
A crise só tornamais agudo omal
crônico da saúde brasileira, regida
pela lógica do quantomais caro,
melhor. É urgente umamudança capaz
de tornar omodelo economicamente
sustentável e eficiente, segundo
participantes do fórumpromovido
pela Folha que discutiu o temanos
dias 14 e 15, emSãoPaulo. Visão
integrada, foco na prevenção, gestão
inteligente e transparência são
remédios para reduzir desperdício,
número de processos judiciais,
fraudes e custos tanto no sistema
público quanto no privado Págs. 2 e 4

Saúde para dar e vender
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O TABU DA PREVENÇÃO
Programas experimentais tentam implantar
a cultura da atenção básica em hospitais Pág. 10

O SUMIÇO DOS PLANOS
Por que está cada vez mais difícil ter
um convênio para chamar de seu Pág. 5



Para especialistas que
estiveramna 3ª edição
do FórumASaúde no
Brasil, repensar serviço
público é primordial

DE SÃOPAULO

Épreciso repensar o tama-
nhodoSUSediscutir o rol de
serviços inclusos no sistema
público de saúde. Essa é a
opinião de especialistas que
participaramda terceira edi-
ção do Fórum A Saúde do
Brasil, promovido pela Fo-
lha, em parceria com Inter-
farma e da Unimed.
Com o tema Saúde em

TempodeRecessão, o fórum
reuniu, na terça (14) e na
quarta (15), 23 especialistas
no Tucarena, em São Paulo.
Na abertura, o secretário

municipal da Saúde de São

Paulo, Alexandre Padilha,
defendeu que durante a cri-
se é preciso fortalecer o SUS,
não o contrário.
“Gasto com SUS é investi-

mento. O retorno do PIB é de
uma vez e meia daquilo que
é investido”, afirmou.
A declaração de Padilha,

ex-ministro da Saúde do go-
vernoDilma, soou como res-
postaàafirmaçãodoatual ti-
tular da pasta federal, Ricar-
do Barros (PP-PR), que em
maio defendeu uma revisão
do tamanho do SUS. No dia
seguinte, Barros recuou e
afirmou que o tamanho do
sistema não será alterado.
“OSUSprecisaser integral.

O que tem de ser discutido é
o rol de serviços oferecidos”,
disseLenirSantos, secretária
deGestãoEstratégicaeParti-
cipativadoMinistériodaSaú-
de, emmesa sobre o modelo
do sistema.

O SUS é uma
plataforma de

investimento. Se
não fosse o SUS, não
teríamos 12 milhões
de brasileiros
formalmente
empregados

Alexandre Padilha, secretário
municipal da Saúde de São
Paulo e ex-ministro da Saúde

Eu não vejo
sustentabilidade

para o sistema de
saúde suplementar
da forma como ele é
hoje. Nosso desafio
é discutir e mudar o
modelo. Senão,
vamos entregar
um sistema doente
para nossos filhos

Mauricio Ceschin,
presidente da Gama Saúde

Quem não
entrega

a integralidade é
o próprio SUS, por
falta de recursos.
Um sistema que
serviu para um país
de 25 anos atrás
não serve para hoje

Antônio Britto,
presidente-executivo
da Interfarma

A mudança para
um modelo que

reduza internações
e atendimentos de
emergência nos
pronto-socorros deve
ser rápida, antes que
o modelo não seja
mais sustentável

Silvia Esposito,
coordenadora do
núcleo de atenção
à saúde da Unimed Brasil

É preciso
buscar

o Judiciário
quando um direito
é violado, mas,
em tempo de
crise econômica, é
preciso mais cautela

Deborah Ciocci, juíza
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

Os hospitais
têm muito

desperdício,
utilizam recursos
complexos em
casos simples,
em internações
que não deveriam
nem acontecer

Claudio Lottenberg,
presidente do Hospital
Albert Einstein

Entre o SUS e a espada
Apartir da esq., Eugênio VilaçaMendes, consultor de saúde pública, GustavoGusso, professor daUSP, Silvia Esposito, da Unimed, e amediadora Sabine Righetti, no Tucarena, emSão Paulo

O presidente do Conselho
deSecretáriosMunicipaisde
SaúdedoEstadodeSãoPau-
lo,StênioMiranda,defendeu
uma melhor definição na
área de atuação do SUS.
Já Antônio Britto, presi-

dente-executivo da Associa-
çãoda IndústriaFarmacêuti-
cadePesquisa, questionouo
conceitode integralidadede-
fendido pela secretária.
“Quemnãoentregaa integra-
lidade é o próprio SUS, por
falta de recursos. O sistema
queserviuparaumpaísde25
anos atrás não serve hoje.”
Para o professor do Insti-

tuto de Economia da Uni-
camp Geraldo Biasoto Jr., é
um “milagre” o SUS funcio-
nar comos recursosque tem.

INTEGRAÇÃO
Emoutramesa,especialis-

tas defenderam um sistema
de saúde menos fragmenta-

do em especialidades.
Segundo Eugênio Vilaça

Mendes, consultor interna-
cional na área de saúde pú-
blica,osistemaatualnãores-
ponde às necessidades.
Para Gustavo Gusso, pro-

fessordaFaculdadedeMedi-
cinadaUSP,éprecisopromo-
ver umamelhor distribuição
dosmédicosporespecialida-
de e região do país.
Outra falha apontada no

sistema é a falta de transpa-
rência. O coordenador do
Centro de Estudos em Negó-
ciosdoInsper,PauloFurquim
destacou que o usuário não
consegue nem saber se um
hospital é melhor do que o
outro.ParaMauricioCeschin,
presidente da Gama Saúde,
doGrupoQualicorp,podeha-
ver melhoria se o modelo de
remuneraçãomudar.

» LEIA MAIS na pág. 4

DISTRIBUIÇÃO
DEMÉDICOS

DE SÃOPAULO

Nãoéquefaltemmédicos
nopaís: osprofissionais es-
tãomal distribuídospor es-
pecialidades e regiões, di-
zem analistas.
“Ninguémquer sermédi-

code família, sóquer ser ci-
rurgião plástico”, diz Gus-
tavoGusso,daFaculdadede
Medicina da USP.
Consultordesaúdepúbli-

ca, Eugênio Vilaça Mendes
tem opinião parecida. “O
sistemaatual, fragmentado,
tem de ser substituído por
umarededeatençãoprimá-
ria integrada”.

A atenção primária, que
prioriza o atendimento ini-
cial, resolve cerca de 80%
dos problemas, segundo
especialistas. Nessemode-
lo, é importante o médico
de família. “Ele vai saber o
que é melhor para o pa-
ciente”, diz Silvia Esposi-
to, coordenadora do nú-
cleo de atenção à saúde da
Unimed Brasil. Para ela, a
mudança deve ser rápida,
“antes que a saúde não se-
ja sustentável”.
Para Mendes, que cita o

programa Saúde da Famí-
lia,“essa éa formamais vir-
tuosa de organização”.

Problema de família
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Esporte é uma
ótima terapia. E as
melhores sessões
acontecem em grupo.

Grandes relações são as
que marcam a nossa vida.
E, para a Unimed, isso
significa estar sempre ao
seu lado, cuidando de você
para que possa realizar
todos os seus planos.

#ESSEÉOPLANO



CORTENÃO
David Stuckler

colaboração para a folha

Cortardespesasna saúde
emtemposde recessãoéum
desastre tanto do ponto de
vista humano quanto do fi-
nanceiro, afirma David
Stuckler, professor de polí-
tica econômica e saúde pú-
blicanaUniversidadedeOx-
ford, Reino Unido.
Autorde“AEconomiaDe-

sumana - Por Que Mata a
Austeridade” (ed. Bizâncio,
Portugal, cerca de R$ 84),
Stuckler estevenoBrasil pa-
raa22ªConferênciaMundial
dePromoçãoeEducaçãona
Saúde UIPES, realizada em
maio, em Curitiba (PR).
No livro, o economista e

sociólogo britânico compa-
raos efeitosda reduçãoedo
aumento de investimentos
em saúde pública em dife-
rentepaíses, emperíodosde
crises econômicas.
Noúltimodia 11de junho,

Stuckler deu uma entrevis-
ta, por telefone, à Folha.
Leiaabaixoosprincipais tre-
chos da conversa.

★

Folha -�Porqueosenhorafir-�
ma,emlivrosepalestras,que
areduçãodegastosemsaúde
é a pior catástrofe?
DavidStuckler-�Porquehá

um risco real e comprovado
demaismortes, surtosde in-

fecções comoporHIV, retor-
no de doenças erradicadas
comomalária, aumento dos
índices de alcoolismo e sui-
cídio epidêmico. É o que vi-
mos acontecer recentemen-
te na Grécia, por exemplo.
Agora, para lidar com esses
problemas, o governo gre-
go vai ter de gastar mais do
queteriagastoparaprevenir
doenças.
Austeridade em saúde é

uma falsa economia, e não
énenhumexagerodizer que
austeridademata.

Quais seriamosargumentos
econômicos para convencer
as autoridades a não cortar
o orçamento para a saúde
durante uma crise?
Há um clichê econômico

que diz: “Uma onça (28 gr)
em prevenção vale uma li-
bra (450 gr) em cura”.
Algumas pessoas pen-

sam que saúde é só um
custo a mais a ser abatido,
mas os governos fazem es-
colhas sobreondegastar ou
poupar em tempos difíceis.
Frequentemente,estedeba-
teacabasendoapenas ideo-
lógico,maspode-sedebater
com evidências científicas.
No departamento de so-

ciologia [deOxford]estamos
estudandoumconceitocha-
mado multiplicador fiscal.
É um cálculo sobre quanto

dinheiro você consegue de
volta com diferentes tipos
de gastos públicos.
Descobrimos que os me-

lhores índices multiplica-
dores vêm dos gastos com
saúde e educação. Entre os
piores, estão os gastos com
defesa: em alguns países
europeus, esses índices che-
gam a ser negativos.
Portanto, mesmo quan-

do é inevitável fazer cortes,
é melhor proteger a área da
saúde. Éumaoportunidade
de recuperar a economia e
crescer mais rapidamente.

Além de evitar cortes, os
governos deveriam investir
aindamaisemsaúdedurante
a crise?
Sim, e isso tem sido feito

comsucessonahistória. Pa-
ra citar um exemplo clássi-
co, o “NewDeal”, programa
de recuperação econômica
dos Estados Unidos após a
Grande Depressão iniciada
em 1929, investiu muito na
construção de hospitais e
escolas.
Investir em saúde e bem-

estar é uma oportunidade
de retomada do crescimen-
to, e eu espero que o gover-
no brasileiro aprenda com
essas liçõesdahistóriapara
enfrentar a crise pela qual o
país passa.
(Iara BIderman)

‘Austeridade em saúde
é uma falsa economia’

CORTE SIM
Paulo Roberto Feldmann e Silvio Laban

colaboração para a folha

Reduzir ou “congelar” o
orçamentopara saúdepode
nãoseruma tragédia se isso
significar uma melhor ges-
tãodos recursos,dizemeco-
nomistasbrasileirosouvidos
pela reportagem.
PauloRobertoFeldmann,

professor da Faculdade de
Economia e Administração
da USP e vice-coordenador
do programa Prosaude da
instituição, consideraogas-
to com saúde no Brasil alto.
“Epelaqualidadeofereci-

da,altíssimo.Dariaparacor-
tar gastos. Se acabar a cor-
rupção e o desperdício, cai

de 10% para 7%”, diz.
A má gestão, não apenas

na saúde mas também em
váriosoutros setoresdaeco-
nomia, criouumcenárioem
que não é mais possível es-
capar da reduçãode gastos,
segundoSilvioLaban, coor-
denador do MBA executivo
em gestão de saúde do Ins-
per, em São Paulo.
“Chegamos a uma situa-

ção no Brasil em que temos
que cortar tudo. Mas é pre-
ciso pensar que tipo de saú-
de queremos e o tamanho
dos cortes que precisam ser
feitos”, diz Laban.
Para ele, é fundamental

que se resolva o problema

dagestão. “Terdinheironão
significa necessariamente
ter eficácia.”
Opreçoda judicialização,

odesperdíciodedinheiroem
exames e procedimentos
desnecessários e os altos
custosdasnovastecnologias
são exemplos deproblemas
que aumentam os gastos
comsaúdequepoderiamser
cortadossemprejuízoàsaú-
de da população.
“E tambémnãoestá total-

mente descartada a hipóte-
se de serem gerados outros
tributos (como a CPMF) pa-
ra produzir fontes que pos-
sam minimizar o impacto
dos cortes”, afirma. (IB)

Problema não é custo,mas gestão
ineficiente, afirmamespecialistas
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Integrar o atendimento
e darmaior atenção à
prevenção é o caminho
paramelhorar o sistema,
concordamespecialistas

de sãopaulo
colaboraçãopara a folha

É precisomudar omodelo
de saúde brasileiro, baseado
ematendimentoemergencial
e fragmentado, em que os
prestadoresdeserviçolucram
com o aumento dos gastos.
Consenso entre os partici-

pantes do segundo dia do 3º
FórumASaúdedoBrasil, rea-
lizadopelaFolhaemparceria
com Interfarma eUnimed, as
mudançasparatornarosiste-
ma economicamente susten-
táveleadequadoàpopulação
passam por uma visão inte-
gradadasaúde,açõesdepre-
venção, gestão inteligente e
acesso à informação.
“No Brasil, a assistência

temaltocustoebaixaeficiên-
cia”,afirmouMarthaOliveira,
daANS (AgênciaNacionalde
SaúdeSuplementar).Ocuida-
do precisa ser centrado na
pessoa, e não na doença,
completou João Bastos Frei-
re Neto, da Sociedade Brasi-
leira de Geriatria e Geronto-
logia —a maioria dos idosos
sofredemaisdeumadoença
crônica, e o gerenciamento
individual delasnão resolve.
A formacomoomodeloes-

táestruturado fazcomqueos

em uma crise, tem
que melhorar a

gestão. Muita gente
ainda não entendeu
que o recurso público
tem que ser muito bem
utilizado e que cabe
ao estado criar
mecanismos contra
o desperdício

david Uip, secretário
da Saúde do estado
de São Paulo

o atendimento
domiciliar não está

dando certo aqui
porque se tornou uma
batalha corporativista:
o médico tem que ser o
responsável por tudo,
mas há coisas que
podem ser assumidas
por enfermeiros,
cuidadores

Gonzalo Vecina neto,
professor da USP

No brasil, o usuário
é pouco responsável

por sua própria saúde.
Isso gera ônus para os
setores público e
privado. Investir em
prevenção é essencial
pra diminuir custo,
e o usuário precisa se
conscientizar disso

José luiz Setúbal, provedor
da Santa casa de São Paulo

Mais eficiência,menos emergência

Deborah Ciocci, Renata Vilhena Silva e SolangeMendes (da esq. para dir.) participam demesa no seminário em São Paulo

bruno santos/Folhapress

hospitais sejam a única por-
ta de entrada, e o alto custo
das internações pressiona
aindamais a “inflaçãomédi-
ca” (quaseodobrodaoficial).
“Os hospitais têm muito

desperdício, utilizam recur-
sos complexosemcasos sim-
ples”, afirmou Claudio Lot-
tenberg, presidente do Hos-
pital Albert Einstein. Segun-
do Walter Cintra Ferreira Ju-
nior, daFGV-SP, a incorpora-
ção de tecnologias faz essa
conta crescer aindamais.
Aquestãodaremuneração

de médicos, baseada na
quantidade de procedimen-
tos enãoemresultados, tam-
bémprecisaser revista,assim
como as atribuições desses
profissionais. “Hácoisasque
podemserassumidasporen-
fermeiros”,disseGonzaloVe-
cina Neto, professor da USP.
Outro fator para o aumen-

to do custo da saúde é a judi-
cialização. Durante a pales-
tradeabertura,DavidUip,se-
cretárioestadualdaSaúdede
São Paulo, afirmou que as
ações judiciaisparaobtenção
de remédios e tratamentos
devemcustarR$1,2bilhãoao
Estado neste ano.
Isso também encarece os

planosprivadosdesaúde. “A
judicialização é a indústria
dodireito individualsesobre-
pondoaocoletivo”, disseSo-
langeMendes, presidenteda
Federação Nacional de Saú-
de Suplementar. (andrea VIal-
lI, eVerton loPeS, Iara BIderman
e Walter Porto)

“ninguémquer ser
médicode família,
todomundoquer ser
cirurgiãoplástico na
avenidaPaulista”

GustavoGusso,
professor de faculdade
demedicina daUSP

Fotos reinaldo canato/Folhapress



iara biderman
colaboraçãopara a folha

Ter umplano de saúde é o
terceiromaiordesejodosbra-
sileiros, logo atrás de educa-
ção e casa própria, segundo
pesquisa feita pelo Ibope In-
teligência emmaio de 2015.
Odesejoestácadavezmais

difícil de se realizar. Com o
aumento do desemprego,
vêmaperdadoconvêniomé-
dico oferecido pelos empre-
gadores e a queda na renda.
O resultado é quemais de 1,5
milhão de pessoas deixaram
seus planos nos últimos 18
meses, segundo a Abramge
(AssociaçãoBrasileiradePla-
nos de Saúde).
Seriampotenciais clientes

para os planos individuais.
Estes, porém, sumiram do
mercado. As ofertas para es-
sa modalidade vêm caindo
desde 2001, quando a ANS
(Agência Nacional de Saúde
Suplementar) passou a con-
trolar o reajuste anual.
“A regulação do plano in-

dividualédiferentedadosco-
letivos,emqueaspartes [ope-
radoraeempresaouassocia-
çãocontratante]sãolivrespa-
ranegociar o tetodo reajuste
epodemrepassaros custos”,
afirma o economista Paulo
Furquim, do Centro de Estu-
dos emNegócios do Insper.
Além do teto de reajuste,

que em 2016 foi fixado em
13,57%(maisaltoqueo IPCA,
índice oficial paramedirme-
tas inflacionárias), a ANS
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Planos de fuga
proíbeasoperadorasde can-
celarem unilateralmente os
planos individuais ou fami-
liares, a não ser em caso de
fraude ou inadimplência.
“Os planos individuais já

eram pouco acessíveis por
causa do preço. Agora, por-
que não são encontrados”,
diz a advogada Joana Cruz,
do Idec (Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor).
Emjulhode2015,o institu-

to fez uma pesquisa sobre a
comercialização de novos
planos individuais entre as
dez maiores operadoras do
país, quedetêm81%domer-
cado. Em 18% das capitais
brasileiras, não havia opção
de plano individual comple-
to (que incluiparto).Em48%
das capitais, só uma opera-
dora oferecia o plano.

“Nenhumempresáriogos-
tadeparardevenderumpro-
duto, mas também não quer
ter prejuízo. Os planos cole-
tivos refletem a inflação mé-
dica, mas os individuais fi-
camabaixo”, afirmaAntonio
Carlos Abbate Paolo, diretor
executivo da Abramge.
Segundo ele, as operado-

ras já atuamcommargemde
lucro pequena. As maiores
despesas são com hospitais:
aassociaçãoestimouumgas-
to de R$ 48,9 bilhões em in-
ternações e R$ 8,9 bilhões
com demais despesas médi-
co-hospitalares em 2015, o
que representa 48,5% dos

custos de operadoras.
“Oplanonãopodeseraso-

lução para o sistema de saú-
de, não é modelo”, afirma
Mario Scheffer, professor da
Faculdade de Medicina da
USP. Para ele, a solução é ex-
pandir o SUS e atender uma
populaçãocadavezmaiorde
idososedoentescrônicos—o
tipode “cliente”mais onero-
so para as operadoras.
“Asoperadoras criambar-

reirasparaaaquisiçãodepla-
nosesobemmuitoasmensa-
lidades quando a pessoa en-
velhece. Os aumentos são
proibidos por lei”, diz a ad-
vogada Estela Tolezani, do
escritório Vilhena Silva.
Para Paulo Roberto Feld-

mann, economista e profes-
sordaUSP,aregulamentação
da ANS não é suficiente.
“Quem paga é o usuário. A
ANS e as operadoras não co-
brammelhorgestãodoshos-
pitais,oquepoderiadiminuir
os custos e melhorar o aces-
so aos planos”, afirma.
Paolodizqueaassociação

dosplanosde saúdeprocura
combater asmás práticas do
mercado. “Se a operadora
temumprodutoquepodeser
adquirido, deve oferecer ao
consumidor. A Abramge
orienta seusassociados,mas
seu papel é educativo, não
punitivo. É a ANS que inter-
vém quando são comprova-
das práticas irregulares.”
A ANS informa, por meio

da assessoria, que “o acesso
docidadãoaosplanosdesaú-
denãopodeser impedidoem
razão da idade, condição de
saúde oudeficiência do con-
sumidor. A negativa de ven-
da de umproduto registrado
caracteriza infraçãopassível
demulta”.Amulta-baseéde
R$ 50mil por caso.

Convênios individuais
somemdomercado e
deixamusuários reféns
de poucas ofertas,
vendidas a preços altos

O sistema de saúde do Brasil colhe, neste
momento, as piores consequências possíveis
de todas as crises vividas pelo País.

Sem emprego ou com a renda em queda,
brasileiros são obrigados a abandonar os
seguros privados, tornam-se incapazes
de responder com recursos próprios por
despesas mínimas de saúde e, mais que
nunca, dependem apenas do SUS.

O sistema público na hora em que é mais
demandado, menos pode. O fracasso dos
Governos, nos três níveis (Federal, estaduais
e municipais), já não se mede pela falta
de investimento ou pela incapacidade
para aprimorar a qualidade dos serviços.
A triste rotina de hoje é não poder manter
nem o custeio: pagar funcionários, renovar
o estoque de itens elementares e garantir
ao menos a dignidade ao paciente que faz
fila em boa parte dos hospitais públicos,
privados e filantrópicos.

As causas decorrem de escolhas
políticas feitas ao longo dos anos.

Elas, na mesma medida em
que garantiam um sistema

generoso, universal e
indispensável como o

SUS, negligenciavam
a gestão,

A crise pode ser política.
As soluções têmque ser técnicas.

a racionalidade, a eficiência e a
sustentabilidade do sistema.

Enfrentamos hoje crises que poderiam
ter sido evitadas se tivesse havido por
parte de alguns a capacidade de admitir
que o sistema merecia, como qualquer
obra humana, ser avaliado, criticado,
aperfeiçoado, modificado. Ao contrário,
o sistema de saúde tornou-se no Brasil
um dogma. Ou se proclama que ele não
pode ser discutido nem alterado ou se
é inimigo dele. Fundamentalismo puro.
Talvez fosse mais apropriado entender
que é exatamente o contrário: prejudica o
sistema quem não quer discuti-lo. O fato é
que agora, como ficou demonstrado no 3º
Fórum A Saúde no Brasil, promovido pela
Folha de S. Paulo, vive-se um impasse.

Seria ingenuidade ignorar o componente
político das opções administrativas. Mas
é triste constatar que a saúde não tem o
mesmo tratamento dado a outras áreas
– a economia, por exemplo – preservada
nas negociações meramente partidárias.
Pelo resultado de tais negociações, um
ministro, por exemplo, por mais bem
intencionado que seja, sempre expressará
as circunstâncias que o tornaram viável.
Passado um mês, a luta diária entre o
atual ministro e o partido dele impede

que a Saúde tenha gestores
nomeados. A ANVISA está
visivelmente dividida e atrapalhada
pela luta por cargos de diretor.

Talvez seja esta a hora de o Presidente
Temer tomar uma decisão simples e
definitiva para a saúde. Soluções para ela,
no mundo todo, são difíceis e complexas.
Porém, não há nenhum precedente no
qual a falta de respeito a critérios técnicos
e ao reconhecimento à experiência e à
competência, não importa a ideologia,
tenham aberto caminho a qualquer
empreendimento público bem sucedido
em saúde.

Por isso, o nosso apelo: a crise pode
ser política, inclusive na saúde. Mas
as soluções, especialmente quando
tratamos de saúde, só vão ocorrer a partir
do respeito à autoridade que vem do
conhecimento, do profissionalismo e da
experiência.

*Síntese da participação da INTERFARMA, por meio de seu presidente-
executivo, Antônio Britto, no 3º Fórum A Saúde no Brasil.

númerode
operadoras

em 2015

em 2005

843
1.242

QUANTOS TÊM CONVÊNIO MÉDICO
No Brasil (2016)

Beneficiários

48.623.463
(25% da população brasileira)

38.864.147
Beneficiários
de planos
privados

9.490.990
Planos individuais
ou familiares

Fonte: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) *Emmarço

2016*2015
2014

-1,25%
-1,89%

2,12%

Foram pesquisadas empresas que vendem planos individuais na capital, no ABCD e na Grande SP
*Pelo estatuto do idoso, os planos não podem ser reajustados a partir dos 60 anos. Fonte: Corretora Planos de Saúde Todos Aqui

Omais barato Omais caro

Health Santaris

R$ 194
(internação em enfermaria)

Unimed Guarulhos

R$ 1.462
(plano Supremo, internação
em apartamento)

Preço médio

R$ 466

44 a 48 anos

Operadoras

Ativas com
beneficiários

Com planos
individual ou
familiar

Com planos
coletivos

empresarial

Com planos-
coletivos por
adesão

799 514 647 553

QUANTO CUSTA UM PLANO INDIVIDUAL
Por faixa de idade

Taxa de crescimento
do nº de beneficiários

Unimed Guarulhos

R$ 3.581
(plano Supremo, internação
em apartamento)

Biovida Senior
enfermaria

R$ 384
(internação em enfermaria)

Preço médio

R$ 854

59 ou mais*



hospitais, clínicas, laborató-
rios e, porquenão,profissio-
nais da saúde?”, indagaLuiz
Augusto Carneiro, superin-
tendente executivo do IESS
(InstitutodeEstudosdeSaú-
de Suplementar).
Paraele eoutrosoito espe-

cialistasouvidospelaFolha,
a transparência é tema cen-
tral para assegurar a susten-
tabilidade financeira e assis-
tencial daáreade saúdeees-
timular a competição.
“Hoje,ninguémsabedirei-

toquantocustaequantogas-
ta. Isso vale tanto para o SUS
quantoparaosetorprivado”,
diz a médica Ana Maria Ma-
lik, coordenadora do centro
deestudosemplanejamento
e gestão em saúde da FGV
(Fundação Getúlio Vargas).

Segundoela, falta transpa-
rênciaemtodososníveis, até
noscontratosdeprestaçãode
serviçosedecomprade insu-
mos,quenãodeixamclaro“o
que pode e não pode”. “Fal-
taummínimodecarinhocom
o dinheiro público”, afirma.

rastreamento
MarcosBosiFerraz,profes-

sor de economia e gestão em
saúde da Unifesp (Universi-
dade Federal de São Paulo),
ilustra o caminho do orça-
mentopúblico. “Écomouma
árvore. Do tronco aos galhos
e ramos não há transparên-
cia. Fica complicado rastrear
o percurso do recurso, a sua
aplicaçãoemprogramaseos
resultadosdo investimento.”
NoSUS,umexemploéoin-

vestimento no combate ao
mosquito Aedes aegypti,
transmissordadengue,da fe-
bre chikungunya e do vírus
da zika. Embora os recursos

CLÁUDIA COLLUCCI
DE SÃO PAULO

A falta de transparência
nas informações sobre saúde
no país tem levado a desper-
díciode recursos, fraudes e a
mais custos tantono sistema
público quanto no privado.
Essadiscussão,queémun-

dial mas no Brasil pouco
avança,ganhou forçanosEs-
tados Unidos comuma nova
lei exigindo que todos os pa-
gamentos feitos a médicos
pela indústria da saúde se-
jam liberados ao público.
No Brasil, a ausência de

dadosatinge todasasesferas
da saúde. Vai desde como o
orçamento é executado até a
forma como o serviço é pres-
tado à população.
OusuáriodoSUSnãosabe

quanto tempovaiesperarpor
uma cirurgia. No Reino Uni-
do, cujo sistema inspirou a
criaçãodoSUS,ninguémpo-
de esperar mais de 18 sema-
nas para iniciar tratamento
ou fazer cirurgia. E o pacien-
te pode acompanhar pela in-
ternet o andamento da fila.
“Aqui, pela falta de trans-

parência, nem fazemos ideia
do tamanho dessa fila. Se o
paciente conhece alguém
compodere influência,oure-
correàJustiça,conseguemais
rápido”,afirmaYussifAliMe-
re, presidente do Sindhosp
(sindicato paulista dos hos-
pitais privados).
No sistema privado, que

atende25%dapopulação, as
pessoas não têmacesso a in-
dicadores de qualidade dos
hospitais, como taxa de in-
fecçãoe índicedemortalida-
de. Nos EUA, isso é público.
“Quemnão gostaria de ter

a suadisposiçãoumranking
mensurando a qualidade de
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Pacientesnão têmacesso
adadosbásicos como
preços, tempodeespera
para cirurgias e índicede
qualidadedoshospitais

públicospara essas ações te-
nham crescido, faltam infor-
maçõesparasaberquantode
dinheirovemsendoaplicado
de fato nessas ações.
Segundo o Ministério da

Saúde, em2015 houve a libe-
raçãodeR$ 1,25bilhãodopi-
so fixo de vigilância em saú-
deparaEstadosemunicípios.
Aestimativaéquecercade

70%dessetotal tenhasidoin-
vestidonocombateaoaedes.
Mascomocadamunicípiode-
termina quanto investirá, fi-
ca difícil saber se isso de fato
aconteceu. “Semtransparên-
cia, não temos como avaliar
se estão sendo tomadas as

melhores decisões em saú-
de”, resume Ferraz.
Para Carneiro, no caso de

indicadores de qualidade, a
transparência dariamais se-
gurançaaosistema. “Nãosa-
bemos quantos eventos ad-
versos ocorreram nos hospi-
tais do Brasil, em 2015, nem
na última década.”
Alémdisso,comdadoscla-

ros sobre o desempenho as-
sistencial, as operadoraspo-
deriamremunerarmelhoros
mais eficientes e qualifica-
dos—o que ocorrem em paí-
sescomoEUAeÁfricadoSul.
Hoje, as contas hospitala-

res são consideradas verda-

Convêniome negou cirurgia de urgência

Contratei um convênio em 2013, com hérnia como doença preexistente.
Em 2014, dentro do prazo de carência para tratamento de hérnia, fui
ao hospital com dores fortes na coluna, não conseguia andar. Recebi o
diagnóstico de estreitamento foraminal bilateral [um estreitamento do
espaço do disco da coluna vertebral]. O convênio negou a cirurgia mesmo
em estado de urgência e com uma doença diferente. Comprei commeu
dinheiro a prótese de R$ 15mil para a realização da cirurgia, e o hospital
fez o procedimento, de R$ 50mil. Um dos parafusos foi mal colocado e o
procedimento,refeito. Além de estar afastado do trabalho, tenho dores e
ando com dificuldade. Já gastei mais de R$ 18mil com remédios. Como o
convênio faliu, estou processando o hospital, que me cobra pela cirurgia

TIaGoPImeNTeL, 33
São Paulo (SP)

JÁ PASSEI
POR ISSO

Acaixa-preta
da saúde

Monitor cardíaco emUnidade de Terapia Intensiva doHospital A.C. Camargo, emSão Paulo

Informação
deve dar
mais poder
ao usuário
DE SÃO PAULO

Ainda que necessária, a
transparência é insuficiente
para reduzir as enormes dis-
torçõesqueseacumulamnos
sistemas de saúde público e
privado, segundo o adminis-
trador público Paulo Fur-
quim, professor do Insper.
“Não basta as pessoas sa-

berem que um determinado
médico recebe mais por al-
gum procedimento É neces-
sário que essa informação
possa ser utilizadapor quem
contrata esses serviços.”
Isso, segundo ele, conferi-

ria maior poder de decisão
(de escolher médicos e hos-
pitais) e de questionar a opi-
nião de um médico indivi-
dual, pormeio da consulta a
uma segunda opinião.
Mauricio Ceschin, presi-

dentedaGamaSaúde,defen-
dequehajamudançanomo-
delo de remuneração. Hoje,
osplanospagamoshospitais
por material e mão de obra
usados. Para ele, os paga-
mentosdeveriamsercomba-
se no desfecho clínico, o que
exigiria maior efetividade.
“Não vejo sustentabilida-

dede longoprazonosistema
como ele é hoje”, afirmou
Ceschin durante o 3º Fórum
A Saúde do Brasil. (cc)

Fotos Lalo de Almeida/Folhapress

deiras caixas-pretas. Cada
hospitaldefineovalordasua
diária,nãohá transparência,
coerência dos valores cobra-
dos e nem especificação dos
produtos utilizados.
Cada vez que um paciente

é internado para uma cirur-
gia,ohospital ganhaumaes-
pécie de cheque em branco.
Quanto mais procedimentos
fizer, mais dinheiro receberá
do plano. Contas hospitala-
res respondem por metade
dos gastos das operadoras.
Os planos de saúde, por

sua vez, remuneram esses
prestadores semsaber quan-
to o serviço vale de fato.

1.215
Nordeste

2.546
Sudeste

2.225
Sul

GASTOS POR REGIÃO
Em US$ por domicílio (2014)

*dados para agosto de 2015 Fonte: IBGE, Euromonitor, ANS e Cadastro Nacional de Saúde Suplementar

1.069
Norte

1.730
C.-Oeste

1.977
Brasil

DESPESAS COM A SAÚDE
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50505150

8119 8020

72287426

Nordeste

C.-Oeste

Sudeste Sul

Brasil

8%

29%

12%

35%

16%

Hospitais por região*

é o tempomáximo
de espera por um
tratamento ou
cirurgia no sistema
público do Reino
Unido, que
inspirou o SUS

18
SemaNaS

ORçAMEnTO
dOMInISTéRIO
dASAúdE

bilhões
r$ 89
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Paramanter um sistema
de saúde eficaz é preciso
repensar omodo de
atendimento e a forma
de remuneração

Embuscadeummodelo sustentável

DE SÃO PAULO

Asustentabilidadedossis-
temasdesaúdeéhojeumde-
safiomundial e, emespecial,
para o Brasil que vive várias
transições (epidemiológica,
nutricional, tecnológicaede-
mográfica)eumsubfinancia-
mento crônico.
Nocampoepidemiológico,

o país temuma tríplice carga
de doenças: infecciosas (co-
mo dengue e zika), crônicas
(cardiovasculares e câncer) e
de causa externa (acidentes
e ferimentos a bala).
A transição demográfica

(em 2030 haverá mais brasi-
leiros acima de 60 anos do
queabaixode14anos)eoau-
mentodaobesidade,alémdos
custos crescentes, impõem a
busca por novosmodelos.
Há uma unanimidade no

setor de que é preciso uma
mudança na atenção à saú-
de, hoje focada na doença e
nãonaprevenção,ena forma
de remunerar os prestadores
de serviços. Os sistemas pú-
blico e privado remuneram
pela quantidade de procedi-
mentosenãopelaqualidade.
SegundoaOMS(Organiza-

ção Mundial da Saúde), em
váriospaíseshásistemaspú-
blicos de saúde eficazes. Em
geral, eles investem até três
vezesmais que o Brasil, cujo
gasto público em saúde cor-
responde a 4,7% do PIB.

PAÍSES
O Canadá, por exemplo,

possui um gasto público em
saúde correspondente a 8%
de seu PIB. Os médicos do
“SUS” não são funcionários
públicos,apesardepagospe-
lo governo. A maioria dos
atendimentosfinanciadospe-
lo sistema é oferecida na ini-
ciativa privada. Quase não
existe competiçãoentreosis-
tema público e o privado, já
queosplanosnãopodemofe-
recer os mesmos serviços

ofertados na rede pública.
O Reino Unido possui um

gasto público em saúde cor-
respondente a 8,2% de seu
PIB. O sistema do país, cria-
donaSegundaGuerra, écon-
siderado um exemplo de
atenção à saúde básica.
Para ir aumespecialista, é

preciso passar antes por um
clínicogeral, que éa referên-
ciadopacientedentrodosis-
tema e que resolve até 90%
dos casos. Essesmédicospo-
dem ganhar umdinheiro ex-
tra se os pacientes permane-
cerem saudáveis.
Já aFrançapossui umgas-

to público em saúde corres-
pondentea9,3%doPIB.Aca-
deiamontadaparagestantes,
quedá incentivos financeiros
para que pessoas de baixa
rendabusquemacompanha-
mento médico regular, é um
exemplo internacional.
O SUS francês mistura se-

guro público com contribui-
ções na folhade salários. Em
boa parte dos casos, o aten-
dimento não é gratuito, mas
o governo reembolsa a des-
pesa. (cláudia collucci)

Brasilmistura quatro caminhos
DE SÃOPAULO

Apesardaexistênciadedi-
ferentes sistemas internacio-
nais de sáude, o Brasil ainda
não definiu qual seguir.
Para o médico Gustavo

Gusso,professordaUSP,não
há um só modelo no qual o
Brasil possa se inspirar. “Ca-
da país tem que achar o seu
caminho, mas é importante
estudarprofundamentecada
sistema,oquenãofoi feitona

época da criação do SUS.”
Segundo ele, hoje há qua-

tro modelos simultâneos no
país.Alémdoprivadoedopú-
blico,háopúblicocomservi-
çoprivadofinanciadopeloEs-
tado e o financiado pelo se-
gurosocial.“OBrasil temuma
mistura desses quatro e isso
é ruim, não há clareza” diz.
Na opinião da economista

Maureen Lewis, que traba-
lhou no Banco Mundial e é
professora da Georgetown

(EUA), o setor público brasi-
leiro precisa demais respon-
sabilidade.Nasuaavaliação,
as Organizações Sociais de
São Paulo são exemplos que
podem funcionar.
“Primeiro, o desempenho

dos hospitais é bem defini-
do e é parte do contrato com
asONGs. Segundo, oshospi-
tais têm metas de eficiência
e qualidade. E há ferramen-
tas para acompanhar o de-
sempenho.” (cc)

e

GASTO RACIONAL
Países selecionados do ranking mundial de gasto per capita em saúde

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Mundial e Organização Mundial da Saúde
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Gasto per
capita em saúde
(em US$)

Mortalidade
infantil (por 1.000
nascidos vivos)

Expectativa
de vida
(em anos)Posição

no ranking

O investimento alto em
saúde não apresenta
necessariamente
indicadores mais
positivos. É o caso do
Brasil em relação a
outros países em
desenvolvimento e o dos
Estados Unidos em
comparação com a
Inglaterra, cujo sistema
de saúde é considerado
um dosmais eficientes
domundo

US$ 1.056
per capita

US$ 3.647
per capita

US$ 8.895
per capita



KARINA PASTORE
COLABORAÇÃOPARA A FOLHA

Comhistóricodecâncerde
mamana família, aocomple-
tar40anos, em2011, apedia-
trapaulistaAndreaTorresSa-
najóttadeu início auma roti-
na de exames para a detec-
ção precoce da doença. Há
doisanosemeio,os testes in-
dicarama existência de uma
lesão pré-cancerosa. Em de-
zembro de 2015, outro acha-
doanormal,denaturezamais
agressiva. Emvezdeextirpar
o tecidodoente,elaoptoupe-
la mastectomia dupla.
Apesar do medo e da an-

gústiaembutidosnaescolha,
do ponto de vista financeiro
Andrea sentia-se tranquila.
Nunca tivera problema com
o plano de saúde contratado
nos anos 2000. A pediatra
preenchia os requisitos para
a cirurgia, mas o convênio
não a autorizou —liberou
apenas a retiradada lesão. A
operaçãosóocorreumedian-
te liminar.Mais tarde,osexa-
mes dos tecidos extirpados
indicaram a presença de cé-
lulascancerosas.Senadafos-
se feito, Andrea desenvolve-
ria a doença. Devido à gravi-
dade do caso, teve de passar
por mais duas cirurgias.
O marido de Andrea, o

anestesista Roberto, até ten-
tou cotar quanto sairia o tra-
tamento dela.Mas esse é um
cálculodifícil de fazer. “Con-
tas hospitalares são comple-
xas, difíceis de apurar e não
seguemnenhumpadrão”,diz
oadvogadoRafaelRobba,do
escritório Vilhena Silva.
Umexemploemblemático

é o que ocorre com os remé-
dios.Umantibióticovendido
na farmácia por R$ 35 custa

Contadehospital particular é alta,
complexa e impossível de checar

o dobro oumais para umpa-
ciente hospitalizado.
Em 2015, medicamentos,

materiais e insumoshospita-
lares foramresponsáveispor
45%de tudo o que entrouno
caixa das instituições priva-
dasde saúde. Taxas ediárias
não chegaram a 18%.
O problema está no modo

como as empresas de saúde
suplementar remuneram os
hospitais.Opagamentoé fei-
topelométodo“fee for servi-
ce” (pagamento por serviço,
em inglês). O dinheiro entra
no caixa a cadaprocedimen-
to realizado,examefeito,ma-
terial usado,drogaprescrita.

“Osistemaprivilegiaa ine-
ficiência.Quantomaisgasto,
mais recebo”, diz o médico
WalterCintraFerreira Júnior,
coordenador do curso de ad-
ministração hospitalar da
Fundação Getúlio Vargas.
Ea ineficiência custa caro.

Omodo como a saúde priva-
da está estruturadanopaís é
cenário ideal para o desper-
dício. Pelas estimativas de
Francisco Balestrin, presi-
dente da Associação Nacio-
naldeHospitaisParticulares,
dos R$ 450 bilhões gastos
com saúde em 2015, 20% fo-
rampara o lixo comuso exa-
geradode recursos, falhasna
prestaçãode serviço ena for-
mação de preços e fraudes.
Na mesma mesa da qual

Balestrin participou no últi-
moFórumASaúdedoBrasil,
o presidente do Hospital Al-
bertEinstein,ClaudioLotten-
berg, afirmouqueoprincipal
fator que encarece as contas
hospitalares é a admissãode
casos que não deveriam ser
tratadosali, oquedrenaa re-

ceita das instituições.
“Hospital é um equipa-

mentodealto custo fixo”,diz
oprofessorFerreira Júnior,da
FGV. Aqui ainda prevalece a
culturado“hospitalocentris-
mo”—diante dequalquer al-
teração clínica, o brasileiro
corre ao hospital.
“Se umprocedimento que

poderia ser feito emambula-
tório acontece no hospital, é
certeza de que dinheiro está
sendo jogado pela janela”,
diz Ferreira Júnior.
Seria simplismo reduzir os

altos custos da saúde priva-
da ao sistema de remunera-
ção. Outra particularidade
dessemercadoéo fatodeque

as tecnologias não são subs-
titutivase, sim, incrementais.
O raio-X não deixou de ser
usado após a ultrassonogra-
fia; que não foi aposentada
coma tomografia; que conti-
nuou,apesardaressonância;
que segue sendo indicada
mesmo com o PET-Scan.
O tratamentodocâncerde

cólonéumexemplodoenca-
recimentodoscustos,dizSet-
phenStefani, oncologista do
Hospital do Câncer Mãe de
Deus, emPortoAlegre, epre-
sidente do Comitê Latino
Americano,daSociedade In-
ternacional de Farmacoeco-
nomiaeEstudosdeDesfecho.
No iníciodadécada, amédia

de sobrevida era de seis me-
ses, ao custo mensal de US$
200. Hoje, com medicamen-
tos mais eficazes, pacientes
ultrapassam os dois anos.
Masogastomensalcomotra-
tamento é de US$ 10mil.
Oproblemaéa filosofiado

“cheque embranco”, segun-
doaqual examese tratamen-

tos são exigidos só porque
são a última novidade.
Umcaso de exagero é o do

stent farmacológico, usado
nadesobstruçãodas artérias
docoração.Adiferençaentre
ele e o tradicional está na li-
beração de medicamentos
que reduzemo riscode entu-
pimentos.Os farmacológicos
custam seis vezes mais que
os comuns e são indicados
para diabéticos, vítimas de
lesões extensas e portadores
devasossanguíneosmuito fi-
nos. Pois bem: no Brasil, es-
ses pacientes são só 25%dos
doentes,mas80%dosquese
submetem ao procedimento
recebem o stent mais caro.

Após implante no cérebro consigo fazer tudo sozinho

Descobri que tinha doença de Parkinson em 2011. Comecei a fazer o tratamento para controlar os espasmos
com um medicamento que me custava cerca de R$ 140. Depois, fui orientado a pegar o medicamento pelo
SUS. A dose foi aumentando, e eu não sentia melhora, apenas um controle temporário dos sintomas —no fim,
o efeito do remédio durava uma hora. Não podia sair de casa sozinho. Numa consulta, soube que poderia
fazer o implante de um neuroestimulador no cérebro para controlar os sintomas. Era a melhor solução, mas
custaria R$ 150 mil. O convênio médico concordou em cobrir o procedimento, porém esperei vários meses
para que marcassem a cirurgia. Quando marcaram, o hospital não foi considerado adequado pelo médico que
faria o procedimento. Só quando entrei com ação na Justiça a cirurgia foi remarcada, para abril deste ano.
Hoje consigo fazer qualquer tarefa sozinho, voltei a cuidar da minha casa e ainda posso curtir meu neto

FábiO tOrquAtO, 48
Guarulhos (SP)

JÁ PASSEI
POR ISSO

Pacientes aguardamatendimento,muitas vezes feito no próprio corredor doHospital Geral de Vitória da Conquista, na Bahia

Alta tecnologia não
garante eficiência
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DE SÃOPAULO

A incorporação de novas
tecnologias no atendimento
médico é uma das responsá-
veis pelo aumento dos cus-
tos. Embora emalguns casos
seu uso seja importante, em
outros ele é desnecessário.
“As novas tecnologias só

devem ser utilizadas com
bons protocolos e eficiência.
Nemsempre ela énecessária
ousinal dequalidade”,disse
WalterCintraFerreira Junior,
daFGV-SPdurantedebateno

3º FórumA Saúde do Brasil.
Segundoele, amelhor for-

ma de resolver isso é a trans-
parência. “O paciente preci-
sa ter acesso a informações
paradarvaloraoutrosmode-
los, queprivilegiamos resul-
tados, não a tecnologia”.
Gonzalo Vecina Neto, pro-

fessor da Faculdade de Saú-
dePúblicadaUSP, concorda.
“A sociedade quer algo dife-
rente sem pagar mais, preci-
sa ter acesso às informações
para pode saber o quê e co-
momudar.”

Quantomais gastam as
instituições,mais elas
recebemdos convênios,
o que incentiva o uso
exagerado de recursos

Eduardo Knapp/Folhapress

Lalo de Almeida/Folhapress

A CONTA DO HOSPITAL PARTICULAR
Gasto médio anual de paciente brasileiro
com base em dados de 2015

*Medicamentos, materiais, órteses, próteses e gases medicinais, entre outros
**Despesas sem relação com serviços de saúde, como limpeza e segurança
****Por exemplo honorários de médicos que não são contratados pelo hospital
Fonte: Observatório 2016, da Associação Nacional de Hospitais Privados

Pessoal (contratação direta)

Insumos hospitalares*

Contratos com terceiros**

Apoio e logística

Utilidades (energia, água etc.)

Manutenção e assistência técnica

Outras despesas***

Total

8.030

5.372

2.252

1.293

403

366

1.263

18.979

42,3

28,3

11,9

6,8

2,1

1,9

6,7

100

Despesa
Custo
(R$)

Peso
(%)

INFLAÇÃO
MÉDICA
EM2015

19,3%

tAxADA
INFLAÇÃODE
PRODutOS
E SERVIÇOS

10,7%
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Nem sempre omédico
especialista que passa
pelo quarto de um
paciente internado avisa
sobre seus honorários

Plano autorizou atendimento
e depois não quis pagar
Cheguei ao trabalho e comecei a passar mal. Não conseguia terminar
uma frase. Fui para o hospital com meus filhos. A minha preocupação
era ter um derrame.
No hospital, fui submetido a uma ressonância magnética e nada
de anormal foi encontrado. Os médicos acharam melhor passar
a noite internado para que pudessem fazer um eletroencefalograma.
Nenhuma alteração. Veio então o pedido de uma ressonância
magnética das carótidas, com contraste. Passei outra noite no hospital.
O terceiro exame também não encontrou nada e recebi alta.
No mês seguinte, voltei ao mesmo hospital para uma cirurgia de
extirpação de um tumor no rim. O procedimento já estava marcado
desde o final do ano passado. Há 35 anos, tenho o mesmo plano de
saúde, pelo qual pago cerca de R$ 5.000 por mês.
Ao voltar para casa depois da operação, recebi dois boletos do hospital
no valor de R$ 17 mil. A seguradora justificou: embora tivesse autorizado
o atendimento, optou por não custear parte dos gastos, por entender
que eles não possuíam cobertura contratual. Sem entender nada, entrei
na Justiça e consegui uma liminar para o pagamento

antônio calabrez, 64
São Paulo (SP)

JÁ PASSEI
POR ISSO

Visitas impagáveis

sabine righetti
COlAbORAçãOPARA A folha

A alta de pacientes com
bons planos de saúde inter-
nados em hospitais particu-
lares pode vir seguida de um
susto: a conta.
Asvisitasdemédicosespe-

cialistasdurantea internação
são cobradas de pacientes e
familiares. Issoporque essas
instituições trabalhamcomo
chamado“corpoclínicoaber-
to”—médicos externos aten-
dem doentes.
Oproblemaéqueosmédi-

cos, geralmente, não avisam
ospacientes sobreos valores
de seus serviços. E familiares
—por desinformação, falha
decomunicaçãoou fragilida-
de típicadomomentoemque
umparente está internado—
não perguntam.
Para piorar, o médico res-

ponsável pela internação de
cada paciente pode chamar
outros especialistas, como
cardiologistas, nefrologistas
e afins. Isso pode acontecer
semque a família tenha con-
trole de quais médicos estão
atendendo a pessoa e quan-
toexatamente issovai custar.
Aconteceu com a família

da Ana, que prefere não se
identificar. Ela teve seu pai
internado pormeses no hos-
pital Albert Einstein, emSão
Paulo, com pneumonia.
Na estadia, o paciente re-

cebeu visitas diárias de um
infectologista. Foram R$ 60
mil só desses honorários.

O caso está sob os cuida-
dosdoadvogadoCláudioCas-
tello, especialista emproces-
sos desse tipo no escritório
Castello de Campos & Gaza-
rini Dutra.
“Entendo que isso é ilegal

porque o paciente tem de ter
clareza de que o caráter do
atendimento é particular”,
diz. “Isso não fica claro.”
De acordo com informa-

çõesdaassessoriade impren-
sa do hospital Albert Eins-
tein, “o corpo clínico dohos-
pital é aberto eoshonorários
são definidos e formalizados
entreomédicoeopaciente.”
Ohospital informouainda

que “providencia orçamen-
tos fechados para clientes
particulares em algumas es-
pecialidades e procedimen-
tos, desta formamantendo a
previsibilidade dos custos.”

Na ocasião da internação
com plano de saúde em hos-
pitais privados “de corpo clí-
nico aberto”, como Einstein
e Sírio Libanês, o responsá-
vel pelo paciente tem de as-
sinarumtermoafirmandoes-
tar ciente de que os valores
dosespecialistasserãocobra-
dos pelosmédicos.
Dopontodevista legal,diz

o advogado Marco Aurélio
ArikiCarlos,que tambémtra-
balha na área de saúde, a re-
lação entremédico e pacien-
te é estabelecidapeloCódigo
de Defesa do Consumidor.
Isso significa que o médi-

co, como prestador de servi-
ços, deve formalizar seusho-
norários previamente com
paciente e seus familiares.
“Éamesmacoisaquecom-

prar uma televisão. Você vai
à loja, fica sabendo o preço e
decide se vai comprar. Não
dápara ficar sabendoovalor
do produto depois”, explica.
Honoráriosmédicosparti-

culares apresentados em in-
ternações podem ser reem-
bolsadospelosplanosdesaú-
de privados —algo que é es-
tabelecido contratualmente
entre o plano e o segurado.
“O problema é que o valor

do reembolso gira em torno
de um terço do que é cobra-
do pelos médicos”, diz Mar-
celo Diegues, sócio do escri-
tório especializado em casos
de saúde Camargo Diegues.
Ele próprio teve de mover

uma ação para que seu pla-
nodesaúdereembolsasse in-
tegralmente os honorários
médicoscobradosnaocasião
da internaçãodasuamulher,
há três anos, no hospital Sí-
rioLibanês,que tambémtem
“corpo clínico aberto”.
Consultado, o hospital Sí-

rioLibanêsnãoretornouade-
manda da reportagem sobre
o seusistemadecobrançade
visitas médicas até o fecha-
mento desta edição.
Para piorar a matemática,

cada especialista chamado
pelomédico responsável pe-
la internação pode seguir
comasvisitasatéaaltadopa-
ciente —e não somente até
que o problema de sua área
tenha sido resolvido.
“Emalguns casos, háabu-

so por parte dos médicos”,
diz Renata Vilhena, um dos
nomespioneiros emdireitoà
saúde no país, do Oliveira &
Vilhena Advogados.

lalo de Almeida/Folhapress
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Oparto da prevenção

JULLIANE SILVEIRA
COLABORAÇÃOPARA A FOLHA

Examessemsentido, inter-
nações longas, procedimen-
tos exagerados, uso descon-
trolado da tecnologia. Além
denão focarnaqualidadede
vida, o caminho tomado pe-
la rede privada de saúde no
Brasil custa caro.

“Quandoosistemafoicria-
do, morria-se de doenças in-
fecciosas, enãocrônicas; en-
tãosedesenvolveuummode-
lo que trata a doença”, diz
LuizAugustoCarneiro, supe-
rintendente do IESS (Institu-
to de Estudos de Saúde Su-
plementar).
Esquemas de prevenção e

atenção primária entram em
cena para que o objetivo do
atendimento médico seja a
saúdeeosprocedimentos se-
jam bem conduzidos. ”As
operadorasnãovendemqua-
lidade de vida, e sim acesso
à melhor tecnologia possí-
vel”, diz Martha Oliveira, di-
retoradedesenvolvimentose-
torialdaANS(AgênciaNacio-
nal de Saúde Suplementar).
Nesse contexto, a agência

desenvolve projetos-piloto
que têm como prioridade a
relação médico-paciente e
tentam otimizar o tratamen-
to na rede particular.
UmdessesprojetoséoPar-

toAdequado, implementado
há um ano em 40 hospitais
dopaís e resultadodeparcei-
racomoHospitalAlbertEins-
tein e o IHI (Institute for
Healthcare Improvement).
A proposta é disseminar

modelosquevalorizemopar-
tonormal e favoreçamaqua-
lidadedeserviçosdesdeopré
até o pós-parto, diz Rita de
Cassia Sanchez e Oliveira,
obstetra do Einstein.
O segundo projeto piloto

da agência chama-se Idoso
BemCuidado, e será impaln-
tado ainda neste ano (leia
nesta página).
Ospróximosprojetos foca-

lizamotratamentodocâncer
—que é desarticulado na re-
deprivada—eaodontologia,
paraqueospacientespassem
a priorizar a prevenção de
problemas bucais
Comessesprojetospilotos

a ANS também quer discutir
a reduçãode custos, bemco-
monovas formasde remune-
raçãopara serviçosmédicos.
Mudanças que esbarram na
resistênciadosprofissionais.

“O modelo de remunera-
ção atual não incentiva a
atençãoprimária”,dizDaniel
Knupp, vice-presidente da

Sociedade Brasileira de Me-
dicina da Família e Comuni-
dade. “Hoje, o pagamento
dos serviços é por produção,
oque levamédicos e institui-
ções a gerar procedimentos
de forma desenfreada.”.
NoPartoAdequado, foram

testadas fórmulas de paga-
mento que usam indicador
de qualidade, para comple-
mentararemuneraçãojápac-
tuadaentreplanoehospital.
Omesmoocorreránoprogra-
ma Idoso Bem Cuidado.

sistema exaurido
Masa formaçãoéoutroen-

trave. Na faculdade demedi-
cina, o aluno é treinado a
diagnosticar, tratar e curar
sintomas, explicou à Folha
Mary Durham, diretora do
Centro dePesquisas emSaú-
de daKaiser Permanente. “O
sistema continuará a focar
emtratamentoeprocedimen-
toatéhaver incentivoparavi-
sar saúde e prevenção, dan-
do ênfase no valor em vez de
enfatizar o volume do servi-
ço prestado”, disse.
Asoperadoras, emcontra-

partida, parecem sem saída
e também querem nova ma-
neira de tratar e remunerar.
A sinistralidade dos planos
de saúde brasileiros gira em
tornode85,5%,quandoo ín-
dice adequado seria de até
75%. “O sistema se exauriu,
a operadora muda ou será

mudada por força do cená-
rio”, analisa Cloer Vescia Al-
ves,queécoordenadordoCo-
mitê de Atenção à Saúde da
Unimed do Brasil.
A conta deve ser revista,

com novo sistema de finan-
ciamento que freia gastos
abusivos e commédicogene-
ralista, figuracentraldaaten-
ção primária, capaz de con-
duzir opaciente embuscade
prevenção e eficácia.
Operadoras comoUnimed

eAmil já incluemmodelosde
atenção primária em planos
tradicionaisevendemprodu-
tos nos quais o acompanha-
mento do generalista é prio-
ritário e obrigatório.
E colhem resultados preli-

minares.Comessesmodelos,
a Unimed de Belo Horizonte
(MG) reduziu em um ano as
visitasapronto-atendimento
dos beneficiários de 34%pa-
ra19%eas internaçõesdepa-
cientes com doenças sensí-
veis à atenção primária de
14%para9%.UnimedsdeVi-
tória (ES) e Guarulhos (SP)
têm índices semelhantes.
Cloer Vescia Alves estima

queaconduta,aliadaanovas
formas de remuneração, até
reduza o custo assistencial.
“Um sistema mais racional
geraráprodutosdecustome-
nor e talvez a saúde suple-
mentar possa resgatar um
contingente significativoque
a deixa por conta da crise.”

Grupo de profissionais interage comboneca durante treinamento do programaParto Adequado, que visa diminuir o número de cesarianas, noHospital Albert Einstein, emSão Paulo

Na emergência a gente não
pensa em como vai pagar

Há dez meses, tive de fazer uma cirurgia
de emergência no coração. Os médicos
disseram que havia uma lesão muito perto
da veia aorta. Fui internada de emergência.
Fiquei em observação, fiz exames e uma
cirurgia. Depois, foram mais 23 dias para me
recuperar. O plano de saúde pagou o custo do
hospital, mas reembolsou menos de um terço
dos honorários médicos —de quase R$ 130
mil. Meu marido pagou o restante e decidimos
mover uma ação contra o plano para reaver
o dinheiro. Havia risco de morte quando fui
internada. Nessa hora a gente não pensa como
vai resolver os honorários ou como pagar,
você só quer solucionar o problema

ZiLbAMAZOtti, 73
São Paulo (SP)

JÁ PASSEI
POR ISSO

PARtIcIPAm
dOPROGRAmA
PARtOAdEquAdO

40
32

hospitais

operadoras

Idoso é foco de
novo programa

COLABORAÇÃOPARA A FOLHA

O programa Idoso Bem
Cuidadocomeçanosegundo
semestre em15hospitais. Es-
se piloto da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar é
pautadonareestruturaçãoda
rede de atendimento ao ido-
so, que fica perdido entre
muitos médicos, exames re-
petitivos, internaçõesealtas.
Dados do IHI (Institute for

Healthcare Improvement) so-
bre um projeto semelhante
mostramqueo focoematen-
ção primária reduziu os gas-
tos em 25%. Outros estudos
apontamquedastambémnas
visitas em pronto-socorro
(21%) e internações (28%).
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Remediar é mais caro;
para inverter a lógica
do sistema surgem
programas como o que
tenta evitar cesáreas

Fotos Lalo de Almeida/Folhapress
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TENDÊNCIA DE ENVELHECIMENTO
A pirâmide etária brasileira em 2010 e projeções
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Um exemplo de como evi-
tar amáfiadaspróteses éum
programa de segunda opi-
niãodoHospitalAlbert Eins-
tein, criado em 2011. Nesse
período, ele já tirou da fila
maisdametadedos 1.500pa-
cientes com indicação de ci-
rurgiadecoluna,que,naver-
dade,nãoprecisavamoperar.
Após receber o diagnósti-

co de cirurgia, o paciente é
encaminhado para outo mé-
dico, que confirma ou não o
tratamento. Com isso, o índi-
ce de operações desnecessá-
rias caiu de 70%para 57%.
A opção, nesses casos, é

um tratamento conservador
(fisioterapia, por exemplo) o
que gerou economia de ao
menos R$ 102milhões.
Parao superintendenteda

hospital, Miguel Cendoroglo
Neto, há muitas razões que

explicam o alto índice de in-
dicação cirúrgica semneces-
sidade, entre elas a má for-
maçãodomédico e a falta de
dadosclínicoseexames.Mas
há também suspeitas de in-
dicações fraudulentas. Ano
passado, Cendoroglo falou
sobreoprogramaàCPIdaCâ-
maraque investigavaamáfia
das próteses.

Segundooprograma,3,5%
das pessoas com indicações
para operar a coluna não ti-
nham doença alguma na re-
gião,mas sim problemas em
outros locais do corpo.

Mesmo quando a necessi-
dade de cirurgia é confirma-
da, as divergências conti-
nuam: 79% das indicações
iniciais eramdeprocedimen-
tos de alta complexidade
(mais invasivos e caros). Na
segunda avaliação, o índice
cai para 35%. Para Cendoro-
glo,umdiferencialdoprogra-
ma é contar com o consenso
de uma equipe de profissio-
nais experientes.
Sobre o impacto da inicia-

tiva nomercado de próteses,
elediz:“Contribuímosnopro-
cessoetambémparaumama-
durecimentodomercadocom
relação a ética e transparên-
cia.Vimosmudançasdecom-
portamento de operadoras,
hospitais e fornecedores.”
O hospital temprojetos de

segundaopiniãonasáreasde
cirurgia bucomaxilo-facial,
cardiologia e outras áreas da
ortopedia. (CC)

Programa ‘segunda opinião’
reduz cirurgias desnecessárias

DE SÃOPAULO

Quaseumanoemeioapós
asprimeirasdenúnciassobre
a“máfiadaspróteses”,17em-
presas foram investigadas e
dezpessoas foramindiciadas
por estelionato, corrupção e
falsidade ideológica.
No esquema, médicos re-

cebiampropinapara fazer ci-
rurgiasenvolvendodispositi-
vos superfaturados.A fraude
atingiuoSUS (SistemaÚnico
de Saúde) e os planos.
O que mais alvoroça esse

mercado que movimenta ao
anoR$12bilhões,porém,não
são as investigações e sim a
possibilidade de o governo
tabelar os preços das próte-
ses. O CFM (Conselho Fede-
ral de Medicina) defende a
medida, atualmente em dis-
cussão em Brasília.
A Anvisa (Agência Nacio-

nal de Vigilância Sanitária)
também trabalha em um re-
gistronacionalde implantes,
compadronizaçãodenomen-
claturas,quepermitiráacom-
paração de preços.

Hoje,muitos fornecedores
proíbem a divulgação dos
preços. Isso permite que se-
jamcobradosvaloresdiferen-
tes pelo mesmomaterial.
Umaprótesedequadrilpo-

de custar entre R$ 2.282 e R$
19 mil, dependendo do hos-
pital.Opreçodeumstent far-
macológicodamesmamarca
varia deR$ 7.500 aR$ 29mil,
segundo a Anvisa. Questões
regionais explicam parte da
diferença, mas a outra parte
se deve a propinas e incenti-
vos amédicos e hospitais.
O caso das próteses é a

pontado icebergdeumsiste-
ma cheio de distorções, diz o
administradorpúblicoPaulo
Furquim,professordoInsper.

“É chocante saber que um
médico pode, por vantagem
financeira,escolherumapró-
tese que custa mais caro e é
depiorqualidade, emprejuí-
zo ao bolso e à saúde do pa-
ciente ”, afirma.
Para especialistas, essa

distorçãoéprovocadaporque
nãohá indicadordequalida-
dequepermitaacomparação
de uma prótese com outra.
Assim, a estipulação do pre-
ço se dá por critérios subjeti-
vos, como o poder do forne-
cedor ou a indicação do pro-
fissional da saúde.

“A transparência de infor-
mações e da qualidade, no
mínimo inibiriapráticasdes-
leais”, diz Luiz Augusto Car-
neiro, superintendente do
IESS (InstitutodeEstudosde
Saúde Suplementar) .

REGULAÇÃO
A Abimed (associação da

indústria de produtos para a
saúde) defende a padroniza-
çãodanomenclaturadospro-
dutos,mas é contra a regula-
ção de preços. Diz que essas
intervenções podem levar à
escassez deprodutos ouà re-
duçãodainovação.Citacomo
exemplo Japão e França, que
adotaram o controle de pre-
ços e não obtiveram sucesso.
SegundoAurimarPinto,di-

retordaAbimed,éprecisoum
olharmais amplo para todas
asetapasdascadeiaspara re-
solver a questão.
O mercado é complexo,

tem um ciclo rápido de ino-
vação (18 a 24 meses) e um
grande número de produtos
(pelomenos50mil itens)com
alto grau de especificidades.
Umaúnica cirurgiade joelho
envolve 700 itens eumaope-

raçãodequadrilmaisdemil.
Segundo Pinto, há custos

“invisíveis” envolvidos no
mercado de próteses, como
os de treinamento de profis-
sionais, logísticaparaestoca-
gem e assistência técnica.
Para Miguel Cendoroglo

Neto,doHospitalAlbertEins-
tein, a simples precificacão
sem a transposição dasmar-
gens de lucro aos hospitais,
pode tornar o sistema insus-
tentável.Muitoshospitaisga-
nhamdinheiro vendendo in-
sumos (comopróteses) apre-
çosmaisaltosdoquepagam.
“Éumaformadecorrigirmar-
gensnegativasde taxase ser-
viços impostaspeladistorção
do modelo atual de remune-
ração de hospitais e médi-
cos”, diz ele.

MERCADO
Ano passado, importado-

res,distribuidorese fabrican-
tes firmaramumacordoseto-
rial, criando um canal de de-
núncias como InstitutoÉtica
Saúde. Em dez meses, foram
recebidas 366 reclamações
envolvendo 1.195 pessoas e
entidades.
Aofertadepropinaemtro-

ca de indicações foi o tópico
mais citado. As denúncias
sãoencaminhadasàAssocia-
ção Nacional do Ministério
Público de Defesa da Saúde.
SegundoClaudiaScarpim,

diretora do instituto, a ação
inclui hospitais e indústria,
mas não as entidades médi-
cas. “A gente fica frustrada
porque é a parte que deveria
estar mais preocupada em
acabar com isso.”
Asentidades, comooCFM,

defendem que a melhor for-
ma de combater as irregula-
ridades é a criação de meca-
nismos de regulação de pré-
ços. O conselho defende ain-
daqueosprofissionaisenvol-
vidos com corrupção sejam
punidos também na Justiça.
Em 2010, uma resolução in-
ternaproibiuomédicodeexi-
gir um único fornecedor de
próteses. (CLÁUDIA COLLUCCI)

Quanto vale uma
prótese na real?

Cirurgia de coluna feita noHospital Albert Einstein (acima); e detalhe no examedo paciente

11semináriosfolha SAúDe emreCeSSãO┆ ┆ ┆ sexta-feira, 17 De junho De 2016AB

Setor e governo federal
debatem tabelamento
dos preços dos
equipamentos como
forma de coibir a máfia

Fotos Lalo de Almeida/Folhapress
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das pessoas
com indicação
para operar a
coluna não tinham
problema no local

3,5%
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SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL
Sua importância em números

70,6 milhões de beneficiários
de planos médicos e

odontológicos em maio de 2016

milhões de
beneficiários28,6 milhões de beneficiários

de planos de assistência
médico-hospitalar

15,4

bilhões em despesas
assistenciais (2015)R$ 49,4bilhões

em provisões
técnicas garantindo a solidez
de suas empresas (2015)

R$ 13,8

milhões de beneficiários
de planos exclusivamente
odontológico

13,2

operadoras de
planos privados

de assistência à saúde

24

A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde)
representa 40% desses beneficiários

R$ 23,9 bilhões de tributos
pagos (2013-IBPT)

Esses números retratam o setor de Saúde Suplementar que abriga 35% da população brasileira

Consulte também os nossos guias:

Para saber mais sobre a FenaSaúde visite nosso site:
www.fenasaúde.org.br.

Esclareça outras dúvidas sobre plano de saúde em
www.planodesaudeoquesaber.com.br

e em nossa página
www.facebook.com/planodesaudeoquesaber

MAIS DE

R$ 121
bilhões
PAGOS EM DESPESAS
ASSISTENCIAIS EM 2015

MAIS DE

DE PROCEDIMENTOS
REALIZADOS EM 2015

Uma média de 3,7 milhões de
procedimentos ao dia, entre
consultas, internações, exames
complementares e outros

1 bilhão
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