organiza-
ção. E, mais ainda no setor de Saúde, 
se considerada a intensidade dos im-
pactos desse eventual acontecimento 
tornar-se realidade.
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GoveRnAnçA coRpoRAtivA

Ajustar estrutura
societária e de gestão

é elemento-chave para explorar oportunidades
Por Daniel Nascimbeni* As empresas atuantes no mercado brasileiro de saúde privada têm se caracterizado, 

de forma geral, pela grande fragmentação societária e pela estrutura familiar. O 
princípio se aplica em boa parte dos atores que protagonizam a cadeia: hospitais, 

planos de saúde, clínicas médicas e oncológicas, bancos de sangue e centros de diagnóstico, 
entre outros.
Ainda que seja um setor extremamente complexo, sujeito às regulações específicas e aos 
controles externos de toda ordem, o fato de ainda serem as empresas de controle pulveriza-
do e prevalecendo a estrutura familiar tem chamado a atenção de grupos investidores das 
mais distintas origens, com foco na consolidação dos diversos nichos e, em muitos casos, 
buscando a verticalização do negócio para obter ganhos de escala, ampliação da competi-
tividade e da produtividade.
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O contexto econômico nacional em que 
indicadores de atividade seguem positivos – 
emprego e renda, ascensão de classes sociais, 
inflação controlada e crédito ainda abundan-
te – tem criado um ambiente propício para 
estratégias de crescimento inorgânico de di-
versos setores empresariais, em especial para 
as organizações de saúde privada.
Não por outro motivo, operações de fusão 
e aquisição (M&A, sigla em inglês para 
merger and acquisition) se tornaram ferra-
mentas poderosas para viabilizar o cresci-
mento nesse mercado. Não foram poucas 
as notícias recentes de consolidação no 
mercado doméstico: o Fleury adquiriu o 
Labs D’Or; a Unimed Paulistana comprou 
a Dent Prev Odonto; a Medial foi assumi-
da pela Amil, e seu principal controlador, 
Edson Bueno, tornou-se também o maior 
acionista da Dasa; e por aí afora. O mer-
cado fervilha no ritmo do crescimento 
brasileiro. O aproveitamento de oportu-
nidades que despontam em operações de 
M&A ainda é um tema profundamente 
complicado para diversas entidades. E, 
nesse caso, não importa se a organização 
está na ponta vendedora, compradora ou 
potencialmente envolver-se em uma asso-
ciação de permuta de ações ou ativos, sem 
implicar em aportes financeiros. A dificul-
dade é recorrente.
Diversas abordagens podem ser sugeridas 
para explicar e justificar a complexidade 
vista no Brasil e, por vezes, das desgastan-
tes e infrutíferas negociações. Uma delas, 
certamente central na análise deste tema, 
considera as estruturas societárias pulveri-
zadas usualmente adotadas pelas entidades 
como talvez o maior obstáculo para o fe-
chamento desses negócios.
Em grande parte dos casos, as entidades 
contam com diversos sócios, que, por sua 
vez, atuam diretamente na prestação do 
serviço, ao mesmo tempo em que seus pró-
prios sucessores também se fazem presen-
tes e atuantes na mesma organização. Des-

sa característica de todos os sócios e seus 
respectivos sucessores manterem atividade 
na mesma entidade nasce, por princípio, 
uma relação conflituosa de “identidade”: 
o acionista não sabe se posiciona-se como 
tal ou como prestador de serviços.
Assim, discussões sobre potenciais aqui-
sições, diluição de acionistas e platafor-
mas de saúde com abrangência nacional 
são muitas vezes desconsideradas ou 
descartadas por algumas entidades pelo 
simples fato de estarem condicionadas, 
por princípio, a mudanças de estrutura 
societária e, naturalmente, ameaçar o 
status quo de “prestador de serviço” do 
acionista atual.
Essa resistência é muitas vezes “atropela-
da” por outros acionistas, que enxergam 
na consolidação do setor um “caminho 
sem retorno” por viabilizar captura de 
sinergias e ganhos de escala, agindo pela 
perenidade da entidade em um ambien-
te competitivo. Claro que instaurar uma 
atmosfera conflituosa não é bom para 
nenhum negócio, ainda mais por incor-
rer em riscos de natureza jurídica, o que 
espanta qualquer investidor, potenciais 
alvos de aquisição ou presumíveis par-
ceiros para a união de forças.
Diante desse dilema, muitas sociedades 
estão implementando reorganizações so-
cietárias por meio de aquisição de ações 
ou cotas de acionistas dissidentes, ou que 

discordam dos rumos sugeridos para o 
negócio. Nessa “reorganização interna”, 
tão necessária para diversas empresas do 
setor de Saúde Privada, muitos assessores 
de fusões e aquisições estão dialogando 
com as entidades para fortalecer a men-
sagem sobre a mudança da dinâmica desse 
mercado e tentando convencer médicos e 
outros acionistas a retirarem o “chapéu de 
prestador de serviços”, posicionando-se 
definitivamente como sóciose/ou acionis-
tas do negócio.
Não é tarefa fácil, mas com o benefício 
futuro diante das possibilidades que já 
despontam no Brasil, vale a pena encora-
jar esse rearranjo interno. As operações de 
M&A tendem a gerar valor agregado no 
médio prazo, promovendo uma perspecti-
va futura salutar para as entidades, uma vez 
que os mercados devem se consolidar, exi-
gindo ganhos de eficiência e produtividade 
em escala mínima para cada negócio man-
ter-se competitivo. Olhar para a estrutura 
societária, enxergar como essa entidade 
pode ser aperfeiçoada e antecipadamente 
romper com potenciais focos de conflito, 
abrindo espaço para o crescimento inorgâ-
nico, é um caminho a ser considerado pe-
los acionistas de organizações que atuam 
no segmento brasileiro de Saúde Privada. 
Vedar-se a essa realidade pode significar a 
perda de portunidades e colocar o futuro 
do negócio em risco.
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FBAH - eventoS

Contamos com o Patrocínio dos seguintes Parceiros:

• PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL E HOSPITALAR
• WHITE MARTINS
• INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
HUMANO
• GESAWORLD DO BRASIL
• HOSPITAL PROFESSOR EDMUNDO VASCONCELOS
• LJM GRÁFICA E EDITORA
• IQG - HEALTH SERVICES ACCREDITATION
• HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
• HOSPITAL SANTANA DE MOGI DAS CRUZES
• GRAFITE COMUNICAÇÕES
• FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
• MV SISTEMAS

Foram homenageadas as seguintes personalidades:

Administrador Hospitalar Emérito
Categoria Hospital Público
Dr. Gonzalo Vecina Neto

Hospital Sírio Libanês – São Paulo

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
ADMINISTRADORES HOSPITALARES

JANTAR - 2013

Foi realizado no dia 20 de maio de 2013 no Espaço Hakka, o 14º Jantar em Homenagem ao Administrador Hospitalar.

Contamos também com nossos tradicionais apoiadores

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - ADM
• DEEP OCEAN – DESIGN STUDIO
• FACULDADE INESP
• FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE ADMINISTRADO-
RES DE LA SALUD
• FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
• HOSPITALAR FEIRA + FÓRUM
• QUEM É QUEM NOS HOSPITAIS
• REVISTA ADMINISTRADOR HOSPITALAR
• REVISTA DO HOSPITAL
• SINDICATO DAS EMPRESAS DE ADMINISTRAÇÃO NO 
ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAESP
• TALENTOS COMUNICAÇÕES

Administrador Hospitalar Emérito
Categoria Hospital Privado

Dr. Eustácio Vieira
Hospital Santa Joana – Recife

Dr. Francisco Balestrin entrega troféu para Dr. Eustácio Vieira Adm. Solange Amora Aliandro entrega troféu para
Dr. Gonzalo Vecina Neto
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Administrador Hospitalar Emérito
Categoria Hospital Público

Dr. Marcello Deláscio Cusatis
Secretário Adjunto de Saúde de Mogi das Cruzes

Prêmio Hospitalium Causa
Dra. Cleide Natália Rillo

Hospital Regional Público do Marajó

Na mesma oportunidade foram revelados os ganhadores do 
9º Prêmio FBAH de Administração Hospitalar.

3º Lugar
Danilo Oliveira da Silva

Hospital Municipal - Araucária

2º Lugar
Neuzeti Maria dos Santos

Instituto Butantan – São Paulo

1º Lugar
Waldirene Lopes Batista

Hospital Madre Teresa – Belo Horizonte

Adm. Waldomiro Monforte Pazin entrega troféu para
Dr. Marcello Deláscio Cusatis

Adm. Cleber do Nascimento Costa, Paulo Camara e Oscar Ressia
Entregam prêmio para a Dra. Cleide Natália Rillo

PRÊMIO FBAH - 2013
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FBAH - eventoS

SHOW NO JANTAR
Durante o Jantar, tivemos a apresentação da Orquestra Experimental PRÓ-SAÚDE, vinda da Cidade de Agulha, no interior do 
Estado de São Paulo, fundada em 2011. Conta com 75 alunos assistidos por cinco profissionais:
* Maestro Adilson Moraes * Professor Jasiel de Moraes * Professor Paulo Roberto de Arcanjo * Paulo Roberto Roveri de Ar-
canjo * Diretora do Projeto – Elaine Castilho.

LANÇAMENTO DA REVISTA 
Durante o Jantar foi feito o lançamento da Revista do
Administrador Hospitalar 

CERTIFICAÇÃO DA PRÓ SAÚDE
A Fundação Vanzolini fez a entrega das Certificações 
NBR ISSO 14001 – Gestão Ambiental - BR ISSO 9001 – Sistema de Gestão de Qualidade

HOMENAGENS ESPECIAIS

Waldomiro Pazin - Júlio Guerrero - Valdesir Galvan - Marcio Moreira Marcio Moreira – Superintendente da FBAH
Ronaldo Pasquarelli – Diretor Geral da Pró Saúde

Dom Eurico dos Santos Veloso – Presidente da Pró Saúde

O Adm. Paulo Camara foi homenageado pela bela gestão 
da FBAH como Presidente pelo Superintendente Executivo 
Marcio Moreira, recebendo a láurea de “Melhor Amigo dos 

Administradores Hospitalares”

Dr. Dante Ancona Montagnana, falecido em Dezembro de 
2012,  foi homenageado com a láurea de “Melhor Amigo dos 

Administradores Hospitalares”

Grupo de Viola Orquestra e a Cantora
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ESPAÇO DO ADMINISTRADOR HOSPITALAR – 2013

III JORNADA DE SUSTENTABILIDADE NA SAÚDE

Foi realizada durante a Hospitalar 2013 registrando mais de 250 inscritos

Contamos com o Patrocínio dos seguintes Parceiros:

• FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO

• FUNDAÇÃO VANZOLINI

• GESAWORLD DO BRASIL

• GRAFITE COMUNICAÇÕES

• HOSPITAL PROFESSOR EDMUNDO VASCONCELOS

• INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

• LJM – GRÁFICA

• PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

• WHITE MARTINS

Contamos também com nossos tradicionais apoiadores:

• ADM – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO

• ANUÁRIO QUEM É QUEM NOS HOSPITAIS

• CONFEDERAÇÃO DAS MISERICÓRDIAS DO BRASIL

• DEEP OCEAN DESIGN STUDIO

• FACULDADE INESP

• FLASS – FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE ADMINISTRADORES DE LA SALUD

• HOSPITAIS SAUDÁVEIS

• HOSPITALAR FEIRA + FÓRUM

• REVISTA  ADMINISTRADOR HOSPITALAR

• REVISTA DO HOSPITAL

• SINDAESP – SINDICATO DAS EMPRESAS DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

• TALENTOS COMUNICAÇÕES

Com mais de 3.000 visitantes, 
pelo segundo ano consecutivo, 
em parceria com a Hospitalar e a 
Grafite Comunicações, o Espaço 
do Administrador Hospitalar, da 
FBAH foi um sucesso total.
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polÍticA 

A polêmica sobre
o Capital Estrangeiro
O Senado deve votar ainda este ano o projeto de lei que autoriza a 
participação do capital estrangeiro em serviços de saúde no Brasil. 
Atualmente, a legislação só permite a entrada de capital estrangeiro 
em hospitais em casos de doações internacionais, cooperação técnica 
e serviços sem fins lucrativos. A proposta, defendida como forma 
de atender ao aumento da demanda do setor privado, tem dividido 
opiniões e causado polêmica entre os players do setor.
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O PROJETO

O PLS 259/2009 amplia as hi-
póteses de participação de em-
presas e de capitais estrangeiros 

na assistência à saúde no Brasil. Além das 
hipóteses já previstas na Lei Orgânica da 
Saúde (Lei 8.080/90), prevê que a partici-
pação poderá ser feita em pessoa jurídica 
organizada sob a forma de sociedade anô-
nima e em hospital geral filantrópico.
No caso de pessoa jurídica, o projeto prevê 
que a empresa deverá ter no mínimo 51% 
de  capital votante pertencente a brasi-
leiros natos ou naturalizados há mais de 
dez anos; ser destinada a instalar, opera-
cionalizar ou explorar hospital geral, labo-
ratórios de análises clínicas, de anatomia 
patológica e de genética humana; serviço 
de fisioterapia e de diagnóstico por ima-
gem; ações e pesquisas de planejamento 
familiar; seguro-saúde e plano privado de 
assistência à saúde.
O projeto estabelece várias restrições à 
participação de empresas e de capitais es-
trangeiros na assistência à saúde. Isso para 
evitar, segundo o autor, senador Flexa Ri-
beiro (PSDB-PA), “que algumas ativida-
des assistenciais consideradas estratégicas 
e de interesse nacional sejam controladas 
pelo capital estrangeiro”.
Entre elas estão hospitais com número de 
equipamentos de hemodiálise superior a 
10% do número de leitos. Também ficam 
impedidas de participar em hospitais cuja 
taxa de ocupação de leitos por paciente 
submetidos à cirurgia cardiovascular, te-
rapia ou propedêutica hemodinâmica ou 
transplantes de órgãos, tecidos, partes do 
corpo humano, quimioterapia e radiotera-
pia seja superior a 30% da taxa de ocupa-
ção total de leitos.
Atualmente, a participação de empresas e 
capitais estrangeiros na assistência à saúde 
é permitida somente em dois casos: doações 
de organismos internacionais vinculados à 

Senador Flexa Ribeiro diz que o projeto de lei estabelece várias restrições à participação 
de empresas para evitar que atividades assistenciais consideradas estratégicas e de inte-
resse nacional sejam controladas pelo capital estrangeiro.

ONU, de entidades de cooperação técnica 
e de financiamento e empréstimos, e ainda 
serviço de saúde sem finalidade lucrativa, 
mantido por empresa para atendimento 
dos seus empregados e dependentes, sem 
qualquer ônus para a seguridade social.

DEBATE
O vice-presidente do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), Carlos Vital, afirmou 
que há um consenso entre os médicos a 
respeito da necessidade de investimentos 
públicos ou privados. Ele argumentou que 
a União pode destinar mais recursos do 
Orçamento. Segundo ele, o poder públi-
co brasileiro financia 44% de todo o setor 
de saúde, quando o número ideal seria de, 
pelo menos, 70%. O governo inglês, ressal-
tou, financia 84% do gasto total em saúde 
naquele país.
Ainda de acordo com o representante do 
CFM, embora a saúde pública responda 
pelo triplo do número de atendimentos, 

os investimentos privados são duas vezes 
maiores do que os feitos por União, esta-
dos e municípios. Carlos Vital  criticou o 
fato de R$ 36 bilhões terem ficado retidos 
no Ministério da Saúde nos últimos cinco 
anos, R$ 9 bilhões apenas em 2012, de-
vido à falta de projetos e má gestão. Em 
sua opinião, privatizações e terceirizações, 
com  capital nacional ou  estrangeiro, po-
dem ajudar a saúde brasileira, mas não re-
solverão o déficit do setor.
Favorável à participação de  capital  es-
trangeiro  na saúde, o diretor da Asso-
ciação Nacional de Hospitais Privados 
(ANAHP), Daniel Coudry, informou que 
o Brasil possui 450 mil leitos hospitalares, 
sendo 64% privados e 36% públicos. Se-
gundo ele, 18 mil leitos “foram perdidos 
nos últimos cinco anos”. Enquanto isso, no 
mesmo período, cinco milhões de novos 
usuários entraram no sistema. De acordo 
com Coudry, o Brasil, que tem cerca de 6 
mil hospitais, com média de 70 leitos cada, 
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precisa de 14 mil novos leitos nos próxi-
mos três anos, apenas para atender o au-
mento da demanda do setor privado.
A venda de 90% da Amil ao UnitedHe-
alth, líder em planos nos EUA, em 2012, 
reacendeu o debate. O negócio, de cerca 
de R$ 10 bilhões, incluiu 22 hospitais. A 
ANS (Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar) aceitou o argumento da Amil de 
que seus hospitais são próprios e usados 
como forma de reduzir custos.
O diretor da Secretaria de Atenção à Saú-
de do Ministério da Saúde, Fausto Perei-
ra dos Santos, afirmou que a ampliação 
de investimentos  estrangeiros não será a 
salvação da saúde, mas reconheceu a im-
portância da entrada desses recursos no 
setor. Ele defendeu, no entanto, que seja 
condicionado à ampliação e expansão dos 
serviços, evitando-se a mera transferência 
de propriedade de hospitais.

Santos ressalta que o país tem grande dé-
ficit de leitos públicos e privados, princi-
palmente os de maior complexidade. Ele 
lembrou que o capital internacional já está 
presente na saúde brasileira, em especial 
por meio das operadoras de planos de saú-
de. E ressaltou que os investimentos em 
novos leitos são muito baixos atualmente.

CONCORRÊNCIA
Por sua vez, o representante do Conse-
lho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade), Kenys Menezes Machado, disse 
que a principal preocupação da entidade é 
com a concorrência no setor, independente 
de o  capital  investido ser nacional ou  es-
trangeiro. Para ele, os investimentos devem 
proporcionar o aumento do número de 
hospitais e leitos e da qualidade do aten-
dimento, sem que o mercado fique concen-
trado na mão de poucos conglomerados.

Já o diretor da Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS), Bruno Sobral do 
Carvalho, afirmou que “o investimento es-
trangeiro  não é uma panaceia”, embora 
seja importante para aumentar a concor-
rência no setor. Quanto mais oferta de ca-
pital, argumentou Carvalho, mais o setor 
será ampliado e melhorado.
Segundo ele, a quantidade de beneficiários 
de planos de saúde vem aumentando muito 
mais que o número de novos hospitais pri-
vados ou filantrópicos. O representante da 
ANS também disse que a gestão dos hos-
pitais brasileiros é ineficiente e inadequada.
Carvalho informou que a maioria dos hos-
pitais do país possui em média 50 leitos, 
quando o ideal seria entre 150 e 200. “O 
controle estrangeiro de hospitais pode ajudar 
na profissionalização da gestão e aumentar 
pesquisas e inovação” – disse Carvalho. 

DIVERGÊNCIA 
A presidente do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), Maria do Socorro Souza, 
defendeu que a prioridade do governo 
brasileiro deve ser o fortalecimento do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). Em sua opi-
nião, “os sistemas público e privado estão 
em crise”, o que pode ser constatado pelas 
greves de médicos e outros profissionais, 
existência de medicamentos adulterados, 
carência de profissionais qualificados, 
baixos investimentos públicos e privados 
e gestão ineficiente. “A proteção social 
sempre foi baixa no Brasil. Saúde não é 
um mercado, é um setor social e produ-
tivo muito importante” – disse Socorro ao 
posicionar-se contra o PLS.
Ela também afirmou que o país necessita 
investir mais em pesquisas e tecnologias na-
cionais, para diminuir a dependência inter-
nacional. A representante do CNS também 
colocou em dúvida a capacidade do governo 
em regular o setor, se a ampliação da parti-
cipação de capital estrangeiro for aprovada.
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Carlos Vital, do CFM, afirmou que há consenso entre os médicos a respeito da necessi-
dade de investimentos públicos ou privados.

polÍticA 
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PLANOS DE SAÚDE 
Em contrapartida ao projeto que auto-
riza a participação do capital estrangei-
ro em serviços de saúde, também está 
em análise na Câmara o PL 4542/12 
que proíbe que estrangeiros (pessoas 
físicas ou jurídicas) sejam sócios ma-
joritários em operadoras de planos de 
saúde nacionais.
Segundo a proposta do deputado Eleu-
ses Paiva (PSD-SP), a participação 
de estrangeiros nas empresas do setor 
deverá ser aprovada pela Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS), e 
eles somente poderão ter sociedade com 
uma operadora.
Quando houver capital estrangeiro na 
sociedade, o contrato de constituição da 
empresa deverá conter a transcrição do 
ato da ANS que concedeu a autoriza-
ção, além das cláusulas estipuladas pelas 
partes e normatizadas pelo Código Ci-
vil. O contrato terá de conter, ainda, os 
documentos comprobatórios de consti-
tuição e licença para seu funcionamento 
no Brasil.
O projeto deixa explícito que as novas 
regras somente valerão para os con-
tratos novos, mas as sociedades anti-
gas também deverão ser autorizadas 
pela ANS. Eleuses Paiva explica que a 
legislação nacional proíbe a participa-
ção de capital estrangeiro em hospitais 
brasileiros, mas não em operadoras de 
saúde. A preocupação, segundo ele, é 
que gigantes multinacionais assumam o 
controle do sistema de saúde brasileiro.
O parlamentar relata que, recentemen-
te, uma “gigante americana” adquiriu 
90% do capital de uma seguradora de 
saúde brasileira. “A venda sinaliza um 
caminho preocupante para o setor, com a 
possibilidade de que outras empresas es-
trangeiras se tornem detentoras da maior 
parte das empresas nacionais”, sustenta.
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Fausto Pereira dos Santos, do Ministério da Saúde, afirmou que a ampliação de inves-
timentos estrangeiros não será a salvação da saúde, mas reconheceu a importância da 
entrada desses recursos no setor.

O deputado Eleuses Paiva apresentou projeto que impõe que a participação de estran-
geiros em planos de saúde deverá ser aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS).
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS

O setor de Saúde no Brasil caminha a 
passos largos em seu desenvolvimento, 
portanto, deve ser visto de forma dife-
renciada. Necessitamos promover uma 
maior integração entre o chamado sis-
tema público e privado. O desafio ao 
qual estamos submetidos é justamen-
te unir esforços e trabalho na gestão 
deste grande sistema nacional que 
possuímos. 
Os braços público e privado devem 
trabalhar em conjunto, buscando uma 
complementação para que possamos 
usufruir melhor dos recursos que são 
utilizados. Nosso segmento possui uma 
participação de mais de 9% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) do Brasil, sendo 
57% em investimento privado e 43% 
em público. 
Temos certeza de que esses recursos 

Por José Carlos Abrahão*

*José Carlos Abrahão é Presidente da 
CNS (Confederação Nacional de saúde, 

hospitais, estabelecimentos e serviços)

polÍticA 

ainda são insuficientes e de que é ne-
cessário investir mais no Sistema de 
Saúde Brasileiro. Em comparação com 
países pertencentes à Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) há uma inversão de 
valores. Em média, os recursos públi-
cos aplicados estão em 75% enquanto 
25% advêm do setor privado. Além dis-
so, a Saúde participa em torno de 12% 
do PIB desses países. 
Adequar os Serviços de Saúde para pro-
porcionar atendimento de qualidade e 
humanizado são os desafios dos novos 
tempos. Para isso, a integração entre 
todos os players do setor será funda-
mental. E isto só conseguiremos com 
um franco diálogo entre as partes para 
que realmente possamos consolidar o 
Sistema de Saúde no Brasil.
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ceRtiFicAção

ACREDITAR PARA AGREGAR
Buscando garantir um serviço de saúde de elevado padrão 

de qualidade e segurança, a Acreditação Hospitalar 

tem ganhado cada vez mais mercado e se tornado uma 

importante ferramenta para os administradores hospitalares. 

Cresce o número de instituições de saúde que têm 

investido certificações que, mais do que um diferencial 

mercadológico, agregam valor às práticas assistenciais.
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A preocupação com a melhoria 
contínua dos serviços oferecidos 
e a segurança do atendimen-

to ao paciente têm motivado hospitais e 
outras instituições a investirem nas certi-
ficações. Seja para ampliar qualidade ou 
para ganhar vantagem competitiva frente 
aos concorrentes de mercado, a busca pela 
adequação às exigências do setor através 
das certificações cresceu, de acordo com 
estatísticas do mercado, mais de 200% nos 
últimos três anos. O objetivo é estimular a 
melhoria dos cuidados oferecidos, através 
de um processo de avaliação objetiva, ba-
seado em padrões de referência desejáveis.
Dentre as opções ofertadas no merca-
do estão a da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA), a Joint Commission 
International ( JCI) e a Acreditação In-
ternacional Canadense.
A estimativa é de que, do universo de 
quase sete mil instituições hospitalares 
no Brasil, aproximadamente 250 acredi-
tações foram concedidas a hospitais, das 
quais cerca de 50 são internacionais. É 
um número baixo, quando comparado a 
outros países como os Estados Unidos 
que contam com mais de 90% dos hos-
pitais acreditados. Além das resistências 
culturais, o custo ainda é o principal en-
trave. A validade das certificações varia 
de dois a três anos, de acordo com o ní-
vel de chancela atribuído.
Ao avaliar a marca histórica recente-
mente atingida pela Organização Na-
cional de Acreditação/ONA - que com-
pletou mil certificações homologadas 
desde 1999 - o presidente da entidade, 
Luiz Plínio Moraes de Toledo, ressalta 
os avanços conquistados nos últimos 
anos. “O número pode ser insignifican-
te diante da quantidade de instituições 
existentes no País. Mas é preciso levar 
em conta que, quando a ONA iniciou 
suas atividades, a pouco mais de 13 anos, 
ninguém sabia o que era acreditação 

aqui no Brasil. Mesmo o pessoal da área 
de saúde não conseguia nem guardar o 
nome. Ou seja, começamos do zero.”
Ele explica que o sistema brasileiro é um 
dos únicos a atribuir níveis diferentes de 
acreditação, utilizados como um recurso 
para estimular a melhoria contínua e o 
aprimoramento dos serviços de saúde. 
“Sempre procuramos imprimir a menta-
lidade da qualidade como um processo 
contínuo, que envolve educação e inves-
timentos na formação de equipes ope-
racionais, administrativas e médicas”, 
explica o presidente da ONA.
Para Maria Manuela Alves dos Santos, 
superintendente do Consórcio Brasi-
leiro de Acreditação (CBA), instituição 
parceira da Joint Comission Internacio-
nal, a missão é melhorar a qualidade das 
instituições de saúde no Brasil. “A im-
portância de sistematizar os processos 
assistenciais para garantir a qualidade e 
a segurança dos pacientes vem se disse-
minando com mais força entre os gesto-
res de instituições de saúde do Brasil nos 
últimos anos”, explica.
Para a executiva, comparar o universo da 
acreditação em saúde entre países – es-
pecialmente entre Brasil e Estados Uni-
dos - pode indicar uma visão limitada, 
senão temerária. “A acreditação começou 
a entrar na pauta do setor de saúde do 
País no fim dos anos 1980 e início dos 

anos 1990 em São Paulo e Rio de Janei-
ro, estados hoje na vanguarda em núme-
ro de instituições acreditadas”, conta. A 
partir de 2000, o Consórcio Brasileiro de 
Acreditação (CBA), passou a atuar em 
parceria com a JCI, passando a oferecer a 
acreditação conjunta com a organização 
estrangeira, implantando no Brasil uma 
metodologia já reconhecida e atestada ao 
redor do mundo.
Desde então, o crescimento de institui-
ções acreditadas tem sido constante. “O 
aumento da demanda das instituições 
pela acreditação reflete um novo cenário 
político para a área de saúde, incluindo 
o setor público. Os gestores públicos já 
estão atentando para a preocupação com 
a qualidade dentro dos hospitais e isso 
aponta, num futuro próximo, em novas 
políticas e procedimentos que deverão 
ser seguidos pelas instituições para atin-
gir a excelência no atendimento. Nesse 
sentido, as organizações acreditadas, que 
seguem os padrões de segurança preco-
nizados pela JCI, vão despontar como 
importantes exemplos de êxito em qua-
lidade e segurança ao paciente”, reflete.
Para Rubens Covello, Chief Executive 
Officer do Instituto Qualisa de Gestão 
(IQG), que comanda também a Institui-
ção Internacional Accreditation Canada 
no Brasil, o trabalho não é meramente 
acreditar as instituições, e sim agregar 

“A importância de sistematizar os 
processos assistenciais para garantir a 

qualidade e a segurança dos pacientes 
vem se disseminando com mais força 

entre os gestores de instituições de 
saúde do Brasil nos últimos anos”
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valor aos serviços oferecidos ao cliente. 
Para tanto, é necessário investimentos e 
uma boa dose de inovação. “Agregar va-
lor não é fazer o que todos já fazem e 
cobrar um pouco menos. Também não é 
melhorar algo que já é percebido como 
bom ou ótimo pelo cliente. Muito me-
nos divulgar melhor a empresa. Agregar 
valor é dar um salto de qualidade em 
uma ou mais características do serviço 
que de fato são relevantes para a escolha 
do consumidor. Somente as empresas, 
que sabem o que cliente quer e valori-
za conseguem direcionar seus esforços e 
otimizar seus gastos na melhoria da qua-
lidade”, garante.
Isto deve ser feito não apenas como uma 
questão pontual ou uma necessidade do 
momento. Para Covello, as instituições 
estão sendo pressionadas pelo mercado 
a criar um processo de transformação no 
trabalho técnico, nas relações interpes-
soais e na tecnologia de informação. “A 
acreditação acrescenta qualidade e segu-
rança do cuidado nas práticas assisten-
ciais e proporciona para as instituições 
as ferramentas necessárias para implan-
tação desta transformação”.
Para o CEO, o processo não deve ser vis-
to como mero instrumento de marketing 
e nem tem como objetivo criar grupos 
diferenciados de instituições no mercado. 
“É um processo que deve ser implanta-
do em todas as instituições para garan-
tir o produto social da saúde. Algumas 
instituições procuram o processo para se 
diferenciar no mercado, sem estar preo-
cupado com o modelo de gestão do negó-
cio. Continuam entendendo a instituição 
como uma prestadora de serviço sem en-
tender as especificidades epidemiológicas 
deste negócio”, conta.
Estes desvios de entendimento têm di-
ficultado a disseminação da acreditação 
como um processo de melhoria específico 
para o setor saúde.

BENEFÍCIOS DA ACREDITAÇÃO

* Eleva a credibilidade da instituição junto à população no que diz respeito à 
preocupação com a segurança do paciente e com a qualidade do atendimento;
* Proporcionam um ambiente de trabalho seguro e eficiente, que contribui 
para a satisfação dos profissionais;
* Cria novos mecanismos de negociação junto às fontes pagadoras, com base 
em dados relativos à melhoria e garantia qualidade do cuidado;
* Cria novos mecanismos para ouvir as demandas de pacientes e seus familia-
res, respeitando seus direitos e criando com eles uma parceria na melhoria do 
processo de cuidado;
* Permite introduzir uma cultura de segurança baseada no aprendizado com a 
análise dos relatórios periódicos sobre eventos adversos e outras questões de 
segurança; 
* Estabelece um estilo de liderança colaborativa que define prioridades e uma 
liderança contínua que prima pela qualidade e segurança do paciente em to-
dos os níveis.
*Fonte: Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA)

“A acreditação acrescenta qualidade 

e segurança do cuidado nas práticas 

assistenciais e proporciona para as 

instituições as ferramentas necessárias 

para implantação desta transformação”
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Marketing ou diferencial 

competitivo?
Por Genésio Korbes*

A Acreditação, para os serviços de saúde, 
resultou em um ganho substancial para 
o setor, especialmente para os hospitais. 
Nota-se uma acentuada efervescência no 
mercado pela aplicação de técnicas de ges-
tão, largamente utilizadas em outros seg-
mentos econômicos. A gestão hospitalar 
está mais empresarial e profissionalizada. 
Os administradores hospitalares estão 
descobrindo o seu negócio, definindo sua 
missão e o que pretendem para os próxi-
mos anos.

A estratégia de um determinado hospital 
pode ser o crescimento em rede. O outro, a 
verticalização e um terceiro querer desen-
volver um plano assistencial diferenciado e 
complexo. É crucial que os gestores definam 
claramente o seu negócio. Se este estiver so-
mente na cabeça de uma ou duas pessoas, 
há o risco eminente de navegar-se por rotas 
diferentes ao mesmo tempo.
A decisão pela certificação leva o dirigente 
a mergulhar intensamente nos processos de 
gestão. Se o objetivo do hospital for apenas 

marketing, o esforço não terá nenhum sen-
tido, pois faltará consistência para a conso-
lidação de resultados. É preciso mexer pro-
fundamente na cultura da organização e no 
comportamento das pessoas que atuam dire-
ta ou indiretamente no hospital, mapeando 
os processos e discutindo-os exaustivamente. 
O produto da evolução dessas atitudes é a 
melhoria contínua. A Instituição passa a 
crescer de patamar em patamar iniciando-se 
o ciclo do Kaizen, palavra de origem japone-
sa que significa melhoria contínua e gradual.
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*Genésio Korbes é Administrador de empresas, especialista 
em administração hospitalar, MBA em gestão empresarial e 

consultor de serviços de saúde. 
Contato: genesio@korbesconsulting.com

A Acreditação Hospitalar é uma importan-
te alavanca para essas mudanças. Quanto 
mais rápido os dirigentes hospitalares as-
similarem esses novos conceitos e métodos 
de gestão, mais rápida será a transformação 
da gestão da saúde no Brasil. Porém, mu-
dança de cultura na Organização repre-
senta um grande desafio, porque todos nós 
temos verdadeira ojeriza a mudanças. Peter 
Senge, autor do livro: A Quinta Disciplina, 
já dizia: “As pessoas não resistem a mudan-
ças, resistem a serem mudadas”.
O cenário da saúde em nosso país nos dá 
uma ampla visão de que é preciso mudar 
muito. No entanto, os movimentos em 
muitos hospitais são bastante perceptí-
veis com relação à adoção de técnicas de 
planejamento, de organização e de gestão 
empresarial com a finalidade de melhorar 
o desempenho de seus resultados. Isso, sem 
dúvida, é um impulso considerável para a 
transformação. Os compradores de serviços 
de saúde, preocupados, com a qualidade e 
os respectivos custos, também começam a 
exigir, para fins de contratos com os presta-
dores, informações sobre os serviços presta-
dos e seus resultados, bem como a amplitu-
de do controle da gestão dos mesmos. Esta 
pressão, por ora ainda pequena, começa a 
mobilizar os empresários e dirigentes da 
atividade hospitalar a praticar novas téc-
nicas de gestão que permitam atender tais 
exigências, diminuir os custos dos serviços e 
melhorar os resultados a fim de se tornarem 
mais competitivos.
Certamente, a atitude dos compradores 
de serviços de saúde é um forte motivo 
para impulsionar os hospitais a quererem 
a certificação. Para o êxito da implantação 

da melhoria contínua é imprescindível o 
envolvimento de todas as pessoas atuan-
tes na organização. Lembrando que essas 
pessoas também estão sendo certificadas e 
isso é um diferencial competitivo no mer-
cado de trabalho. Outro ganho importante 
que a acreditação traz, é a integração dos 
profissionais responsáveis pela assistência, 
levando a equipe a assumir a responsabili-
dade global pelo paciente, logo, a atuação 
não é mais do profissional, médico, enfer-
meiro, nutricionista, mas sim da equipe 
multi e interprofissional, acabando assim 
com a fragmentação da assistência, tão co-
mum na área da saúde. Há uma tendência 
que os futuros organogramas serão matri-
ciais, despontando a gestão por processos 
e a hierarquia será definida em função de 
cada processo. O gestor terá uma visão sis-
têmica de sua organização. Nesses mais de 
40 anos de administração hospitalar percebi 
que o fator primordial para conseguir o en-
volvimento e comprometimento de todos é 
a transparência. Todos os atores envolvidos 

“A Acreditação Hospitalar é uma 
importante alavanca para mudanças. 

Quanto mais rápido os dirigentes 
hospitalares assimilarem esses novos 
conceitos e métodos de gestão, mais 

rápida será a transformação da gestão 
da saúde no Brasil”

na gestão do hospital devem ter acesso às 
informações, falar a mesma linguagem, ter 
as mesmas condutas e atitudes. Saber cla-
ramente que o cliente/paciente é a única 
razão da existência do Hospital e em favor 
dele todos estarão alinhados.
A Acreditação Hospitalar não deve ser 
relacionada a marketing para gerar ga-
nhos financeiros. Deve sim representar 
melhoria da gestão da Instituição, com 
total domínio dos processos, com o acom-
panhamento de indicadores e buscando 
resultados que garantam ao Hospital con-
dições de crescimento e desenvolvimento. 
O lucro será uma consequência.
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SeRviço

EMPRESAS CERTIFICADORAS

Certificações nacionais, internacionais, treinamento, implantação de 
programas de gestão de qualidade e segurança do paciente.

CERTIFICADORAS • CONTATOS

CBA – Consórcio Brasileiro de Acreditação 
Telefone: (21) 3299-8200 Site: www.cbacred.org.br

CQH – Compromisso com a Qualidade Hospitalar
Telefone: (11) 3188-4213 Email: cqh@apm.org.br Site: www.cqh.org.br

Det Norske Veritas – DNV 
Telefone: (11) 3305.3305 Email: certification.brazil@dnv.com Site: www.dnv.com.br

Fundação Carlos Alberto Vanzolini – FCAV 
Telefone: (11) 3836.6566 Email: certific@vanzolini.org.br Site: www.vanzolini.org.br

Germanischer Lloyd Certification South America – GL
Telefone: (11) 3862.4781 Email: gl@gl-group.com.br Site: www.gl-group.com.br

Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde - IBES
Telefone: (11) 3675.5180 Email: admin@ibes.med.br Site: www.ibes.med.br

Instituto de Acreditação Hospitalar e Certificação em Saúde – IAHCS
Telefone: (51) 3331.9555 Email: acreditacao@iahcs.com.br Site: www.iahcs.com.br

Instituto de Planejamento e Pesquisa para Acreditação em Serviços de Saúde - IPASS 
Telefone: (41) 3353.5770 Email: ipass@ipass.org.br Site: www.ipass.org.br

Instituto Qualisa de Gestão – IQG
Telefone: (11) 3772.2098 Email: adm@iqg.com.br Site: www.iqg.com.br
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Compreendendo 
a Segurança do Paciente
A grande quantidade de pacientes afetados por erros 

médicos e eventos adversos motivou Robert M. Wachter, 

Chefe da Divisão de Medicina Hospitalar da University of 

Califórnia, a publicar o livro “Compreendendo a segurança 

do paciente”, que acaba de ter a segunda edição publicada 

no Brasil. A Revista do Administrador traz um trecho da 

obra que discute estratégias de prevenção, políticas de 

melhorias e o sistema de segurança do paciente vigente em 

hospitais de todo o mundo.
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Eventos adversos, eventos
adversos evitáveis e erros

Por Robert M. Wachter*

A literatura sobre segurança do 
paciente contém muitos termos 
que se sobrepõem para descre-

ver questões relacionadas à segurança. 
Embora os termos por vezes confundam 
mais do que esclareçam, duas distinções 
fundamentais subjacentes à maior parte da 
terminologia permitem que ela seja enten-
dida de forma correta. Em primeiro lugar, 
como os pacientes comumente experi-
mentam desfechos adversos, é importante 
distinguir efeitos adversos resultantes da 
assistência médica da morbidade e morta-
lidade que os pacientes sofrem em conse-
quência das suas condições médicas subja-
centes. Os primeiros são conhecidos como 
eventos adversos ou danos (os dois termos 
são em geral usados indistintamente) e 
foram definidos pelo Institute for Heal-
thcare Improvement (IHI): Lesão corporal 
não intencional resultante de ou promovida 
por cuidados médicos (incluindo a ausência 
de tratamento médico indicado) que exige um 
acompanhamento adicional, tratamento ou 
hospitalização, ou que resulta em óbito.
Em segundo lugar, como os pacientes 
podem sofrer efeitos nocivos advindos 
do seu tratamento médico na ausência de 
quaisquer erros (p. ex., devido a compli-
cações esperadas da cirurgia ou a efeitos 
colaterais de medicamentos), a literatura 
da segurança do paciente separa eventos 
adversos evitáveis de eventos não evitáveis. 
Mas onde erros ou enganos se encaixam? 
A literatura de segurança comumente 
define um erro como “um ato de impru-
dência (fazer algo errado) ou negligência 

(deixar de fazer a coisa certa), levando 
a um resultado indesejável ou a um po-
tencial significativo para ocorrência de 
tal resultado.” Observe que muitos erros 
não resultam em eventos adversos – ge-
ralmente caracterizamos os mais graves 
como “quase acidentes” ou “por um triz”. 
Observe, também, que alguns erros en-
volvem tratamentos que ficam abaixo de 
um padrão profissional de cuidado – es-
ses são chamados de negligência e podem 
implicar responsabilidade legal ou o de-
ver de indenizar o paciente em alguns 
sistemas. Finalmente, embora a maioria 
dos eventos adversos evitáveis envolvam 
erros, isso não é verdadeiro para todos. 
No início do movimento para a seguran-
ça do paciente, seu maior foco era medir 
e diminuir a incidência de erros. Cada 
vez mais, os especialistas em seguran-
ça preferem enfatizar eventos adversos 
evitáveis ou danos evitáveis – em vez 
de erros – como o principal objetivo da 
área. Enquadrando a questão na tríade 
Donabediana estrutura-processo-re-
sultado pode-se pensar em dano como 
o “resultado” e em erros como o “pro-
cesso”. Defensores dessa nova abor-
dagem veem várias vantagens nessa 
estratégia. Primeiro, focar em eventos 
adversos remove a implicação de que 
um provedor específico foi o responsá-
vel pelo dano, o que pode gerar atitudes 
defensivas por parte dos cuidadores ou 
um foco exagerado da organização em 
lidar com o indivíduo em vez de com 
os sistemas. Além disso, os pacientes, 
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Índice para Categorização de Erros do National Coordinating Council for Medication 
Error Reporting and Prevention (NCC MERP). 

muito naturalmente, preocupam-se 
mais com o que aconteceu com eles do 
que se o seu médico ou enfermeiro co-
meteram um erro. 
O método mais comum é por meio de 
autorrelatos de erros por parte dos pro-
vedores, normalmente chamados rela-
tórios de incidentes. Esses relatórios têm 
sido tradicionalmente preenchidos com 
lápis e papel; eles estão cada vez mais 
sendo introduzidos em um sistema in-
formatizado. Relatórios de incidentes 
podem parecer uma maneira confiável 
de rastreamento de erros, mas há vários 
problemas com o seu uso para medir a 
frequência de erros. Primeiro, embora 

os enfermeiros tenham a tendência a 
reportar erros por meio de sistemas de 
comunicação de incidentes, poucos mé-
dicos o fazem, ou simplesmente não os 
relatam, ou o fazem por meio de canais 
informais (p. ex., em programas de ensi-
no ou contando aos residentes-chefes). 
Em segundo lugar, como a maioria dos 
sistemas de informação são voluntários, 
a frequência dos relatórios será influen-
ciada por muitos outros fatores além de 
pelo número de erros. Digamos que a 
instituição tenha melhorado a sua cul-
tura de segurança, de forma que o relato 
de erros agora seja fortemente encoraja-
do pelos líderes locais e os relatórios de 
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OS DESAFIOS NA MENSURAÇÃO DE ERROS E SEGURANÇA

incidentes resultem em ações concretas. 
Nessas circunstâncias, um aumento nos 
relatórios de incidentes poderia muito 
bem refletir o mesmo número, ou até um 
número menor, de erros relatados mais 
assiduamente. Esse enigma distingue a 
mensuração da segurança do paciente da 
mensuração da qualidade do atendimen-
to, o que é menos dependente do relato 
espontâneo e, portanto, podendo ser fei-
to de forma mais confiável.
Outro método para medir a segurança é 
por meio de uma série de indicadores de 
segurança do paciente coletados a partir de 
grandes conjuntos de dados administra-
tivos. Os indicadores mais utilizados são 
os Indicadores de Segurança do Paciente 
(ISPs) da Agency for Healthcare Rese-
arch and Quality (AHRQ), que consiste 
em 25 desfechos ou processos que estão 
plausivelmente relacionados com a segu-
rança. Embora a AHRQ avise que esses 
indicadores devem ser utilizados apenas 
como indícios de problemas (porque sua 
fonte é administrativa e não de dados 
clínicos, eles produzem resultados que 
podem ser imprecisos ou não se corre-
lacionarem muito bem com a segurança 
real), alguns fornecedores comerciais fa-
zem apenas isso, e os meios de comuni-
cação divulgam esses resultados (muitas 
vezes sensacionalistas) amplamente. 
Dado o problema do uso de relatórios de 
incidentes e dados administrativos para 
medir a frequência de erros ou danos, 
existem outras maneiras? Poderia revisar 
prontuários para buscar a evidência de 
erros. Isso, de fato, foi o que os investiga-
dores do Harvard Medical Practice Stu-
dy fizeram em sua pesquisa por “eventos 
adversos evitáveis”. Infelizmente, a re-
visão de prontuários é cara e trabalhosa 
(essa tarefa pode ser um pouco facilitada 
por sistemas eletrônicos de registros mé-

dicos, particularmente se eles capturam 
dados de forma padronizada em vez de 
texto livre), o registro insatisfatório em 
prontuários pode estar no mesmo gene 
da propensão a se cometer erros (pena-
lizando, assim, instituições e provedores 
que fazem um bom registro), a atmosfe-
ra médico-legal quase certamente induz 
uma “polida no prontuário” depois de um 
erro, e a revisão de prontuários simples-
mente não é uma forma muito confiável 
para determinar se um erro ocorreu. Esse 
último problema é, em parte, devido à 
inevitabilidade do viés de retrospectiva, 
em que o conhecimento do resultado fi-
nal influencia a determinação do revisor 
sobre se um dado ato foi um erro, proble-
ma que também dificulta muitas investi-
gações de negligência.
Ao longo dos últimos anos, a utilização de 

ferramentas de rastreamento emergiu como 
método de escolha para medir a incidência 
de eventos adversos em muitos ambientes 
de cuidados em saúde. A mais popular de-
las é a Ferramenta de Rastreamento Glo-
bal (Global Trigger Tool), desenvolvida pelo 
IHI. A premissa subjacente às ferramentas 
de rastreamento é que alguns erros nos 
cuidados irão gerar uma resposta que pode 
ser rastreada – em essência, um indício de 
que um evento adverso (e talvez um erro) 
pode ter ocorrido. 
Embora as ferramentas de rastreamento 
não sejam nem perfeitamente sensíveis 
nem específicas, elas têm uma boa con-
fiabilidade interavaliador e muitas vezes 
identificam casos de erros associados aos 
cuidados em saúde que o relatório de in-
cidentes ou os sistemas administrativos 
de base de dados não captam. Já que mui-
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“Nem todos os eventos adversos são 
evitáveis; aqueles que são geralmente 

envolvem erros. Em muitos casos, a 
prevenção depende de alterações no 
sistema que reduzam a probabilidade 
dos eventos ad¬versos em questão”

tas situações rastreadas não representam 
erros ou mesmo danos reais, elas são mais 
utilizadas como uma triagem, seguida de 
uma revisão mais detalhada do prontuá-
rio. O uso da ferramenta de rastreamento 
global atualmente envolve custos traba-
lhistas significativos (em grande parte de-
vido às revisões subsequentes dos prontu-
ários), mas alguns desses esforços podem, 
eventualmente, ser automatizados. 
Vários estudos recentes têm utilizado a 
ferramenta de rastreamento global do 
IHI para avaliar o estado de segurança 
do paciente. Os resultados são preocu-
pantes. Landrigan e colegas acompa-
nharam as taxas de eventos adversos 
em nove hospitais da Carolina do Nor-

te de 2003 a 2008, e não encontraram 
nenhuma melhoria significativa nas 
taxas de danos durante esses anos, ape-
sar dos grandes esforços para melhorar 
a segurança. Um estudo realizado pelo 
escritório do inspetor-geral (OIG – do 
inglês, Office of the Inspector General) 
do Departamento de Saúde e Serviços 
Humanos dos Estados Unidos constatou 
que um em cada oito pacientes do Medi-
care sofre pelo menos um evento adverso 
significativo durante sua hospitalização. 
Por fim, Classen e colaboradores des-
cobriram que cerca de um em cada três 
pacientes hospitalizados experimentou 
algum tipo de evento adverso.8 Esse 
estudo, que comparou as características 

da ferramenta de rastreamento global 
com as dos relatórios de incidentes vo-
luntários e os indicadores de segurança 
do paciente da AHRQ, descobriu que a 
ferramenta de rastreamento global era 
muito mais sensível e específica.
Existem outros dois métodos de ava-
liação dignos de nota. Há muitos anos, 
havia um entusiasmo considerável com 
a utilização de índices padronizados de 
mortalidade hospitalar (HSMR – do in-
glês, hospital standardized mortality ra-
tios), um método pioneiro do professor 
Brian Jarman, do Imperial College de 
Londres. A atratividade do uso da taxa 
de mortalidade geral ajustada pelo ris-
co pode ser constatada por meio de seu 
apelido em muitos hospitais dos EUA: “o 
grande ponto”. Em outras palavras, uma 
estatística única de mortalidade ajustada 
ao risco é uma medida acumulada, intui-
tivamente atraente, que parece capturar 
muitos aspectos de segurança e qualidade 
e pode ser seguida ao longo do tempo. 
Em parte por causa desse atrativo natu-
ral para os formuladores de políticas, no 
Reino Unido, essa medida tornou-se um 
grande foco para mensuração de esforços 
de qualidade e segurança, e a constatação 

*Robert M. Wachter 
Professor e diretor associado do Departamento de Medicina Marc and 
Lynne Benioff Endowed. Chefe da Divisão de Medicina Hospitalar da 
University of California, São Francisco. Presidente do Comitê de Segu-
rança do Paciente do UCSF Medical Center, São Francisco, Califórnia.
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de resultados discrepantes nesses índices 
propulsionou várias investigações hospi-
talares. No entanto, Lilford e Pronovost, 
ao destacar os problemas metodológicos 
desses índices (relação sinal-ruído ruim, 
ajuste incerto da mescla de casos, pouca 
confiabilidade, etc.), chamaram seu uso 
“uma má ideia que não vai embora”, e eu 
estou convencido por seus argumentos. 
Além disso, um estudo de 2010 descobriu 
que quatro diferentes métodos populares 

de medir a mortalidade hospitalar chega-
ram a conclusões muito diferentes sobre a 
qualidade do hospital. 
Uma tendência recente tem sido pedir aos 
próprios pacientes que identif iquem os casos 
de danos ou erros. Essa também é uma 
ideia atraente, na medida em que surge 
a partir de um movimento mais amplo 
de envolver os pacientes em sua própria 
segurança e respeitar os seus papéis como 
participantes ativos no atendimento. Os 

primeiros estudos demonstraram que os 
pacientes são capazes de identificar al-
guns erros não captados por outros mé-
todos de avaliação. Dito isso, a utilidade 
global dessa estratégia, bem como a ques-
tão sobre se a colocação dos pacientes 
nessa situação compromete o seu senso 
de confiança em seus cuidadores ainda 
está para ser totalmente definida. 
Como vimos, existem muitas maneiras de 
tentar medir o número de erros e casos de 
dano. O ponto-chave é que a frequência 
irá variar significativamente dependendo 
do método utilizado, e um programa sóli-
do, institucional ou externo, para avaliar o 
estado de segurança do paciente e apren-
der com os erros e eventos adversos, deve-
rá integrar vários desses métodos. Kaveh 
Shojania chama isso de “elefante da segu-
rança do paciente”, na medida em que o 
que você vê depende de para que parte do 
animal que você está olhando.

“A mensuração de erros é muito 
complicada. Muitos sistemas dependem 
de relatórios voluntários por parte dos 
cuidadores (relatórios de incidentes), que 
detectam apenas uma pequena fração 
de erros”

SeGuRAnçA do pAciente
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Em parte, devido a diferentes definições 
e métodos de avaliação, vários estudos 
têm demonstrado taxas discrepantes de 
eventos adversos. Em geral, enquanto os 
primeiros estudos identificaram eventos 
adversos em cerca de 1 em cada 10 in-
ternações, os mais recentes, usando a Fer-
ramenta de Rastreamento Global, têm 
encontrado taxas variando de 1 em 8 (es-
tudo OIG) 10 a 1 em 3 (Classen e cola-
boradores). Não sabemos se essa mudan-
ça representa um verdadeiro aumento da 
ocorrência de dano ou o uso de medidas 
mais sensíveis. (É interessante observar 
que as taxas gerais de mortalidade hospi-
talar caíram acentuadamente nos últimos 
anos, ressaltando ainda mais o “elefante” 
da medida de segurança do paciente.) De 

A FREQUÊNCIA E O 
IMPACTO DOS ERROS

qualquer forma, dados os importantes es-
forços que têm sido feitos para melhorar 
a segurança durante a última década, os 
números de eventos adversos são preocu-
pantes, e devem levar-nos a redobrar nos-
sos esforços e a ter certeza de que estamos 
no caminho correto. 
É claro que nem todos os eventos adver-
sos são instituídos da mesma maneira: 
estamos mais preocupados com os even-
tos adversos que resultam em morte ou 
invalidez do que com aqueles que levam a 
um dia a mais no hospital ou a um atraso 
em uma radiografia ou um medicamen-
to. (A advertência aqui, como sempre, é 
que alguns casos de quase acidentes em 
que não havia absolutamente dano ne-
nhum ilustram problemas importantes 
dos sistemas e têm um valor enorme de 
aprendizado para as organizações). Mui-
tos estudos de segurança usam o Índice 
para Categorização de Erros do National 

Coordinating Council for Medication 
Error Reporting and Prevention (Índi-
ce NCC MERP), que conceitua os erros 
em uma escala. A maioria dos estudos 
publicados concentram-se nos casos em 
que os erros atingiram pacientes e cau-
saram danos: os rotulados em “E” (dano 
temporário que requer intervenção) até 
“I” (morte). A maioria dos sistemas de 
saúde que usam ferramentas de rastre-
amento ou métodos semelhantes para 
analisar seus próprios eventos adversos 
fazem o mesmo. 
Em geral, embora cerca de dois terços 
dos eventos adversos causem pouco ou 
nenhum dano ao paciente, cerca de um 
terço o fazem, variando de um dano pe-
queno (como hospitalização prolongada) 
até a incapacidade permanente. Esse ris-
co não é uniformemente distribuído, e al-
guns pacientes, por infelicidade, têm uma 
chance muito maior de sofrer um evento 

Proporção de pacientes que sofreram um evento adverso e que sofrem com deficiência temporária (< 1 ano), invalidez permanente 
ou morte, por faixa etária. Note que não só a gravidade do dano aumenta com a idade, mas também a possibilidade de um evento 
adverso (nesse estudo australiano, ela foi de aproximadamente 10% por internação em pacientes mais jovens e até cerca de 25% por 
internação em pacientes acima de 65 anos).
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adverso significativo, e esses pacientes, 
muitas vezes, experimentam múltiplos 
eventos. Por exemplo, estima-se que um 
paciente comum na UTI sofra 1,7 erro 
durante o seu tratamento por dia de UTI 
e o paciente comum hospitalizado expe-
rimente um erro de medicação por dia! 
Pacientes com múltiplos medicamentos 
ou com medicamentos particularmente 
de maior risco (p. ex., anticoagulantes, 
opioides, insulina e sedativos) são mais 
suscetíveis a serem lesados, como tam-
bém o são pacientes mais velhos. 
O impacto financeiro de erros associa-
dos aos cuidados em saúde e de eventos 
adversos é enorme. O relatório do IOM 
estimou que o custo total nacional (nos 
EUA) para eventos adversos evitáveis 
(no final da década de 1990), foi entre 
17 e 29 bilhões de dólares. Essa estima-
tiva estava essencialmente estável em 
um estudo de 2011. Incluindo-se even-
tos adversos “não evitáveis”, esses valores 
seriam dobrados. Como esses números 

SeRviço:
Compreendendo a Segurança do Paciente
2º Edição (2013)
Autor: Robert M. Wachter
Páginas: 500
Editora: MCGraw-Hill / Artmed
Informações: http://www.grupoa.com.br

vêm exclusivamente de estudos hospi-
talares, acrescentando-se o impacto dos 
eventos adversos em clínicas ambulato-
riais, casas de repouso e de convivência 
assistida, entre outros cenários, esses nú-
meros seriam ainda maiores. 
Quando visto dessa forma, torna-se di-
fícil argumentar que não se pode arcar 
com a correção do problema dos erros 
associados aos cuidados em saúde. Mas 
particularmente em sistemas de fee-for-
service* (como é o caso na maior parte 
dos EUA), parte do problema é que os 
provedores de cuidado e as instituições 
são geralmente compensados (muitas 
vezes bastante generosamente) pelo cui-
dado inseguro, proporcionando pouco 
incentivo financeiro para fazer os inves-
timentos necessários para sistemas mais 
seguros. Mesmo em países e estruturas 
organizacionais que perdem dinheiro 
com erros e danos (p. ex., sistemas ca-
pitados como Kaiser Permanente ou o 
sistema de Veterans Affairs nos EUA, 

ou o National Health Service do Rei-
no Unido), fazer a contabilidade para 
determinar o “retorno do investimento” 
de gastos com a segurança é complica-
do. Muitas iniciativas políticas recentes 
são projetadas para aumentar o custo de 
erros e danos para os sistemas, em um 
esforço para promover o investimento 
em segurança. 
Com base no que foi exposto aqui, não 
devemos ficar muito distraídos com os 
números e dólares, pois o maior impac-
to dos erros associados aos cuidados em 
saúde e dos eventos adversos recai sobre 
pacientes e seus entes queridos, e o custo 
é melhor medido em ansiedade, danos 
e mortes. Além disso, em muitos casos, 
os provedores de cuidado são vítimas se-
cundárias de sistemas inseguros que fa-
lharam quando eles mais precisavam de 
apoio. Por todas essas razões, a questão 
moral e ética da segurança do paciente 
continua a ser a motivação mais pode-
rosa de todas.

SeGuRAnçA do pAciente
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eRRo Médico

Alerta vermelho 
na saúde do Brasil

Aceitar o erro médico como parte de qualquer

trabalho é o primeiro passo para evitá-lo.

Por Sandra Franco*
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Um alerta vermelho preocupa a saú-
de no Brasil: os sucessivos casos 
de erros médicos. Porém, é difícil 

responder se hoje há mais erros na prestação 
de serviços de saúde ou se os pacientes estão 
mais atentos aos seus direitos. Fato é que su-
cessivos problemas envolvendo acidentes em 
hospitais brasileiros são alardeados cotidia-
namente na mídia e merecem uma análise 
cuidadosa sobre suas causas.
Como justificar que uma criança receba 
um ácido usado para cauterização de ver-
rugas (ácido tricloroacético) em lugar de 
sedativo? Como aceitar que bebês sejam 
vítimas do mesmo erro: receber leite na 
veia ao invés de soro? No Distrito Fede-
ral, foram necessárias treze mortes para 
que se percebesse a existência de defeito 
na tubulação de um leito que levava ar 
comprimido em lugar de oxigênio ao pul-
mão dos pacientes.
Outro evento que eclodiu na mídia no 
ano passado foram as denúncias trocadas 
por médicos de um hospital no Rio de 
Janeiro e que se tornaram públicas. Nas 
mensagens, os profissionais se referiam 
aos erros do cotidiano: uma peça cirúr-
gica esquecida em paciente; a orientação 
para a rápida ocupação de leitos na UTI, 
a fim de evitar transferências externas; o 
adiamento de cirurgias por falta de ma-
terial e o isolamento inadequado de pa-
ciente com doença infecciosa. Não se têm 
notícias da apuração desses fatos.
Recentemente, no Centro Hospitalar de 
Sorocaba (CHS), foi encontrado um in-
seto dentro do respirador de uma criança 
internada na UTI pediátrica da unidade. 
O aparelho estava desligado. Mas, se fos-
se ligado inadvertidamente?
A causa, quase sempre, está relacionada 
a uma falha humana. É essencial, desta 
forma, refletir sobre como evitar a ocor-
rência de novos casos. Prevalece, no Bra-
sil e no mundo, a enorme dificuldade em 
se rastrear a origem desses problemas. 

O medo da punição impede que o erro 
seja analisado, o que é negativo para todo 
o sistema de saúde, pois se perpetuam 
processos internos fadados a falhas, por 
vezes fatais, como ocorre na administra-
ção errônea de medicamentos, pacientes 
mal identificados que sofrem cirurgias 
em membros errados, equipamentos sem 
manutenção, enfim.
A solução, ainda de difícil aplicação prá-
tica, estaria em tratar o erro médico como 
parte integrante de um sistema, criando-
-se mecanismos de investigação que per-
mitissem o conhecimento da real dimen-
são do problema. O Ministério da Saúde, 
atento ao número crescente de proble-
mas, divulgou recentemente o Programa 
Nacional de Segurança do Paciente, que 
institui seis protocolos de segurança. O 
objetivo é diminuir a ocorrência de erros 
e falhas durante o atendimento e interna-
ção de paciente nas redes pública e priva-
da, seguindo as recomendações preconi-
zadas pela OMS – Organização Mundial 
da Saúde – desde 2004, quando da cria-
ção da Aliança Mundial para a Segurança 
do Paciente (World Alliance for Patient 
Safety), cuja meta é a diminuição de uma 
tendência revelada pelos números: um em 
cada dez doentes internados sofre um erro 
médico, via de regra, com consequências 
econômicas, humanas e sociais.
Há pouco tempo, anunciou-se a criação 
de uma Comissão Parlamentar de In-

quérito do Erro Médico. A proposta é a 
de serem apurados erros dos dirigentes, 
médicos e demais profissionais de hos-
pitais públicos e privados que resultarem 
em lesões físicas e óbitos de pacientes. A 
investigação se estenderá à atuação dos 
conselhos profissionais, do Ministério 
Público, do Poder Judiciário, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS). No requerimento para a 
instalação da CPI foram citados os casos 
de grande repercussão que justificariam 
tal CPI. Entre eles, a morte do então se-
cretário de Recursos Humanos do Minis-
tério do Planejamento, Duvanier Paiva 
Ferreira, o qual teria sido levado a dois 
hospitais particulares da cidade, mas, sem 
talão de cheques, teve o atendimento ne-
gado e morreu de infarto agudo do mio-
cárdio. Outro se refere à morte do adoles-
cente Marcelo Dino, de 13 anos, atendido 
e internado no Hospital Santa Lúcia em 
fevereiro do ano passado. A única mé-
dica de plantão na UTI Pediátrica teria 
deixado o posto para fazer um parto e, 
quando voltou, não conseguiu prestar o 
atendimento quer pudesse salvar a vida 
do menino, que era filho de Flávio Dino, 
presidente da Embratur e ex-deputado 
pelo PCdoB.
Embora o atendimento no hospital seja 
entendido hoje como uma atividade mul-
tiprofissional, por vezes, a responsabili-

“Nas instituições mais conceituadas no Brasil 
há algum tempo adotam-se protocolos que 

envolvem pessoas, materiais, medicamentos, 
equipamentos e instalações e inibem a 

ocorrência de falha humana”
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Direito Médico.

“O medo da punição impede que o 
erro seja analisado, o que é negativo 
para todo o sistema de saúde”

dade apurada acaba por ficar entre dois 
polos: o médico e o hospital. O atendi-
mento gera um contrato entre o médico e 
o paciente, mas entre paciente e hospital 
se estabelece um contrato mais amplo, já 
que não se restringe aos cuidados médi-
cos. Este contrato amplo do hospital com 
o paciente abarca também as atividades 
complementares ao atendimento do pa-
ciente, entre elas: enfermagem, serviço de 
controle de infecção hospitalar, limpeza, 
recepção, transporte e serviços comple-
mentares de diagnóstico e tratamento 
(laboratório, radiologia, hemoterapia, fi-
sioterapia, nutrição). A consequência pode 
ser o hospital responsabilizado em caso de 
dano a um paciente, cometido por qual-
quer um dos profissionais atuantes – o que 
torna injusto, aliás, o uso da designação 
“erro médico”.
Entre o paciente e o hospital privado está 
presente uma relação de consumo, com 
todas as suas características e implicações 
legais. Ressalte-se o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) firmou entendimento no 
sentido de empregar o Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) na relação médi-
co e paciente (assim como entre paciente 
e estabelecimento de saúde). Na esma-
gadora maioria das vezes, inverte-se o 
ônus da prova. Ou seja, ao médico caberá 
a obrigação de provar que não cometeu 
irregularidade, ainda que a responsabili-
dade seja subjetiva e dependa, portanto, 
da presença de culpa do profissional para 
que haja condenação.
Sem a pretensão de eleger um “bode 
expiatório”, pode-se afirmar que cui-

dados mínimos poderiam ser tomados 
pelos hospitais, como, por exemplo, a 
simples identificação de medicamentos, 
utilizando cores distintas e locais distin-
tos de armazenamento. De toda sorte, 
parece-nos descabido que somente o 
técnico em enfermagem, enfermeiro ou 
médico sejam punidos exemplarmente. 
Talvez esses profissionais envolvidos em 
acidentes diários dentro dos estabeleci-
mentos de saúde devessem também ser 
tratados como vítimas, porque o são.
É essencial a melhoria das condições dos 
trabalhadores do setor: ausência de es-
trutura física e humana culmina em mau 
atendimento dos usuários dos serviços 
de saúde. Evidente que as condições de-
gradantes em que trabalham os profis-
sionais, em especial na rede pública, com 
excessiva carga horária necessária para 
garantir sua renda mensal, não são po-
sitivas para qualquer um dos envolvidos 
na prestação dos serviços: o prestador e 
o paciente.
Inconteste que são necessárias reformas 
sanitárias. Indiscutível ser o gerenciamen-

to de riscos uma condição sine qua non em 
saúde. Nas instituições mais conceituadas 
no Brasil há algum tempo adotam-se pro-
tocolos que envolvem pessoas, materiais, 
medicamentos, equipamentos e instala-
ções e inibem a ocorrência de falha hu-
mana. Os hospitais, clínicas e consultórios 
têm investido em controle de processos e 
buscado certificações internacionais que 
avalizem a segurança do paciente dentro 
daqueles locais. Mas, não basta.
Como qualquer outro setor, a saúde tem 
de investir em educação. É essencial que 
sejam revistos os currículos tradicionais 
das Faculdades de Medicina a fim de que 
os futuros médicos estejam conscientes dos 
fundamentos básicos para se evitar o dano 
ao paciente. Da mesma forma, enfermei-
ros, farmacêuticos, fisioterapeutas auxilia-
res de enfermagem, técnicos, precisam ser 
formados para não cometerem erros que 
poderiam ser evitados com cuidados pre-
ventivos: lavar as mãos, checar nomes de 
pacientes, observar prescrições e fazer um 
check list antes e após um procedimento.
Aceitar o erro como parte de qualquer 
trabalho é o primeiro passo para evitá-lo, 
pois torna o ser humano mais vigilante. 
Nenhum profissional pode agir sem se 
responsabilizar pelas consequências. Pode 
ser difícil mudar e adotar novas posturas, 
mas é essencial. Citando Nietzsche: “Não 
há realidades eternas nem verdades abso-
lutas”. E a Medicina sabe bem disso.

eRRo Médico



Setembro 2013 | Revista Administrador Hospitalar - 73



74 - Revista Administrador Hospitalar | Setembro 2013

AdMiniStRAção

Arquitetura e Planejamento

na Gestão da Saúde
Planejamento e gestão de saúde permitem às empresas oferecer 
tratamentos médicos comprovadamente mais eficazes. A Revista do 
Administrador traz um trecho do livro “Arquitetura e Planejamento na 
Gestão da Saúde”, em que Richard M. J. Bohmer, médico e professor 
na Harvard Business School, traça um retrato de práticas que combinam 
“prestação de serviço” e “aprendizagem a partir da prática”.
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Por Richard M. J. Bohmer*

Se as últimas duas décadas teste-
munharam um aumento gradual 
da vontade de administrar a saúde, 

como isso ocorreu? Como a saúde é “admi-
nistrada” e quem a administra? Afinal, mes-
mo quando são empregados, os médicos 
permanecem como profissionais indepen-
dentes – cujo comportamento é orientado 
mais por seus pares do que pelos gestores 
das organizações em que trabalham – e a 
atenção à saúde é um bem social; são os 
contribuintes e os reguladores que desem-
penham um papel central na “gestão da 
saúde”, pelo menos indiretamente.
As ferramentas utilizadas por esses dois 
grupos – o médico e a licença hospitalar, o 
direito civil, os sistemas de pagamento e a 
publicação dos resultados – são, na maioria 
das vezes, operacionalizadas longe de onde 
a assistência médica acontece: a interação 
entre um determinado prestador do serviço 
e um determinado paciente. Os principais 
componentes da assistência médica – os 
exames solicitados, os diagnósticos realiza-
dos, os tratamentos utilizados e os resulta-
dos alcançados – são apenas indiretamente 
influenciados por essas intervenções.
Os gestores do processo rotineiro de aten-
dimento são, naturalmente, os médicos. 
Durante muito tempo, na era moderna 
da medicina, os médicos administraram a 
assistência por meio de “ordens”. Ou seja, 
o médico avaliava o problema do paciente, 
solicitava exames e interpretava os diagnós-
ticos e, a seguir, prescrevia o tratamento. 
Até o século XIX, a maioria dos pacientes 
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era tratada em casa, e a execução do trata-
mento prescrito ficava a cargo da família. 
Em muitos países desenvolvidos, ainda 
é papel da família seguir e administrar o 
tratamento prescrito, bem como prestar 
os cuidados básicos de enfermagem e ali-
mentação para o paciente. À medida que 
as instituições de internação tornavam-se 
proeminentes – primeiro como lugares 
de internação, quarentena e isolamento e, 
somente mais tarde, como locais de inter-
venção (em grande parte cirúrgica) –, os en-
fermeiros profissionais cumpriam as ordens 
médicas. O médico sênior não somente 
gerenciava o atendimento prescrevendo 
os exames e os tratamentos que o paciente 
deveria receber (ou seja, dava as ordens), 
mas também supervisionava a execução de 
suas orientações pelo pessoal de enferma-
gem e pela equipe médica, geralmente du-
rante a supervisão matinal de rotina. Mas 

ninguém supervisionava o médico sênior, 
com exceção dos casos flagrantes de negli-
gência ou má-fé, nem as ordens do médi-
co; tampouco os resultados de seu trabalho 
estavam sujeitos a controle ou supervisão.
Ultimamente, no entanto, esses compo-
nentes do trabalho médico estão sujeitos 
a uma gestão ativa e deliberada, não so-
mente em relação aos mínimos detalhes 
do atendimento prestado junto ao leito 
ou à distância pelos reguladores e segu-
radoras, mas também pelos gestores (que 
podem ser os próprios médicos) que tra-
balham tanto para um grupo de médicos 
quanto para um hospital. Assim como 
os reguladores, os gestores gerenciam 
o atendimento ao paciente por meio 
da elaboração das escolhas feitas pelos 
próprios médicos; por outro lado, ao 
contrário dos reguladores, eles também 
observam a forma os médicos realizam 

De um modo geral, existe apenas um conjunto finito de ferramentas e técnicas para gestão da saúde ou, na verdade, 
de qualquer produção ou processo de serviço. Essas ferramentas – algumas utilizadas tanto pelos reguladores externos 
quanto pelos gestores das prestadoras do serviço e outras utilizadas predominantemente por gestores internos – va-
riam na forma como influenciam diretamente as atividades do profissional e encaixam-se em cinco grandes categorias:

* Definição dos valores das profissões médicas e de enfermagem, e dos valores e da cultura da empresa em que 
trabalham.
* Restrição dos recursos que os profissionais têm disponíveis no trabalho.
* Acompanhamento dos resultados do atendimento (retrospectivamente) e comparação desses resultados com os 
padrões práticos ou teóricos (benchmarking).
* Definição e acompanhamento do processo exato pelo qual o problema de saúde será solucionado (que exames e trata-
mentos deverão ser utilizados, como e em que sequência).
* Especificação das decisões exatas que um determinado profissional deve tomar em determinadas circunstâncias.
Cada uma dessas cinco categorias de ferramentas podem ser usadas juntamente com incentivos (positivos ou negativos) 
para o médico. Por exemplo, os contratos de capitação fornecem incentivos aos médicos para atingirem resultados espe-
cíficos (por exemplo, baixo custo por caso e baixos índices de referência), e o pagamento de bônus por desempenho inclui 
incentivos para realizar determinadas etapas do processo, tais como a solicitação de mamografias e de exames de HbA1C e 
a realização do exame Papanicolau.

A MUDANÇA NO CONJUNTO DE FERRAMENTAS

PARA A GESTÃO DA SAÚDE

AdMiniStRAção

seu trabalho quanto os detalhes do tra-
balho propriamente dito. Isto é, o locus 
da gestão da saúde deixou de ser pre-
dominantemente fora da prestadora de 
serviço em saúde. E como ela deixou de 
ser realizada à distância e passou a ser 
algo muito mais intimamente envol-
vido com os detalhes do atendimento, 
ela utiliza um amplo conjunto de fer-
ramentas – em particular, as ferramen-
tas de gestão do processo. A evolução 
da base do conhecimento médico foi 
acompanhada por uma evolução das 
ferramentas disponíveis aos gestores 
que lhes permitem administrar a pres-
tação do serviço de forma muito mais 
precisa. E no âmago dessa mudança de 
abordagem à assistência médica e às 
ferramentas utilizadas para alcançar o 
objetivo, houve uma crescente expecta-
tiva de certeza.
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ACOMPANHAMENTO
DOS RESULTADOS

Uma forma de gerenciar uma operação de 
produção é por meio do acompanhamento 
de seu resultado. O controle e a divulgação 
(tanto interna quanto pública) dos resulta-
dos dos atendimentos médicos também pro-
varam ser mecanismos eficazes na gestão de 
saúde. Contudo, a divulgação de report cards 
– por exemplo, pelo Conselho de Contenção 
de Custos em Saúde da Pensilvânia e pelo 
Sistema de Publicação de Cirurgia Cardíaca 
de Nova York (CSRS) – continua sendo algo 
controverso. O funcionamento da divulgação 
dos resultados foi bastante debatido. O CSRS 
coleta dados específicos do hospital e do cirur-
gião desde a década de 1980, tornando público 
apenas os dados do hospital. Em 1991, o jornal 
Newsday, de Nova York, questionou e publicou 
as taxas de mortalidade de cirurgia cardíaca – 
por instituição e por cirurgião. Entre 1989 e 
1992, a taxa de mortalidade por cirurgia car-
díaca no estado de Nova York caiu mais de 
40% (de 4,17% para 2,45%), e as maiores re-
duções ocorreram em hospitais com os maio-
res índices iniciais de mortalidade. 

No entanto, no mesmo período, embora 
sem a divulgação dos dados dos resultados, 
o estado da Nova Inglaterra constatou uma 
queda similar na mortalidade. Por isso, o 
declínio de mortalidade observado no es-
tado de Nova York é contestado. Será que 
o benchmarking melhorou os resultados ao 
catalisar a mudança de comportamento 
entre os cirurgiões – alguns cirurgiões que 
tinham poucos procedimentos ou altos 
índices de mortalidade ou abandonaram 
a prática de cirurgia cardíaca ou saíram 
do estado de Nova York – ou ao motivar 
hospitais a aprimorarem o processo, e esse 
trabalho de aprimoramento poderia ter 
sido estimulado sem a referida divulga-
ção de dados? Alguns críticos chegaram 
a sugerir que os cirurgiões de Nova York 
estavam blefando, seja fazendo referência 
a pacientes de alto risco que não moravam 
no estado de Nova York, seja ajustando os 
dados de risco, embora essas hipóteses te-
nham sido negadas.
Na indústria, o acompanhamento dos re-
sultados melhora o desempenho ao agir 
diretamente na produção, por meio de 
um processo de “inspeção e rejeição”. A 
qualidade do produto é melhorada me-

diante a identificação e remoção de pro-
dutos ou peças que não estejam de acordo 
com os padrões pré-definidos da cadeia 
de produção. No setor da saúde, no en-
tanto, o acompanhamento dos resultados 
(sobretudo sua divulgação) não age dire-
tamente sobre o “processo de produção” 
da assistência médica. Pelo contrário, age 
no sentido de melhorar o desempenho, 
motivando as prestadoras de serviço em 
saúde a mudarem seus processos inter-
nos, seja por serem muito competitivas e 
quererem superar umas às outras, seja por 
temerem uma perda da fatia de mercado 
caso não melhorem. Essa melhora acarre-
ta a alteração do comportamento clínico 
de determinados médicos, a demissão do 
pessoal de desempenho fraco ou o apri-
moramento da organização interna dos 
processos. Evidentemente, a limitação do 
acompanhamento dos resultados como 
uma ferramenta de uma gestão é propensa 
a efeitos perversos; médicos avaliados so-
mente pelos resultados podem ser motiva-
dos a evitar pacientes de alto risco, a fim de 
preservar seus dados de desempenho.
Independentemente de ser usado externa-
mente como report cards – comparando- se 
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“O controle e a divulgação (tanto 
interna quanto pública) dos resultados 

dos atendimentos médicos também 
provaram ser mecanismos eficazes na 

gestão de saúde”

individualmente médicos ou prestadoras 
de serviço de saúde entre si ou com ben-
chmarks previamente estabelecidos – ou 
internamente como auditorias, o acompa-
nhamento dos resultados não faz nenhuma 
suposição sobre a maneira como um deter-
minado resultado deva ser alcançado. Os 
supervisores não declaram qual a melhor 
forma de se obter um desempenho supe-
rior; essa tática implicitamente pressupõe 
que os hospitais e seu pessoal deveriam 
não somente saber como fazer, mas tam-
bém ser capazes de aprender. A situação é 
muito diferente com a gestão de processo, 
a qual pressupõe que o gestor e o médi-
co sabem, e podem articular, exatamente 
como deve ser o processo de atendimento 
e, portanto, podem controlá-lo.

A GESTÃO DO 
PROCESSO

Atualmente, a importância dos processos 
internos de uma empresa de prestação de 
serviço em saúde para determinar o custo 
final e o resultado do atendimento está bem 
estabelecida. Os resultados anteriormente 
atribuídos ao comportamento individual de 
médicos ou enfermeiros – seu julgamento e 
experiência – ou de empresas são vistos ago-
ra como algo determinado pelo desempenho 
de processos intraorganizacionais, tanto de 
atendimento quanto administrativos.
Não só as falhas dos processos causam 
erros de medicação, como o desempenho 
dos processos-chave diferencia as insti-
tuições de alto e baixo desempenho. Um 
levantamento recente envolvendo as insti-
tuições que obtiveram maior desempenho 
de acordo com a lista dos “Melhores Hos-
pitais dos Estados Unidos da América”, 
por exemplo, concluiu que os pacientes 
cardíacos com infarto agudo do miocárdio 
admitidos nos melhores hospitais apresen-
taram menor mortalidade em 30 dias e que 

“uma proporção substancial da vantagem de 
sobrevivência pode ser associada aos altos ín-
dices de uso de aspirina e betabloqueadores 
nesses hospitais”.48 Ou seja, o que determi-
nou o resultado médico foi a garantia de que 
determinados processos de atendimento (in-
cluindo os principais passos como prescrição 
e administração de aspirina e betabloquea-
dores) fossem executados.
Existem dois tipos de processos nas pres-
tadoras de serviço em saúde. No âmago de 
qualquer sistema de prestação do serviço 
encontra-se o processo de atendimento. Esse 
é o “processo de produção” fundamental da 
saúde: a sequência de decisões clínicas e as 
etapas (exames e tratamentos) que juntas re-
sultam na solução do problema e na melhora 
do paciente. Muitas vezes, esse processo é re-
presentado por sequência de atendimento. O 
processo de atendimento engloba a identifi-
cação do problema, o diagnóstico, a seleção 
do tratamento, a prescrição do tratamento e 
o acompanhamento pós-tratamento. 
Esse processo é amparado por (e cria de-
manda para) uma infinidade de processos 
administrativos: alguns fornecendo recursos 
essenciais para o processo de atendimento 
(como informação, medicações, pessoal e su-
primentos, e tempo em áreas especializadas 
como a sala de cirurgia, a sala de parto ou 
um leito hospitalar) e outros relacionados à 
execução das tarefas, como a inserção de um 
catéter central. O termo gestão do processo se 
aplica à gestão de ambos os processos.
Embora os processos administrativos há 
muito tenham sido o foco dos gestores 

de serviços em saúde, a noção de definir, 
medir e melhorar o processo principal da 
assistência médica é relativamente nova. 
Uma contribuição para essa mudança foi a 
introdução da Gestão da Qualidade Total e 
das ferramentas de gestão de qualidade in-
dustrial na saúde. Em sua aplicação inicial 
no setor de saúde, as ferramentas e as téc-
nicas da Qualidade Total foram utilizadas 
para melhorar o desempenho de processos 
administrativos, tais como transporte de 
doentes e serviço laboratorial de 24 horas. 
Porém, ao aplicarem “a ciência de gestão 
de qualidade industrial” no setor de saúde 
em 1989, Laffel e Blumenthal sugeriram 
que as ferramentas poderiam ser utilizadas 
para gerenciar qualquer processo em uma 
prestadora de serviço em saúde, incluindo 
aqueles que dizem respeito à tomada de 
decisão clínica.
Várias ferramentas de gestão do processo 
são de uso comum. Elas tendem a ser utili-
zadas tanto em gestão de alto nível – admi-
nistrando (ou seja, determinando) o fluxo 
de pacientes de um estágio da assistência 
para o próximo (por exemplo, da preparação 
pré-operatória para a sala de cirurgia e para 
a unidade de recuperação pós-operatória) – 
quanto de nível inferior, administrando (ou 
seja, especificando detalhadamente) o que 
deve ocorrer em cada etapa. A gestão da 
progressão de pacientes de um recurso para 
o próximo utiliza ferramentas da teoria das 
filas e da gestão da cadeia de suprimento, 
ao passo que a gestão das atividades reali-
zadas para e pelos pacientes em um estágio 
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do atendimento utiliza ferramentas como 
protocolos e sequências de atendimento. 
Outras ferramentas – por exemplo, análise 
de fatores humanos – auxiliam na execução 
correta do processo.
Gerenciar um processo não signifi ca ape-
nas especifi cá-lo e codifi car essa especi-
fi cação como um procedimento opera-
cional padrão, signifi ca também medir e 
ajustar os parâmetros-chave do processo. 
O controle do processo estatístico (e a 
ferramenta comum: o gráfi co de controle), 
há muito utilizado na indústria, tem sido 
aplicado no setor da saúde desde o início 
da década de 1990 para identifi car quando 
os principais parâmetros do processo (tais 
como tempo da administração da terapêuti-
ca trombolítica na sala de emergência) estão 
signifi cativamente fora de controle. Mais re-
centemente, os sistemas de pagamento por 
desempenho têm vinculado índices de pro-

cessos (e de resultados) a incentivos fi nancei-
ros para os médicos. Por exemplo, o sistema 
de incentivo Bridges to Excellence, da General 
Electric, premia médicos que solicitam exa-
mes de sangue adequados para seus pacien-
tes (como HbA1C em pacientes diabéticos) 
e alcançam metas pré-fi xadas para os testes 
(por exemplo, HbA1C < 8%). 

AS DECISÕES DA GESTÃO

Finalmente, os gestores podem gerenciar o 
atendimento especifi cando tudo o que deve 
acontecer – principalmente as decisões que 
os profi ssionais tomam pelo paciente – até 
mesmo a ponto de explicitar quando e onde 
as ações devem ser realizadas. Os médicos 
são reconhecidos como aqueles que tomam 
decisões inadequadas, como incapazes de 
computar mais do que algumas variáveis si-
multaneamente.

Além disso, também sabe-se muito bem que 
os algoritmos, mesmo os lineares, superam os 
humanos. A pesquisa em Psicologia a partir 
da década de 1950 demonstrou que as pre-
visões estatísticas são mais precisas que julga-
mentos globais feitos por especialistas, mes-
mo quando esses especialistas e os modelos 
estatísticos utilizam as mesmas variáveis.
De forma semelhante à gestão do pro-
cesso, as decisões do médico podem ser 
gerenciadas com vários níveis de deta-
lhamento. A intervenção mais simples na 
tomada de decisão médica é garantir que 
todos os dados do paciente – incluindo 
problemas passados e presentes, alergias, 
medicamentos utilizados simultaneamen-
te e resultados de exames – estejam dis-
poníveis para o responsável pela decisão 
clínica no momento em que ela é toma-
da. Esse é o papel do registro médico e da 
promessa de um moderno registro médico 
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“De forma semelhante à gestão do 
processo, as decisões do médico podem 
ser gerenciadas com vários níveis de 
detalhamento”
eletrônico; alguns estimam que em 27% 
das visitas ao médico, o fichário de papel 
não está disponível e, assim, presumivel-
mente, as decisões são tomadas sem um 
registro médico completo. Um segundo 
conjunto de intervenções visa a tornar o 
conhecimento – por exemplo, a utilidade 
de um exame específico para avaliar um 
sintoma ou o valor da repetição de um 
exame – disponível para quem for tomar 
a decisão quando necessário. Esse co-
nhecimento pode ser apresentado para o 
responsável pela decisão, seja sob a forma 
de uma recomendação quando o exame é 
solicitado, seja sob a forma de um artigo 

dose ou outro medicamento que não os 
indicados ou mesmo impedindo que qual-
quer outra dose ou medicamento, além dos 
indicados, sejam prescritos. Evidentemente 
nem todas as decisões envolvem tecnologia 
da informação. As técnicas de gestão da 
utilização – populares entre as segurado-
ras na década de 1990 – utilizavam listas 
de critérios para determinar se exames ou 
tratamentos caros seriam reembolsados.
As cinco categorias de ferramentas de ges-
tão descritas anteriormente diferem em 
várias dimensões. Elas variam principal-
mente no ponto de interação entre uma 
ação gerencial e o verdadeiro atendimento 
que cada paciente recebe. Por exemplo, o 
papel fundamental dos valores e da cultura 
é delinear a tomada de decisão do médico 
e do enfermeiro em situações em que não 
existe a “melhor prática” conhecida nem 
a política organizacional para orientar a 
tomada de decisão. Eles funcionam como 
princípios gerais e não como orientações 

de revisão. Enfim, os sistemas podem re-
comendar (ou mesmo obrigar) certas de-
cisões. Os sistemas CPOE, por exemplo, 
não somente permitem que um médico 
prescreva eletronicamente (simplesmente 
substituindo o receituário), mas também 
permitem que a prescrição seja comparada 
com regras pré-estabelecidas que especifi-
cam uma dose adequada, tendo em vista os 
outros medicamentos utilizados pelo pa-
ciente, suas doenças ou mesmo sintomas. 
Essa tecnologia de informação baseada no 
apoio à tomada de decisão pode ser mais ou 
menos invasiva, sugerindo uma dosagem, 
alertando o médico quando prescrever uma 
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específicas “se-então” e não resultam ne-
cessariamente em um elemento particular 
do atendimento prestado ou negado. Esses 
princípios gerais não são específicos, pois 
são aplicados de modo similar a todos os 
pacientes no atendimento feito por um pro-
fissional e a todos os profissionais, indepen-
dentemente das especificidades de doença 
do paciente. Na verdade, eles são aplicados 
antes do início do atendimento ao paciente. 
A socialização de enfermeiros e médicos co-
meça no treinamento (e talvez ainda antes, 
no processo de seleção para admissão em 
faculdades). Da mesma forma, a restrição de 
recursos ocorre globalmente, influenciando 
todos os pacientes, profissionais e organiza-
ções, e é aplicada antes de um paciente entrar 
no sistema de atendimento. 
Em contraste, as ferramentas, tais como 
sequências de atendimento a doenças es-
pecíficas, protocolos, série de critérios e 
sistemas de apoio à decisão eletrônica – 
todas de alguma forma administram de-
terminadas decisões médicas –, têm como 
objetivo determinados pacientes, doenças, 
médicos e ações. Essas ferramentas costu-
mam ser muito mais locais e específicas 
para um encontro com o paciente. Elas são 
aplicadas sempre que o atendimento a um 
paciente já começou e enquanto o pacien-

te está no sistema de prestação do serviço. 
Elas são muito mais específicas, pois de-
pendem da doença a ser tratada ou do re-
curso médico a ser utilizado e resultam em 
determinadas ações clínicas previsíveis. E 
como são muito mais voltadas ao paciente, 
à doença e ao contexto em que o atendi-
mento está sendo realizado, elas dependem 
do conhecimento de quais escolhas e ações 
levam ao resultado preferencial. Essas fer-
ramentas presumem que uma melhor prá-
tica conhecida – com a qual as escolhas do 
médico podem ser comparadas – realmen-
te existe e pode ser articulada. 
Todas elas utilizam (e presumem) o au-
mento da especificidade do conhecimento 
médico. Em suma, esse aumento tornou 
disponível ferramentas para a gestão ex-
plícita dos detalhes da assistência médica 
com o objetivo de aumentar a qualidade 
e a eficiência. Com efeito, como o conhe-
cimento médico aumentou, as abordagens 
de gestão da saúde possíveis (e preferen-
ciais) mudaram. Com o tempo, os gestores 
conseguiram atingir mais profundamente 
o processo de atendimento e influenciá-lo 
de forma bastante detalhada. 
A disponibilidade dessas ferramentas permi-
te não somente que mais aspectos do pro-
cesso de atendimento sejam “administrados”, 

mas implica também duas decisões impor-
tantes de planejamento. A primeira delas diz 
respeito à adequação entre a ferramenta e a 
circunstância clínica. Isto é, as ferramentas 
provavelmente são mais eficazes quando fer-
ramentas altamente específicas são aplicadas 
a atendimentos altamente definidos. 
A segunda decisão de planejamento diz res-
peito à integração desse conjunto de ferra-
mentas em uma abordagem coerente para a 
gestão da saúde e das organizações do setor. 
Até aqui, a crescente especificidade do co-
nhecimento médico e das recomendações 
clínicas, bem como a pressuposição de cer-
teza, não somente foram associadas a uma 
mudança no conjunto de ferramentas dispo-
níveis, mas também à adoção (um tanto es-
porádica) de metáforas e modelos de gestão 
trazidos da indústria de produção. 
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CONHEÇA OS TEMAS QUE SERÃO DESTAQUES NAS PRÓXIMAS 
EDIÇÕES DA REVISTA ADMINISTRADOR HOSPITALAR

3 Gestão do Edifício Hospitalar – Planejando o crescimento e ampliação de instituições de saúde.

3 Saúde e Grandes Eventos – como os hospitais devem se organizar; Parcerias Internacionais e 

Turismo na Saúde – como aproveitá-las.

3 Planejamento e Reposicionamento Estratégico para 2014 – o que esperar e como atuar.

3 Tendências de serviços em saúde para o próximo ano segundo os administradores hospitalares.

3 Tendências para produtos e serviços segundo os empresários do setor.

3 Medicina Personalizada é promessa para nova revolução na saúde. Como esse cenário pode alterar 

os serviços de saúde.

3 Tecnologia da Informação: A importância e Controle de Sistemas e Softwares de Gestão na 

Formação e Implementação de Metas e Planejamento Estratégico.

3 Mídias Sociais – como as redes estão influenciando no relacionamento entre hospitais e pacientes.
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