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Com 43 empresas associadas, a  
Interfarma (Associação da Indústria 
Farmacêutica de Pesquisa) repre-
senta empresas e pesquisadores na-
cionais ou estrangeiros responsáveis 
por promover e incentivar o desen-
volvimento da indústria de pesquisa 
científica e tecnológica no Brasil, em 
especial para a produção de insumos 
farmacêuticos, matérias primas, me-
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Fundada em 1990, a Interfarma de-
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fatores de desenvolvimento econô-
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damental de suas atividades. A enti-
dade estimula o debate sobre temas 
de interesse da sociedade como pes-
quisa clínica, acesso e financiamento 
à saúde, combate à informalidade, 
biotecnologia e sistema regulatório. 
Dentre as ações institucionais da In-
terfarma estão a interação e o estrei-
tamento das relações com os diver-
sos agentes, por meio de um diálogo 
franco e aberto, especialmente com 
autoridades da área de saúde, lide-
ranças do setor, formadores de opi-
nião e outros públicos que possam 
auxiliar na construção de um novo 
cenário para a saúde, tendo como 
principais objetivos ampliar o acesso 
e fortalecer a inovação no Brasil.

Fundada em 1933, a SPDM - Asso-
ciação Paulista para o Desenvolvi-
mento da Medicina é a maior entidade 
filantrópica de prestação de serviços 
de saúde do Brasil focada no SUS 
(Sistema Único de Saúde). Com 32 
mil colaboradores, é responsável pelo 
gerenciamento de 22 unidades hospi-
talares e ambulatoriais, construídas e 
equipadas pelo Estado e por diversos 
municípios, levando o que há de mais 
avançado em conhecimento médico 
para as populações carentes de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Mato Grosso. A SPDM gerencia inú-
meros projetos e programas de saúde 
de grande destaque realizados ao lon-
go de sua história – que muitas vezes 
se confunde com a própria história da 
Saúde Pública do País, como o PAIS  
(Programa de Atenção Integral à Saú-
de), lançado em 2001 e que atende 1 
milhão de famílias cadastradas, com 
mais de 3 milhões de visitas domici-
liares, só na cidade de São Paulo. A 
SPDM é dirigida por um Conselho 
Administrativo e constituída pelos 
membros da antiga Congregação da 
Escola Paulista de Medicina, atual 
Conselho Universitário da Unifesp 
(Universidade Federal de São Paulo), 
com a qual mantém estreita relação, 
além do objetivo comum de servir 
ao ensino, à pesquisa e à assistência 
médica. Por sua atuação em pratica-
mente todos os segmentos do setor, é 
destaque no panorama nacional, com 
a validação e o reconhecimento de seu 
processo de qualidade sempre obtidos 
de órgãos acreditadores, nacionais  
e internacionais.
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Estou há 60 anos envolvido nos problemas 
de saúde do Brasil. Tenho acompanhado, 

ao longo do tempo, o que tem acontecido. 
Embora estejamos vivendo momentos de 

perplexidade e dificuldade, avançamos 
muito e vamos continuar avançando. 

 

Adib Domingos Jatene



Prefácio

A saúde, maior bem do ser humano, é dinâmica. O perfil epidemiológico 
muda, a pirâmide etária se inverte e surgem novas doenças. O avanço tec-
nológico é cada vez mais rápido e inclui, além das áreas próprias da medici-
na, todo o arcabouço social e de comunicação, como os recursos da internet 
e das redes sociais. 

Em 2021, o cenário da medicina estará mudado. Será possível então pensar 
em novos recursos e tecnologias que poderiam nos colocar – por que não? – 
frente a frente com nossos médicos em uma consulta virtual. Mas tudo isso 
terá seu preço. De imediato, diante das possibilidades, professores devem 
preparar seus alunos e profissionais para as mudanças da próxima década. 
O objetivo é atender as demandas da população, com o financiamento dis-
ponível, eficácia e segurança.

Com a proposta de identificar cenários e discutir a melhor estratégia a ser 
adotada a partir do momento presente, a SPDM (Associação Paulista para 
o Desenvolvimento da Medicina), com o apoio de outras entidades da me-
dicina e da ciência no Brasil, promoveu entre os dias 2 e 3 de agosto de 2011, 
em São Paulo, o Fórum Internacional SPDM: Saúde em 2021. Espe-
cialistas nacionais e internacionais e trezentos líderes de educação e saúde 
do Brasil testemunharam ideias e contribuições para o desenvolvimento da 
medicina de nosso país.

O fórum, que deu origem a este livro, apresentou palestras e intervenções 
focadas nos cenários que os profissionais de saúde encontrarão em 2021, 
com especial ênfase à inovação, planejamento estratégico e perspectivas 
de transformação por meio do ensino com motivação social. Especialistas 
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estrangeiros e 63 dos maiores nomes da medicina nacional foram convida-
dos pela SPDM a responder a seguinte pergunta: “Como será a saúde do 
Brasil em 2021?”.

A representatividade dos nomes aqui presentes e a qualidade dos artigos 
criam um livro muito especial, incentivado pela Interfarma, que poderá 
servir não só como consulta, mas como um registro de tendências. As res-
postas são plausíveis, as visões são plurais e as opiniões democráticas. Em 
comum, colocam-nos diante de uma reflexão urgente para o enfrentamento 
dos desafios da saúde no Brasil.

Para finalizar, é importante dizer que a ideia do livro nasceu no próprio 
fórum, quando percebemos que estávamos diante de um celeiro de cele-
bridades da saúde e que a falta de um registro poderia nos levar ao erro de, 
algum dia, alguém nos questionar por que não havíamos falado do futuro. 
Eis que agora, com o registro feito, é possível não só pensar no futuro como, 
em 2021, ver se, de fato, nossas perspectivas estavam corretas. 

Boa leitura!

Theo van der Loo

Presidente do Conselho Diretor 
da Interfarma

Antônio Britto 
Presidente-executivo 

da Interfarma



Apresentação

Este livro só foi possível graças à sensibilidade de grandes lideranças do 
Brasil e do exterior na área de saúde, que se reuniram, em agosto de 2011, 
para pensar como seria a saúde do País em 2021. Foram tantas pessoas im-
portantes que participaram desse projeto que não podemos agradecer a cada 
uma delas, nominalmente, mas ao espírito desse grupo que, coletivamente, 
contribui incansavelmente para a melhoria da saúde no Brasil. Gostaria de 
reconhecer, em especial, o papel fundamental da Interfarma, que desde o 
início deu apoio e suporte necessários à realização do evento, incorporando-
-se ao projeto por meio do seu presidente, Antônio Britto. Graças à Inter-
farma, este rico material foi editado e agora está à disposição de todos para 
discussão e aprimoramento.

Quando a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Me-
dicina) idealizou o Fórum Internacional SPDM: Saúde em 2021, que 
deu origem a este livro, baseou-se na filosofia da instituição, direciona-
da ao tratamento, à prevenção de doenças e à promoção da saúde, focada 
na gestão inovadora. Nosso objetivo de estreitar laços com a comunida-
de e reafirmar sempre nosso com-
promisso social de atender a todos, 
sem discriminação, fica mais uma 
vez registrado.

A SPDM é uma sociedade filantrópi-
ca antiga e moderna. Tenho orgulho 
em ver que cresce junto com o Brasil, 
apresentando resultados cada vez mais relevantes frente à proposta de ge-
renciar serviços e organizações de saúde, por meio de convênios e contra-
tos de gestão, como o PAIS (Programa de Atenção Integral à Saúde), que é 
responsável pelo atendimento anual de 1,5 milhão de pessoas, com 366 mil 
famílias cadastradas.

Entre os anos de 2009 e 2010, nos orgulhamos em contabilizar 19,7 milhões 
de consultas médicas direcionadas ao SUS (Sistema Único de Saúde), 4,9 
milhões de visitas domiciliares, 133 milhões de medicamentos distribuídos 
em farmácias de alto custo e 22,8 milhões de exames de laboratório e de 

A leitura deste livro é 
obrigatória por todos os 
estudantes e profissionais 
da saúde que pensam e 
agem hoje e no amanhã.
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imagem. E foi por isso, já pensando em como gerar ainda mais qualidade à 
saúde da população brasileira, que precisamos pensar, hoje, no futuro.

Em 2021, o calouro de medicina atual será nosso médico e é especialmente a 
eles que dedicamos este livro. Temos que pensar na inovação, nos recursos 
humanos e nas novas tecnologias aplicadas à universidade-indústria que fa-
rão parte de sua vida e de todos que o acompanham, profissionalmente. Na 
próxima década, novos modelos de gestão precisam ser apresentados, preen-
chendo o espaço ocupado hoje por uma mentalidade superada, estatizante, 
burocrática, corporativista e ineficiente. 

O recurso humano é grande prioridade, pois representa 70% do investimento 
feito na saúde. Nos últimos 50 anos, ele foi mal contemplado por quase to-
dos os países, faltando organização e investimentos adequados. Na área de 
ensino, no século passado, assistimos à fragmentação da formação, com um 
número cada vez maior de profissões cujas atividades se sobrepõem e se cho-
cam, deixando frequentemente de priorizar a necessidade social.

O profissional do futuro precisa aprender hoje, nas cadeiras escolares, que 
o profissionalismo se traduz em colocar o interesse do paciente acima dos 
seus próprios. Preocupa-me ver um sistema ainda engessado, servindo aos 
interesses corporativistas, onde o setor se transforma em um palco de dis-
putas e o conceito fundamental, do profissionalismo, é esquecido.

Para 2021, com todas as transformações esperadas pelos especialistas que 
falam neste livro, é preciso reinventar a relação paciente-comunidade-hos-
pital. Se antes, diante de qualquer problema o cidadão corria para o hospi-
tal, agora é a medicina que precisa chegar onde o paciente está. É preciso 
“desospitalizar” por meio do investimento em tecnologias que aumente o 
poder resolutivo desse novo profissional da saúde.

As ideias apresentadas nas próximas páginas mostram que a tecnologia 
adequada é a que inova com novos paradigmas de eficácia, custo, velocida-
de e qualidade. A leitura deste livro é obrigatória por todos os estudantes e 
profissionais da saúde que pensam e agem hoje e no amanhã.

Rubens Belfort Júnior
Presidente do Conselho Administrativo da SPDM 
(Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina)
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O Brasil no mundo de 2021
Economia de mercado, ambiente, demografia, 
sociedade e epidemiologia

Moderado por: Pietro Novellino, professor titular emérito e ex-reitor 
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), e ex-
presidente da Academia Nacional de Medicina.

Presidido por: Rubens Belfort Jr., presidente do Conselho 
Administrativo da SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento 
da Medicina), professor titular de Oftalmologia da Escola Paulista de 
Medicina da Universidade Federal de São Paulo e membro das academias 
Nacional de Medicina, Brasileira de Ciências, Nacional de Farmácia e 
Ophthalmologica Internacionalis. 

Talk-show coordenado por: Marcos Bosi Ferraz, professor de Medicina 
da Universidade Federal de São Paulo, diretor do Centro Paulista de 
Economia da Saúde da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São 

Paulo e diretor de Economia Médica da Associação Médica Brasileira.
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Reforma de saúde americana
Ezekiel Emanuel

A reforma do sistema de saúde dos Estados Unidos foi impulsionada pela 
falta de acesso universal, mesmo considerando os altos gastos no setor de 
saúde. Em 2009, os Estados Unidos gastaram US$ 2,53 trilhões no siste-
ma de saúde. Pessoas de Harvard, Stanford e Oxford, mesmo sendo muito 
inteligentes, quase não conseguem compreender muito bem o que signifi-
ca US$ 2,53 trilhões. Para entender a imensidão desse valor, tente substi-
tuir dólares por segundos. Viajando do presente ao passado, um milhão de 
segundos leva um ser humano, aproximadamente, a onze dias atrás. Um 
bilhão de segundos o leva de volta a meados dos anos setenta, quando o 
presidente Nixon renunciou à Casa Branca. Um trilhão de segundos o leva 
a quase trinta mil anos antes de Cristo. Com certeza, US$ 2,53 trilhões é um 
número impressionante.

Tão impressionante que, em outro co  ntexto, representa praticamente todo 
o PIB (Produto Interno Bruto) da França, a quinta maior potência mundial, 
que em 2009 registrou US$ 2,55 trilhões. Isso significa que, apenas com 
saúde, os Estados Unidos gastam o que a França produz na totalidade de 
sua economia. Exclusivamente com saúde, sem contar gastos com educa-
ção, pesquisa ou estradas, o governo norte-americano gasta uma quantia 
equivalente à metade do PIB da China (US$ 4,95 trilhões registrados em 
2009), a segunda maior economia do mundo.

Tratando-se de política de saúde, um dos índices mais importantes é o gasto 
per capita – que mostra quanto uma economia está gerando em recursos e 
quanto está gastando com saúde por pessoa (ver quadro 1). Há uma forte 
correlação entre a riqueza de um país e o quanto é gasto com serviços de 
saúde. Parece que quanto mais rico, maiores são os gastos nesse setor. Para 
os que entendem de economia, fica claro que a saúde é um artigo de luxo 
nas nações ricas. Em qualquer país do grupo da OCDE (Organização para 
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a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)1, existe uma proporcionali-
dade quase perfeita entre gastos em saúde pública e privada (ver quadro 2). 
Nesse contexto, os Estados Unidos fazem parte de outro universo, conside-
rando que seu volume de despesas, em 2009, chegou a quase US$ 8 mil por 
pessoa. Os países que mais se aproximam desse número, como Noruega e 
Suíça, gastaram, em média, 40% menos.

Quadro 1. Gastos per capita com cuidados em saúde. Fonte: OCDE, 
2009.

 1] Nota do editor: A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) é uma organização internacional, criada em 1961, composta por 34 pa-
íses que aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de livre 
mercado. Seus membros são países desenvolvidos, com economias de alta renda e 
um alto IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), exceto México, Chile e Tur-
quia, que são considerados pelo Banco Mundial como países de renda média a alta.



Quadro 2. Despesas pública e privada per capita com saúde em países 

da OCDE, 2007. Fonte: OCDE, 2009. 

A maneira como os Estados Unidos gastam seus recursos em saúde é mui-
to parecida com a do Brasil. A maior parte do dinheiro, mais de 30%, vai 
para tratamentos em hospitais, mais de 20% vão para tratamentos clínicos 
e médicos e mais de 10% vão para os medicamentos prescritos. O restante é 
distribuído em itens menores (ver quadro 3). 

As causas de crescimento dos gastos reais com assistência médica nos Es-
tados Unidos mantêm proporcionalidade com o envelhecimento da popu-
lação (2%), crescimento da renda global da sociedade (de 5% a 20%), de-
manda induzida por seguros (10%), preços e produtividade de tratamentos 
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médicos (menos de 20%), custos administrativos do setor (de 3% a 10%), 
medicina preventiva (0%) e tecnologia (de 38% a 65%). 

A tecnologia e a inovação, nos últimos quarenta anos, impulsionaram os 
gastos com a atenção à saúde nos Estados Unidos. Em janeiro de 2008, ba-
seado em revisão da literatura econômica sobre a relação entre as mudanças 
tecnológicas e o crescimento de gastos em saúde, o Escritório Orçamentário 
do Congresso (do inglês Congressional Budget Office) estima que cerca de 
metade do aumento de despesas com atenção à saúde, durante as últimas 
décadas, está associada com a expansão da capacidade da medicina trazida 
pelos avanços tecnológicos.

Quadro 3. Divisão norte-americana dos custos em saúde por 

categoria. Fonte: National Health Expenditures, 2007.

Nos Estados Unidos, o aumento dos gastos em saúde não está associado 
à alta expectativa de vida. Mesmo com os fortes investimentos no setor, 
os americanos não são os que mais vivem acima dos 65 anos de idade. De 
acordo com a OCDE, em 2006, os Estados Unidos ficaram em 12º lugar na 
maior expectativa de vida para homens e em 16º lugar para mulheres. Nada 
muito impressionante. Os gastos elevados com saúde também não se rela-
cionam diretamente à qualidade da assistência médica, mesmo consideran-
do que saúde é um direito de todos os americanos, independente de onde 



estejam ou quem sejam. Um estudo de 2006, feito pela Rand Corporation, 
mostra que os americanos receberam apenas 55% da assistência recomen-
dada. Os casos são bem controlados em 64,7% dos que têm hipertensão, 
53,5% dos que têm asma e em 39% dos que têm pneumonia.

Os Estados Unidos tentam realizar reformas no sistema de saúde há mui-
tas décadas. Por cinco vezes, presidentes norte-americanos tentaram pas-
sar essa reforma e todos falharam. A última tentativa foi em 1993, com 
Bill Clinton. Até que finalmente, entre 2009 e 2010, o presidente Barack 
Obama, que continuamente insistiu na necessidade de grandes mudanças 
e avanços no setor, conseguiu aprovar a reforma2. Com a aprovação do pro-
jeto de lei, chamado de Ação de Assistência Acessível (do inglês ACA - 
Affordable Care Act), até 2020, o sistema de saúde americano será muito 
melhor do que é hoje. Isso é indubitavelmente certo.

Assistência universal à saúde - Até 2020, o ACA promoverá transforma-
ções rápidas e efetivas no sistema de saúde dos Estados Unidos. Essas mu-
danças garantem acesso universal. Todos os cidadãos norte-americanos terão 
um plano de saúde e a maioria terá prontuários médicos eletrônicos intero-
peráveis. Os resultados esperados são menos erros médicos, mortes e com-
plicações provenientes de infecções hospitalares. O aumento no volume de 
informações disponíveis irá gerar maior eficiência na tomada de decisões para 
as intervenções médicas, com redução dos serviços desnecessários e aumento 
na assistência coordenada, especialmente para pessoas com doenças crônicas. 
Além disso, o processo de tomada de decisões será mais colaborativo.

O ACA também está promovendo reformas para os planos de seguro-saú-
de, com a eliminação de rescisões, excluindo condições de saúde pré-exis-

 2] Nota do editor: Até a reforma do sistema de saúde norte-americano ser ado-
tada, em 2010, os Estados Unidos não tinham um sistema público de cobertura 
universal na área de saúde. Segundo estatísticas do próprio governo, cerca de 46,3 
milhões de pessoas não tinham cobertura em 2008. Até então, os programas finan-
ciados pelo governo eram o Medicare, destinado a pessoas com mais de 65 anos de 
idade, e o Medicaid, para cidadãos de baixa renda. Os veteranos das Forças Arma-
das também tinham cobertura de um programa do governo, assim como crianças 
de famílias pobres que não se enquadravam nas exigências do Medicaid. A maio-
ria dos americanos, porém, precisava adquirir seu próprio seguro saúde, fosse por 
meio de seus empregadores ou por conta própria. Aqueles que não tinham cobertu-
ra de saúde só eram atendidos gratuitamente em situações de emergência.
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tentes – muita gente com câncer não tinha cobertura para a doença após sua 
manifestação – e dos limites vitalícios e anuais. As crianças podem agora 
ficar nos planos de saúde de seus pais até os 26 anos de idade. Os planos 
também passam a cobrir os custos adicionais originados por ensaios clíni-
cos e os pacientes de Medicare não estarão mais limitados em quanto gastar 
com certos medicamentos que antes não eram cobertos.

Cobertura - Os planos de saúde passam a ser obrigatórios tanto para pe-
quenos negócios que empregam um ou mais funcionários, quanto para 
empresas grandes que tenham mais de cinquenta profissionais registra-
dos. Essas corporações são obrigadas a oferecer subsídios de US$ 80 mil 
por família de até quatro pessoas, por meio do Medicaid, de forma que elas 
tenham acesso a um seguro-saúde. Se o plano de saúde é uma exigência, 
também é obrigação das empresas facilitar o acesso ao mesmo. 

Geralmente, o mercado de planos privados de saúde é péssimo e sua eficiên-
cia está quase sempre comprometida. Uma solução inovadora para melhorar 
a qualidade do sistema é que todos trabalhem juntos em prol do equilíbrio 
entre a qualidade de serviços e os preços. As empresas de planos privados 
estão sempre aumentando suas mensalidades porque precisam reduzir os 
riscos do negócio. Isso acon-
tece porque não há uma corre-
lação clara entre os produtos e 
a qualidade dos serviços espe-
cializados oferecidos. O Bra-
sil pode analisar esse cenário 
muito cuidadosamente.

Tecnologia - Os investimentos feitos em TI (tecnologia da informação) 
vão muito além do ACA. As diretrizes do governo federal são claras do 
ponto de vista legal: mais de US$ 27 bilhões serão despejados em TI nos 
próximos dez anos. Isso representa um investimento de cerca de US$ 44 
mil, por médico, no uso de tecnologia de prontuários eletrônicos – que são 
altamente eficientes, pois servem para agilizar a troca de informações e ar-
mazenar dados relevantes do paciente, como pressão arterial média, lista de 
medicamentos prescritos e queixas mais frequentes. A simplificação dos 
processos administrativos e de cobrança, com alta redução de custos, pode 
economizar bilhões de dólares para o sistema de saúde dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos tentam 
realizar reformas no sistema de 
saúde há muitas décadas. Por 
cinco vezes, presidentes norte-
americanos tentaram passar essa 
reforma e todos falharam.



As economias esperadas para os próximos dez anos são relativamente 
maiores frente ao investimento de US$ 27 bilhões em novas tecnologias. 
Os cortes dos altos custos com o sistema Medicare Advantage3, por exem-
plo, poderão chegar a US$ 136 bilhões. As reduções de custo também se-
rão resultantes do menor número de fraudes e abusos (US$ 3 bilhões), da 
simplificação dos processos administrativos (US$ 20 bilhões), do uso de 
produtos biológicos genéricos (US$ 7 bilhões), da mudança de pagamentos 
para imagens complexas (US$ 1,2 bilhão) e da redução do fator de atualiza-
ção de pagamentos (US$ 196 bilhões).

Imagine comprar um carro e, a par-
tir da primeira regulagem, ter que 
levá-lo seis vezes a cada trinta dias 
para o mesmo mecânico. Essa obri-
gação de dedicar 20% do tempo de 
alguém para o mesmo reparo téc-
nico é mais ou menos a situação do 

sistema de saúde norte-americano hoje. Por isso, de agora em diante, o novo 
sistema criará um centro de pesquisa com pacientes que testará e demons-
trará a eficiência das soluções propostas pelos hospitais. As instituições que 
não tiverem foco na eficiência serão penalizadas por lei.

Até 2013, os hospitais serão obrigados a aumentar o prazo para as consultas 
de seguimento (retorno) dos pacientes, que terão direito de voltar ao médi-
co em até trinta dias. Infecções hospitalares, erros médicos e operações em 
órgãos errados são falhas graves que podem acontecer em qualquer hospi-
tal do mundo. Mesmo assim, os hospitais americanos terão que, até 2015, 
melhorar suas condições gerais e reduzir os índices de infecção hospitalar. 

Controle de custos- As regras do novo sistema impactam na qualidade da 
assistência e reduzem custos, ajudando os hospitais a economizar dinheiro. 
Isso elimina as vantagens fiscais. Um dos maiores problemas nos Estados 
Unidos é que os planos privados de seguro-saúde são muito caros. Essa 

 3] Nota do editor: Em 1997, uma lei norte-americana dava aos cidadãos registra-
dos no sistema Medicare a opção de receber seus benefícios por meio de planos pri-
vados. Essa licença, conhecida como Medicare Choice, sofreu algumas alterações 
com uma nova lei, de 2003, e passou a ser conhecido como Medicare Advantage.

O maior impacto que essa 
legislação gera, sem dúvida, 

é na qualidade dos serviços e 
no modo como a assistência 

à saúde é prestada nos 
Estados Unidos. 
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nova lei vai ajudar as pessoas a terem mais acesso, incentivando-as a pro-
curar as clínicas médicas antes mesmo de ir aos hospitais. O ACA também 
tem a intenção de prestar serviços de saúde de maior qualidade. Mesmo que 
tudo isso não funcione de forma perfeita, ou funcione apenas parcialmente, 
o objetivo é fazer com que os prestadores de serviços da saúde, hospitais e 
médicos tenham maior consciência do que estão oferecendo e dos impactos 
financeiros que os serviços geram. Nos Estados Unidos, há um grande tra-
balho sendo feito nos hospitais maiores para cortar custos em 10% a 15%. 
Os médicos também estão procurando reduzir custos e serem mais eficien-
tes. Isso também vai ter um impacto enorme na saúde do país.

O maior impacto que essa legislação gera, sem dúvida, é na qualidade dos 
serviços e no modo como a assistência à saúde é prestada nos Estados Unidos. 
Um dos fatores mais importantes, quando se pensa nas mudanças propostas, 
é reconhecer que as despesas oriundas do setor não são distribuídas de ma-
neira uniforme entre a comunidade e isso representa um enorme potencial. 
Efetivamente, 10% da população gastam 64% de todos os custos de cuidados 
com a saúde, 20% gastam 80% de todos os custos de cuidados com a saúde e 
50% gastam 3% de todos os custos de cuidados com a saúde. Esses 50% fi-
nais são formados por crianças e jovens que não vão ao médico porque não 
ficam doentes; geralmente são convencidos de que são imortais e, portanto, 
não usam o sistema de saúde. Mas o foco de atenção não está aí. A verdade é 
que o controle de custos está no grupo dos mais velhos que, com suas doenças 
crônicas, representam os 10% que mais fortemente oneram o sistema.

As doenças que mais custam para o sistema de saúde nos Estados Unidos 
são insuficiência cardíaca congestiva, diabetes, hipertensão, doença pulmo-
nar obstrutiva crônica, asma e doença arterial coronariana. Muitas dessas 
condições crônicas são tratadas com serviços desnecessários. Os pacientes 
com diabetes, por exemplo, gastam mais de 60% do tempo com serviços que 
poderiam ser evitados. No caso da doença arterial coronariana, a taxa de 
complicações potencialmente evitáveis chega a 70%. Para insuficiência car-
díaca congestiva e hipertensão, as taxas são um pouco menores (índices de 
serviços desnecessários de cerca de 20% e 30%, respectivamente), mas, de 
forma geral, 40% são despesas desnecessárias que poderiam render econo-
mias de gastos altamente significativas se descontadas dos US$ 2,5 trilhões 
gastos em saúde pelo governo norte-americano.



Prestação dos serviços - Para melhorar a prestação dos serviços é neces-
sário que se pense em três “i”s: 1) informação – registros eletrônicos sobre 
os serviços que estão sendo prestados, com dados efetivos comparativos; 
2) infraestrutura – para atendimento remoto e domiciliar e 3) incentivos 
– um pacote de incentivos financeiros voltado a qualidade e promoção do 
prestígio médico.

No atendimento domiciliar, existem cerca de cem diferentes ideias que vão 
do tratamento a pacientes com doenças crônicas a projetos pediátricos no 
Colorado, passando por atendimento a pessoas com diabetes. Mas o projeto 
que mais chama a atenção foi desenvolvido por um grupo de saúde coopera-
tiva em Seattle que tem um modelo de atendimento domiciliar, com quatro 
elementos que garantem o seu sucesso: 

1) os coordenadores de cuidados não médicos ficam 100% dedicados, or-
ganizados no atendimento de 350 a oitocentos pacientes; 

2) o acesso dos pacientes é expandido, disponível por 24 horas, sete dias 
por semana (e não somente em horário comercial); 

3) a tecnologia, impulsionada por dados, reúne informações que facili-
tam o monitoramento do estado de saúde e do comportamento dos 
pacientes, para rápida tomada de decisão médica; 

4) os incentivos em dinheiro pelo desempenho excepcional, com ajuda 
financeira de sete a dez dólares por paciente, fazem com que os médi-
cos possam reorganizar suas atividades. 

Os resultados do grupo médico de Seattle mostram que a experiência foi 
bem sucedida, com redução de custos hospitalares, influenciadas pelo bom 
manejo dos pacientes em domicílio. Houve 11% menos visitas presenciais 
aos hospitais, 29% de queda no número de emergências e 6% de redução das 
visitas ao consultório particular. Mas houve um aumento de 12% no nú-
mero de telefonemas, considerando as interações entre pacientes, médicos, 
enfermeiros e coordenadores. 

Em um de seus melhores artigos, mas que não recebeu muito reconhecimen-
to, Arnold Milstein, professor de medicina e diretor do Centro de Excelência 
em Pesquisa Clínica da Universidade de Stanford, intima os hospitais para 
mostrar que tratamentos médicos primários, com qualidade média ou um 
pouco acima da média, podem reduzir de 15% a 20% os custos anuais por pa-
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ciente. Isso foi possível porque as equipes 
de atenção primária deram tratamentos 
individualizados para pacientes com do-
enças crônicas. Cada doente, portanto, 
tinha seu próprio tratamento. Eles e seus 

cuidadores eram atendidos de forma personalizada, cara a cara, por muito 
mais tempo. O resultado não foi somente a economia de dinheiro, mas tam-
bém o serviço de alta qualidade recebido pelo paciente em seu atendimento.

No estudo de Milstein, existiam procedimentos padrões que deveriam ser 
aplicados por profissionais, em vários níveis, até justificar a ida de um mé-
dico à casa do paciente. O grupo se dividiu, então, em especialistas no tra-
tamento de problemas recorrentes e especialistas no tratamento de doenças 
crônicas. No tratamento de diabetes, quando é muito comum que as feridas 
do dedo se transformem em gangrena, gerando hospitalização onerosa, a 
solução seria um profissional médico que tratasse daquele ferimento de for-
ma contínua para evitar que houvesse internação hospitalar, por exemplo.

Na América, o paciente geralmente recebe receitas com um número grande 
de prescrições. Neste caso, o médico espera que o paciente cumpra todas as 
recomendações e precauções quando, na verdade, o paciente quase nunca 
o faz porque não consegue ter controle sobre os horários corretos de cada 
medicamento prescrito. Nessa hora, é necessário que os profissionais mo-
nitorem o paciente e deem a ele o medicamento e até mesmo levem-no em 
sua casa, se necessário.

Nos anos de 1960, meu pai, pediatra, fazia visitas domiciliares e dizia que 
era muito melhor reunir-se com as pessoas em casa para oferecer todos os 
serviços de uma só vez, em um só lugar. Os médicos domiciliares podem 
minimizar ou eliminar acidentes ao observar situações, cenas e objetos que 
podem gerar riscos aos moradores de uma residência. Tudo isso pode redu-
zir custos. Com essa mudança no procedimento, é possível reduzir as visitas 
a pacientes com doenças crônicas às unidades de terapia intensiva, portanto 
diminuindo o uso de especialistas e reduzindo os custos desse processo em 
até 15%. Muitos cardiologistas, por exemplo, são visitados sem necessida-
de, gerando volumes também desnecessários de testes laboratoriais. 

Organizações de Assistência Responsável - Nos próximos dez anos, o 
controle financeiro será uma prioridade no sistema de saúde norte-ameri-

É preciso “desospitalizar” 
o sistema, diminuindo 

os números de idas dos 
pacientes aos hospitais, 
de internação e do uso 
dos prontos-socorros.



cano. A prevenção de doenças será a chave para que as práticas de redução 
de custos sejam aplicadas com sucesso. É preciso “desospitalizar” o siste-
ma, a exemplo do modelo de Organizações de Assistência Responsável4, 
diminuindo os números de idas dos pacientes aos hospitais, de internação 
e do uso dos prontos-socorros. O tratamento preventivo é o caminho certo. 
Acabaram de ser anunciadas regulamentações para melhorar e monitorar 
o desempenho médico. É preciso reelaborar as obrigações, reduzir horas e 
integrar as prescrições de outras clínicas e da enfermagem para redução de 
custos. Por exemplo, os hospitais precisam usar mais e-mail, promover mo-
nitoração sem fio de pressão sanguínea e peso, realizar visitas domiciliares 
e estimular exercícios físicos contínuos. 

Muitos procedimentos não são adotados hoje porque não são reembolsá-
veis. Deve ser criado, portanto, um sistema de reembolso, permitindo que 
os médicos promovam mudanças comportamentais, com liberdade para re-
pensar a forma de trabalho e decidir qual é a melhor maneira de lidar com 
pacientes com doenças crônicas. A tecnologia da informação permitirá per-
sonalizar os serviços oferecidos ao paciente, mas o médico deve ter dinhei-
ro para promover essas transformações. O sistema deve oferecer a ele uma 
compensação que esteja condicionada à execução de serviços de qualidade e 
que reduzam custos com visitas domiciliares.

Os modelos de Organizações de Assistência Responsável de maior sucesso 
podem reduzir, em média, de três para um o número de hospitalizações de 
pacientes com doenças crônicas por ano, o que é uma grande economia. As 
visitas clínicas na casa do paciente aumentam de cinco para onze ao ano, 
mas nem todos os pacientes precisam ser acompanhados por um médico. 
Mais do que redução de custo, com impacto positivo na “desospitalização”, 
isso representa ganho de qualidade no atendimento. A partir de agora, os 
hospitais americanos devem seguir os procedimento adotados pelas Orga-
nizações de Assistência Responsável e ter, pelo menos, cinco mil pacien-

 4] Nota do editor: Organizações de Assistência Responsável (do inglês ACO - 
Accountable Care Organizations) são grupos de hospitais, médicos e outros profis-
sionais da saúde que se juntam voluntariamente para dar atendimento coordenado 
de alta qualidade  para  pacientes do Medicare. O objetivo é assegurar que os pa-
cientes, especialmente os com doenças crônicas, recebam a assistência correta no 
momento certo, evitando a duplicação desnecessária de serviços e a prevenção de 
erros médicos, com consequente redução de custos na cadeia do sistema de saúde.
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tes cadastrados em seus bancos de dados. Os médicos serão pagos por suas 
benfeitorias, mas também terão que pagar pelos excessos de despesas co-
metidos. O controle de custo, portanto, será altamente produtivo.

Pagamentos agrupados - A partir de janeiro de 2013, a lei determina que, 
nos cinco anos subsequentes, as despesas geradas por internações agudas se-
jam agrupadas em um único pacote de atendimento, considerando serviços 
realizados três dias antes e trinta dias após a internação. Para que haja redu-
ção de custos no processo, hospitais e médicos serão reembolsados por essas 
despesas em um único pagamento.

Pesquisa efetiva - Um investimento 
inicial de US$ 1,1 bilhão está sendo 
alocado para a criação de pesquisa que 
compare a eficiência dos tratamentos 
médicos. Além de um banco de dados 
que começou a ser criado em 2011, boa parte desse dinheiro foi destinada 
também a treinamento de pessoal. A cada ano, mais US$ 600 milhões serão 
injetados para que as metas sejam atingidas, aumentando de cinzo a dez 
vezes os investimentos mundiais em pesquisa comparativa. 

Essa pesquisa está sendo realizada por uma instituição sem fins lucrativos, 
com aporte financeiro das esferas federal e privada, formada por um con-
selho de alta representatividade e que reúne enfermeiros, médicos e outros 
profissionais, incluindo representantes da indústria química e dos planos 
de saúde. Os resultados serão considerados um bem público.

Os gastos são baseados nos custos anuais de US$ 2 por pessoa segurada, 
provindos tanto do governo federal quanto da iniciativa privada. Desse vo-
lume de investimento anual, parte vai para a pesquisa (US$ 480 milhões) e 
outra parte para a comunicação (US$ 120 milhões), esperando melhorar os 
sites de internet e a relação entre médicos e pacientes. 

Impacto na inovação - O impacto na inovação é uma questão que interessa 
não só às empresas de seguro-saúde, mas também aos médicos. Com a refor-
ma do sistema de saúde, são esperados novos tratamentos para doenças que 
hoje não são adequadamente tratadas. Há muitos incentivos para que a re-
forma de inovação reduza erros, complicações e custos. Próteses mais bara-
tas, melhorias na aplicação de medicamentos, dietas e exercícios ou sistemas 
mais eficientes de monitoramento remoto são mercados que podem evoluir 

Com a reforma do sistema 
de saúde, são esperados 
novos tratamentos para 
doenças que hoje não são 
adequadamente tratadas.



junto com as inovações. Se os médicos tiverem uma forma mais fácil de mo-
nitorar seus pacientes, sem que eles precisem vê-los em um consultório, ha-
verá uma significativa redução de custos. Aumentar a monitoração remota 
intimida complicações desnecessárias e as consequentes hospitalizações.

Novos medicamentos, tecnologias e 
dispositivos ainda representam uma 
visão muito estreita da inovação que 
deve ser vista de forma muito mais 
abrangente para se repensar tudo sobre 
a prestação de serviços médicos – insta-
lações, processos, interações e equipa-
mentos. As inovações podem constar 
de novos processos de atendimento, com um redesenho do hospital de hoje 
e os itens que essa instituição realmente precisa ter. Tudo isso para que haja 
redução de custos, aumento na eficácia dos tratamentos e serviços e dimi-
nuição de riscos ao paciente. Há grande espaço para inovação. 

 Benefícios - A reforma do sistema de saúde dos Estados Unidos tem efeito 
em outros sistemas e outros países como o Brasil. Cerca de US$ 600 mi-
lhões serão investidos anualmente, com eficiência crescente, para que se 
realize um estudo comparativo de eficiência nos tratamentos médicos. Esse 
centro de inteligência para pacientes irá gerar uma grande quantidade de 
dados que podem ser usados para o desenvolvimento de novas estratégias 
da saúde não só para os americanos, mas para os povos de todas as nações. 
Os ensaios clínicos feitos nos Estados Unidos têm relevância para o Brasil 
e vice-versa. À medida que se propõe a troca de experiências, essa pesquisa 
torna-se, como dizem os economistas, um bem comum que beneficia não 
só o desenvolvimento do sistema local, mas contribui para a saúde mundial. 

A pesquisa também leva à redução de erros no tratamento, do uso de medi-
cação e das complicações cirúrgicas, mostrando o que realmente funciona 
ou não. Esses dados, por sua vez, promovem novas informações de utilida-
de pública que podem, certamente, ser usadas por qualquer hospital de um 
país desenvolvido, levando a uma possível reforma no sistema de adminis-
tração de medicamentos, a inclusão de novos modelos e a melhor estratégia 
para pagamentos agrupados. Isso teria impacto direto nos custos do proces-
so e na melhoria do atendimento dos 10% dos pacientes em condição crítica. 

O resultado não é apenas 
a reforma de um sistema 
de saúde que acontece 
nos Estados Unidos, mas 
um evento global que 
contribui para a melhoria 
da saúde do mundo.
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Esse impacto, que não seria exclusivo dos Estados Unidos, daria ao mundo 
um nível mais elevado de serviços em saúde e melhor qualidade de vida.

A reforma do sistema de saúde norte-americano também representa uma 
mudança dos processos de mensuração dos resultados médicos e dos mode-
los de pagamento. As métricas de qualidade, planejadas com base na coleta 
de dados eletrônicos, passam a ter outro valor referencial para o mercado 
global. Essas matrizes tecnológicas, que podem servir de referência para o 
mundo, geram informações sobre qualidade de tratamento, com impacto 
tanto ao médico quanto ao paciente. Novamente esse será um bem público.

E, por fim, os prontuários eletrônicos terão um papel fundamental para a cria-
ção de uma rede interoperável. Muitas empresas hoje já estão sendo estimula-
das a pensar em como melhorar o uso desses equipamentos, tornando-os úteis 
às tomadas de decisões médicas integradas. Isso não se limitará, novamente, 
apenas aos Estados Unidos, mas a todos que já tiveram experiências medío-
cres ou ruins com essa tecnologia, não achando até hoje uma solução realmen-
te funcional. Os investimentos feitos pelos Estados Unidos nessa tecnologia 
mostrarão ao mundo, até 2020, se eles realmente são benéficos ou não.

Conclusões - A reforma do sistema de saúde dos Estados Unidos é uma con-
quista de suma importância que trará impacto para a saúde do país nos pró-
ximos cem anos. Sua eficiência já poderá ser vista na próxima década, quan-
do os americanos serão obrigados a ter um plano de saúde. A reforma não 
somente fornece acesso universal, mas também ajuda a repensar o sistema 
inteiro, já que trará redução de custos e incremento dos benefícios à popula-
ção. O resultado será melhores hospitais, com menos infecções. O prontuário 
médico eletrônico irá, efetivamente, contribuir para a melhoria dos serviços. 
O tratamento das doenças deixa de ser uma prioridade para que a preven-
ção tome o seu lugar, gradativamente. O resultado, portanto, não é apenas a 
reforma de um sistema de saúde que acontece nos Estados Unidos, mas um 
evento global que contribui para a melhoria da saúde do mundo.

Ezekiel J. Emanuel é conselheiro especial para Políticas de Saúde 
da Casa Branca dos Estados Unidos da América e chefe do 
Departamento de Bioética no National Institutes of Health



A saúde do Brasil em 2021
José Gomes Temporão

Está escrito na Constituição Federal: “a saúde é direito de todos e dever do 
Estado”. Esse direito deve ser garantido através da integração de políticas 
sociais e econômicas e de um sistema de saúde baseado nos princípios da 
universalidade, integralidade e participação social. Passados 23 anos, em 
que a sociedade brasileira promulgou a Constituição e restabeleceu a demo-
cracia no país, a realização desse direito ainda está distante. Nos próximos 
dez anos haverá profundas transformações estruturais que já começaram, 
determinadas por, pelo menos, seis transições.

Transição demográfica - Em 2021, a sociedade brasileira deverá ser com-
posta por 220 milhões de pessoas, com cerca de 25 milhões de idosos. O 
crítico será como cuidar dos idosos e envelhecer com autonomia e saúde, 
sem perder de vista os cuidados com a infância e com a saúde física e mental 
dos futuros brasileiros. Cuidar dos idosos, mas também do desenvolvimento 
das crianças de amanhã, é o principal desafio, com ênfase à saúde mental e ao 
desenvolvimento emocional da população. Existem três momentos do de-
senvolvimento humano onde o cérebro sofre transformações fundamentais: 
gravidez, primeiros anos de vida e adolescência. Nessas fases há mudanças 
profundas, inclusive, na reestruturação da rede de neurônios. Será preciso 
adotar políticas integradas que cuidem desse novo brasileiro, desde a concep-
ção e gravidez, passando pela relação mãe-bebê e pelas famílias em situações 
de vulnerabilidade e pobreza, evitando consequências que nos parecem claras 

e dramáticas em relação à violência 
e à drogadição, por exemplo.

Transição epidemiológica – 
Obesidade, sobrepeso, sedenta-
rismo e o novo padrão alimentar 
estabelecem, já hoje, um cenário 
dramático de uma epidemia de 
diabetes tipo 2 e hipertensão. Isso 

se somará ao enfrentamento de pacientes com múltiplas condições clí-
nicas e aumento da carga de doença determinada pelas demências senis, 
Alzheimer, depressões e distúrbios neuropsíquicos.

Sem medidas fundamentais, 
legais e institucionais sobre 

o baixo percentual do gasto 
público do nosso sistema de 

saúde, o futuro, nos próximos 
dez anos, será dramático.
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Transição tecnológica - Existe uma dualidade na transição tecnológica que 
se transforma em algumas perguntas: as novas tecnologias diagnósticas, te-
rapêuticas e organizacionais aumentarão a autonomia dos pacientes ou, ao 
contrário, ampliarão a dependência de serviços de especialistas? O Brasil 
vai continuar sendo o consumidor de tecnologias ou vai também desenvol-
vê-las, investindo em ciência e tecnologia e inovação, aproximando o setor 
de pesquisa do setor produtivo, trabalhando com gestão de tecnologias e 
estabelecendo critérios para uma incorporação adequada de tecnologias? É 
possível enfrentar com capacidade e qualidade a dualidade da saúde? 

Em qualquer dos cenários, a questão dos custos será extremamente impor-
tante para o futuro do sistema. A saúde é uma política social fundamental 
para a melhoria da condição de vida, mas também é ao desenvolvimento 
econômico, produção de riqueza, inovação, crescimento e emprego de qua-
lidade. Tratar com políticas integradas essa dualidade vai ser crucial para o 
futuro do sistema brasileiro.

Transição profissional - A formação do profissional da saúde vai aprofun-
dar a fragmentação do cuidado e a hiperespecialização na formação médica 
ou haverá o retorno à clínica, a uma nova clínica que una tecnologia e huma-
nismo? Isso vai ter profundo impacto nos custos e na qualidade da atenção. 
É muito importante dar um peso político diferenciado às tecnologias leves, 
relacionais, que devem ser tratadas de uma perspectiva sistêmica e como par-
te do modelo.

Transição cultural - Já se vive a transição cultural. A população brasileira 
está cada vez mais informada sobre saúde, mas não necessariamente bem 
informada. Há um processo complexo de construção de uma cultura e de 
uma consciência sobre saúde que é influenciada pelo próprio sistema, pelo 
contato com os serviços e profissionais, pela mídia e por uma série de outros 
aparatos. O desafio é entender que tipo de informação e com que qualidade 
ela chega à sociedade. Comunicação, informação e educação serão, daqui 
a dez anos, tão importantes quanto qualquer outra dimensão tecnológica.

Transição organizacional - A transição organizacional representa pro-
fundas mudanças no desenho da gestão da saúde nacional. O sistema atual 
não está preparado para o futuro que já bate à porta. É preciso repensar o 
hospital, o trabalho em rede, a promoção e a interconsulta, entre diferentes 
níveis e serviços. O desafio organizacional vai ter uma relação direta com a 



capacidade de inovar e transformar organizações e instituições. O resultado 
dessas transições extremamente complexas já está aparecendo e vai deter-
minar os rumos do sistema de saúde brasileiro na próxima década. 

Daqui a dez anos, possivelmente, o Brasil será a quinta, quem sabe a quarta 
maior economia do mundo, apresentando mobilidade social crescente. Ha-
verá mais SUS (Serviço Único de Saúde) ou mais planos e seguros privados? 
Será possível desenhar um sistema híbrido público e privado, cumprindo o 
que hoje está escrito na Constituição, mantendo similitude com os sistemas 
europeus e canadenses que estão montados em busca da equidade e veem a 
saúde como política pública ou haverá, até mesmo antes da reforma Barack 
Obama, uma americanização do sistema de saúde brasileiro?

O aspecto central para o futuro do nosso sistema vai ser a questão do financia-
mento. Sem medidas fundamentais, legais e institucionais sobre a questão do 
subfinanciamento crônico, do baixo percentual do gasto público do nosso sis-
tema de saúde, o futuro, nos próximos dez anos, será dramático. O Brasil gasta 
pouco e mal em saúde. Há uma contradição fundamental, pois temos um sis-
tema universal na Constituição e a participação do gasto público no montante 
total é menos de 40%. O movimento da reforma sanitária brasileira que junta 
médicos, profissionais de saúde, movimentos de bairros, igrejas, sindicatos e 
partidos políticos, construiu uma contrapolítica na luta inversa à ditadura mi-
litar que alcançou hegemonia no capítulo “saúde” na Constituição e levou à 
construção do SUS. Hoje essa política já não consegue manter a hegemonia.

Na próxima década haverá um conflito permanente entre dois modelos fun-
damentais. De um lado estão os sanitaristas – uma racionalidade de saúde 
pública que vê na determinação social a questão fundamental, a saúde como 
bem público e fator de redução de iniquidades, financiamento público do 
sistema, saúde e desenvolvimento, redução da dependência tecnológica, 
humanismo e foco na clínica. Do outro lado está o modelo de racionalidade 
econômica – a saúde como algo que se compra no mercado e que expressa 
diferenças de rendas e de inserção social. Todos esses desafios deverão estar 
na agenda política, técnica, institucional e estratégica nos próximos anos.

José Gomes Temporão é professor da Fundação Oswaldo 
Cruz e membro da Academia Nacional de Medicina. Foi 
Ministro de Estado da Saúde de 2007 a 2010.
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Um país que envelhece
Luiz Roberto Ramos

Casar e começar uma vida aos setenta anos de idade vai ficar cada vez mais 
comum. Talvez por isso o envelhecimento esteja entre os grandes desafios a 
serem resolvidos pelo sistema de saúde nacional. Na metade do século pas-
sado, de cada mil brasileiros nascidos vivos, 150 não chegavam ao primeiro 
ano de vida. A expectativa de vida média ao nascer não chegava aos cin-
quenta anos. Menos de 5% da população tinha mais de 60 anos de vida, o 
que representava um contingente de pouco mais de dois milhões de pessoas. 
Hoje, no Brasil, os idosos são o grupo populacional que mais cresce (mais 
que dobrou de 1980 a 2000) e já representa quase 10% da população geral, 
em um total de quase 15 milhões de pessoas. A expectativa de vida média do 
brasileiro, de aproximadamente 73 anos, aumentou mais de 25 anos nesse 
período e encontra-se nivelada com a de países mais desenvolvidos. 

Todas essas transformações demográficas são parte da chamada TD (tran-
sição demográfica), um fenômeno universal, porém incidente em épocas 
bastante diferentes segundo a região do mundo. Começando pelas taxas de 
mortalidade e fecundidade média, nota-se que na Europa, antes da Revolu-
ção Industrial ocorrida no final do século 18, esses coeficientes eram bastante 
elevados e comparáveis aos de qualquer outra população no mundo. A partir 
daí, houve uma queda da mortalidade lenta e gradual que levou mais de cem 
anos para chegar aos níveis que está hoje, ficando estabilizada a partir de 
1930. Com a fecundidade, a queda na Europa também foi lenta e aconteceu 
aproximadamente cem anos depois 
de iniciada a queda da mortalidade, 
levando mais cerca de oitenta anos 
para chegar aos níveis atuais.

No Brasil, a mortalidade começou a 
declinar somente na década de 1950 
com a sua própria Revolução Industrial, cerca de 150 anos depois da Eu-
ropa. Por aqui, as transformações demográficas foram incomparavelmente 
mais rápidas do que no Hemisfério Norte. Iniciada a queda da mortalidade 
nos anos 50, menos de vinte anos depois (anos 70) já se verifica uma que-
da brusca e significante na fecundidade da mulher brasileira. Em menos de 

Brasileiros vão envelhecer 
em metade do tempo que 
envelheceu a Europa e isso 
se traduz na pressa em 
adaptar o sistema.



trinta anos, ela passa de mais de seis filhos, em média, no período fértil, para 
cerca de dois (taxa de reposição populacional), na virada do século. No total, 
a TD na Europa levou 180 anos entre queda da mortalidade e da fecundida-
de. No Brasil, espera-se que o processo se complete em noventa anos. Gros-
so modo, é possível dizer que o Brasil vai envelhecer em metade do tempo 
que envelheceu a Europa e isso se traduz na pressa em adaptar o sistema de 
saúde, de forma muito mais rápida do que fez a Europa. (ver quadro 1).

Mortalidade
EuropaBrasil

Fecundidade
Mortalidade
Fecundidade

1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050

Quadro 1. Transição Demográfica. Tendência Secular. Ramos, Veras 

e Kalache, Revista da Saúde Pública, 1987

A pirâmide etária do Brasil ficou completamente transformada nos últimos 
trinta anos, de 1980 a 2010. Se nos anos 80 ela ainda apresentava relação 
com a figura geométrica piramidal propriamente dita (ver quadro 2), a 
atual já está engordando visivelmente (ver quadro 3). A parcela da popu-
lação que mais crescerá tem mais de oitenta anos (ver quadros 4 e 5). Ela 
vai chegar em 2050 representando quase 15 milhões de pessoas (ver qua-

dro 6). Isso merece reflexões profundas.

Os números absolutos indicados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística) mostram que as pessoas com mais de 60 anos de idade eram 
de dois milhões em 1950, de 6,2 milhões em 1975, 13,9 milhões na virada do 
século e chegará aos 31,8 milhões em 2025. O Brasil terá uma das seis maiores 
populações de idosos do planeta. Uma pessoa que nasceu em 1950, quando o 
Brasil era um país jovem, pode morrer aos 75 anos em um Brasil envelhecido, 
com 31,8 milhões de idosos querendo viver cada vez mais (ver quadro 7).
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Quadro 2. Pirâmide etária absoluta. Brasil, 1980. População em 
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Quadro 3. Pirâmide etária absoluta. Brasil, 2005. População em 
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Quadro 4. Pirâmide etária absoluta. Brasil, 2020. População em 
milhões. IBGE



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

02 1,5 1 0,5 0,5 1 1,5 2

Quadro 5. Pirâmide etária absoluta. Brasil, 2040. População em 
milhões. IBGE

2050

2040

2030

2020

2010

2005

2000

1990

1980

17 5 3 1 3 5 7 9

17 5 3 1 3 5 7 9

Quadro 6. População de 80 anos de idade ou mais por sexo, em 

milhões. De 1980 a 2050. IBGE 

O envelhecimento é uma questão que obviamente afeta todos os setores da 
sociedade. Mas tratando-se da saúde dessa população, o “x” da questão está 
na transição epidemiológica. Em 1930, portanto pré-TD, 40% dos óbitos 
em São Paulo eram por DI (doenças infecciosas) e 12% eram por DCV (do-
enças cardiovasculares). No final da década de 50, início da TD, esse qua-
dro começa a se inverter, e já na virada do século, as DI eram responsáveis 
por menos de 5% dos óbitos e as DCV por mais de 30% (artigo publicado 
pela Revista de Saúde Pública em 1987 por Ramos, Veras e Kalache).
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2025

20001975
1950

31,8

13,9

6,2

2

Quadro 7. Boom de idosos no Brasil. Em milhões de habitantes com 

mais de 60 anos. Ramos, Veras e Kalache, Revista da Saúde Pública, 1987

Um estudo feito pela OMS (Organização Mundial da Saúde), em 1984, mos-
tra que, em uma situação ideal, onde quase 70% das pessoas sobrevivem até os 
setenta anos de idade, é de se esperar que após quarenta anos aumente a inci-
dência de doenças crônicas. Essa população que carrega uma ou mais doenças 
crônicas por muitos anos, tem risco de desenvolver limitações físicas e mentais 
que, por sua vez, podem levar a algum grau de incapacitação. Com isso, cresce 
um novo grupo que é dos portadores de doença crônica com uma incapaci-
dade associada. Nesse contexto, cuidar adequadamente do controle de doen-
ças como hipertensão arterial e diabetes é, na prática, prevenir a incidência de 
incapacidades associadas a essas doenças, bem como a incidência de outras 
doenças crônicas comumente associadas. Isso mostra que as medidas de saúde 
pública necessárias terão que atingir a população dos trinta anos ou mais para 
que ela, a partir dessa faixa etária, não evolua com muita perda funcional, do-
enças crônicas e incapacidades 
associadas. A prevenção, por-
tanto, deve focar o adulto jovem.

Em 1998, os resultados de uma 
pesquisa feita em São Paulo, 
no bairro da Vila Clementino, 
mostraram que apenas 6% dos 
idosos não conseguiam referir nem uma doença crônica no seu dia a dia, 
enquanto 81% referiam de uma a quatro e 15% referiam de cinco ou mais. 
Atualmente, em termos geriátricos, uma das primeiras coisas que se procura 
saber em um paciente é em que grau de perda funcional ele se encontra. Desse 

Se antes a população de risco 
era infantil, hoje é senescente, 
com doenças crônicas não 
transmissíveis e fatores de risco 
genéticos e comportamentais 
difíceis de serem mudados.



ponto, o indivíduo é localizado na escada  hierárquica das AVDs (Atividades 
de Vida Diária) e se contabiliza o quanto ele depende de ajuda para realizá-las 
(ver quadro 8). Todas as pessoas começam nos primeiros degraus da esca-
da quando nascem, depois vão adquirindo competências físicas e mentais e 
vão subindo, até que viram adultas e são capazes de realizar todas as AVDs 
sem ajuda ou dificuldade. Quando ficam velhas há uma tendência a perder 
função e consequentemente começar a precisar de ajuda e apoio para realizar 
algumas tarefas. Alguns morrem no topo da escada sem nenhuma limitação, 
mas a maioria desce, alguns lentamente e outros de forma abrupta. Uma hi-
pertensão mal tratada, por exemplo, pode fazer com que um idoso vá dormir 
no topo da escada com plena capacidade no seu dia a dia e acorde, após um 
AVC (acidente vascular cerebral), na base da escada, já necessitando de ajuda 
para tudo, inclusive para sair da cama.

Compras

Transporte

Finanças

Medicação

Incontinência

Andar

Vestir

Banhar

Comer

Cuidar

WC

Sair cama

Limiar de alta dependência

Quadro 8. Hierarquização das incapacidades para realizar as 
Atividades de Vida Diária (AVDs) | Ramos, Veras e Kalache | Journal 

of Cross-Cultural Gerontology, 1993

Na mesma população de idosos do estudo, 34% estavam no topo da escada 
(independentes), 51% já tinham descido de um a seis degraus (dependen-
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tes) e 16% já haviam passado do limiar de alta dependência. Isso significa 
que em uma cidade de um milhão de idosos, como São Paulo, 160 mil pes-
soas já não têm condições de viver sem uma ajuda contínua no dia a dia.

O sistema de saúde brasileiro vive dois paradigmas bastante diferentes. 
Primeiro é o velho paradigma da mortalidade infantil e das doenças infec-
ciosas como causas de morte, 
onde existiam prevenção, cura 
e, quando nada disso funcio-
nava, a morte, geralmente rá-
pida. Segundo é o novo para-
digma dos idosos com doenças 
crônicas e incapacidades asso-
ciadas, onde se pode, quando muito, fazer o controle crônico de uma doença 
e a promoção de saúde. Mas quando isso não dá certo, é preciso conviver 
com a incapacidade.

Se antes a população de risco era infantil, as doenças eram infecciosas, os fa-
tores de risco eram socioeconômicos e ambientais, as medidas preventivas 
eram eficazes, como as vacinas, e os tratamentos eram simples, definitivos 
e baratos, hoje a população de risco é senescente, com doenças crônicas não 
transmissíveis e fatores de risco genéticos e comportamentais difíceis de se-
rem mudados. As medidas preventivas ainda são pouco eficazes e, infeliz-
mente, os tratamentos são complexos, crônicos e caros. A hospitalização e a 
institucionalização do paciente estão sempre presentes.

Um projeto de acompanhamento de idosos na comunidade (Projeto Epido-
so), publicado em 2001 no The American Geriatrics Society Journal, assistiu 
mais de 1,6 mil pessoas com mais de 65 anos em São Paulo, desde 1991. Sis-
tematicamente os idosos são submetidos a uma bateria de exames clínicos, 
laboratoriais e a uma entrevista pessoal. O projeto mostrou que a idade, o 
gênero, a hospitalização, a função cognitiva e a independência no dia a dia 
são os que geraram o maior risco de morte nos pacientes. Isso quer dizer que 
o foco não deve ser na doença, mas na capacidade funcional. 

Em 1999, J. R. Hebert e sua equipe publicaram no American Journal of Epi-

demiology que os fatores de risco para declínio funcional em idosos são ida-
de, número de quedas e hospitalizações anuais, independência no dia a dia, 
função cognitiva e humor deprimido. Na verdade, os fatores para declínio 

A depressão está em primeiro 
lugar no mundo, tanto nos 
países desenvolvidos, quanto 
nos países subdesenvolvidos. É 
nela que os médicos vão ter que 
prestar muita atenção.



funcional não são doenças, e os fatores de proteção também não. Estão mais 
protegidos da perda funcional os idosos que vivem só, com alta escolarida-
de e alta renda. Essa é uma indicação de que viver só na velhice não é pra 
quem quer, mas para quem pode.

No mesmo estudo, Hebert cita o número de doenças, a gravidade, diabe-
tes, doenças neurológicas, hipertensão, artrite e doenças cardiovasculares 
como fatores não associados ao declínio funcional em idoso. Os que estão 

associados, ainda que de 
forma não independente, 
são a bronquite, a asma e 
as limitações visuais e au-
ditivas. Isso significa que, 

funcionalmente, os pacientes que tenham cinco doenças não necessaria-
mente vão estar piores do que os que tenham uma única. 

Um estudo de Carga Global de Doença (do inglês GBD, Global Burden of 

Disease), feito pela OMS (Organização Mundial da Saúde), em 1996, mos-
tra que as doenças mentais são as principais causas de anos vividos com in-
capacidade. A depressão está em primeiro lugar no mundo, tanto nos países 
desenvolvidos, quanto nos países subdesenvolvidos. É nela que os médicos 
vão ter que prestar muita atenção.

A Política Nacional de Saúde do Idoso, em 1998, citou a capacidade fun-
cional – que é a manutenção plena das habilidades físicas e mentais de-
senvolvidas ao longo da vida, necessárias e suficientes para uma vida com 
independência e autonomia – como objetivo de saúde e não mais priorizan-
do a ausência de doença entre essa população. O texto diz: “manutenção e 
melhoria, ao máximo, da capacidade funcional dos idosos, prevenção de 
doenças, recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilitação daqueles 
que venham a ter sua capacidade funcional comprometida”.

Outro fator determinante para se pensar em saúde pública nos próximos 
dez anos é a relação do custo por faixa etária. Os idosos oneram o sistema. 
Segundo números do Datasus (Banco de Dados do Sistema Único de Saú-
de), eles gastam três vezes mais do que o percentual que representam na 
população. Em 2003, dos 174,6 milhões de habitantes brasileiros, os idosos 
representavam 8,5% da população e gastavam, dos R$ 5,4 bilhões gerados 
em internações hospitalares, 24,5%. 

O truque, que vale um milhão de 
dólares, é saber o que vai tirar as 

senhoras da frente de uma televisão 
e colocá-las em uma atividade física.
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Com o envelhecimento, portanto, nasce a necessidade de novos indicadores 
de saúde, que podem ser divididos em quatro áreas: capacidade funcional, 
qualidade de vida, nível de estresse e sinistralidade (medida por número de 
internações, atendimentos emergenciais e institucionalizações). Eles aju-
dam a avaliar se as medidas com doenças crônicas sem cura estão sendo 
efetivas ou não.

Com os indicadores, nascem também os novos objetivos de saúde, relacio-
nados à mudança de atitude, comportamento, inclusão social e principal-
mente aderência crônica aos tratamentos. É preciso abandonar o paradigma 
do antibiótico por uma semana e convencer o idoso de que ele terá que to-
mar remédio para o resto da vida. 

Por fim, é preciso adotar novas estratégias, considerando as ações de equipes 
integradas transdisciplinares (geriatra, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeu-
ta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, nutricionista, 
odontólogo e educador físico) e práticas não convencionais, como medita-
ção (que tem sido muito utilizada por idosos porque melhora a pressão e 
depressão), acupuntura, homeopatia, relaxamento, tai-chi-chuã e ioga. 

As pesquisas que os norte-americanos fazem hoje têm questões que anti-
gamente poderiam parecer estranhas. Eles querem saber qual é a melhor 
estratégia para fazer uma população de sedentários iniciar uma atividade 
física, qual a maneira mais efetiva de promover a cessação do hábito de 
fumar, qual a melhor forma de diminuir o estresse, como mudar hábitos 
alimentares, como conseguir aderência a tratamentos medicamentosos crô-
nicos e como promover estimulação cognitiva em nível populacional. 

São todas essas questões que também a saúde pública brasileira vai ter 
que responder para fazer frente aos desafios do futuro. Não será mais ne-
cessário pregar para as pessoas que sempre fizeram atividade física. O 
truque, que vale um milhão de dólares, é saber o que vai tirar as senhoras 
da frente de uma televisão e colocá-las em uma atividade física. É isso que 
vamos ter que descobrir.

Luiz Roberto Ramos é diretor do Centro de Estudos do 
Envelhecimento e professor titular de Medicina Preventiva da 
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo.



Desafios de primeiro mundo
Henrique Meirelles

É muito interessante comparar a evolução da situação econômica do Brasil 
com a própria evolução da saúde pública nacional. Tem paralelos impor-
tantes. À medida que o País consegue resolver seus problemas mais básicos 
e fundamentais, e tem sucesso nessa função, avança para outro patamar de 
problemas. Não necessariamente problemas mais fáceis de serem resolvi-
dos. Eles são diferentes e, talvez, até mais desafiadores. Portanto, os avan-
ços e desafios do ponto de vista econômico têm muita similaridade com os 
próprios avanços e desafios da 
saúde pública.

O passado - O Brasil, do 
ponto de vista da evolução 
macroeconômica, entrou em 
um processo de industrializa-
ção com a Primeira Guerra Mundial, acentuando-se na Segunda Guerra 
e na década de 1950. O País sofreu transformações econômicas profun-
das nesse período, à medida que crescia com a migração de mão de obra 
do campo para a cidade, em processo muito similar ao chinês de hoje, em 
escala menor. Os direitos trabalhistas, naquela época, eram praticamente 
inexistentes e começaram a existir somente no final da década de 1930, no 
governo de Getúlio Vargas, com o ministro Lindolfo Collor, que criou in-
tensa atividade legislativa, referente sobretudo à organização sindical e aos 
direitos do trabalhador.

O Brasil foi tendo sucesso de um lado, aumentando o padrão de vida de sua 
população e incorporando as grandes cidades. Por outro lado, a disponibili-
dade de mão de obra barata foi diminuindo. O que é bom. É um progresso, 
um ganho. Mas junto com o progresso, o País foi encarando também outros 
desafios. O modelo de crescimento se exauriu, no final da década de 1950 
e início dos anos 60. Tentando manter o padrão de crescimento, o governo 
adotou políticas expansionistas, principalmente de gastos públicos e endi-
vidamento. Até entrar na fase da inflação.

Nos Estados Unidos, qual é crise 
hoje? É a dívida pública, um 
problema que o Brasil sofreu a 
vida toda e que agora é visto 
como uma discussão menor. 
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A alta inflação foi uma consequência do próprio processo de industrializa-
ção, quando o Brasil precisava mobilizar recursos e poupança pública para 
investir já nas necessidades de infraestrutura. O País entrou no processo 
de crise e ganhou, durante vinte anos, três grandes problemas interligados 
e graves, equivalentes aos problemas endêmicos da saúde. Primeiro veio 
uma dívida pública não gerenciável. Depois, uma dívida externa também 
não gerenciável, o que gerava vulnerabilidade e crises constantes. E tercei-
ro, como consequência, uma inflação altíssima, com a impressão de moeda 
pelo governo para pagar a dívida, em última análise.

Havia, portanto, três graves problemas que tinham consequências graves 
na vida da população. A hiperinflação, acompanhada de perto por esse gru-
po, desorganizava a sociedade, transformando-a em predadora, à medida 
que lutava para sobreviver dia a dia. Não existia planejamento em nenhuma 
área do País, inclusive na da saúde. 

O passado recente - O Brasil en-
frentou esse problema com reformas 
na década de 1980 e depois em 1990, 
com o Plano Real e a Lei da Respon-
sabilidade Fiscal. Depois, decisiva-
mente, a partir de 2003, quando a in-
flação passou de 17% ao ano em maio 
para a trajetória de metas nos anos 

seguintes. A dívida externa foi equacionada. O País pagou o FMI, o Clube 
de Paris, os basis points e teve toda a dívida reestruturada, passando a ser 
credor líquido internacional e gerando reservas. A dívida pública total caiu 
de 63% do PIB (Produto Interno Bruto) para 40%, chegando a uma das mais 
baixas dívidas do mundo de hoje. Tudo isso estabilizou o País, mas também 
custou muito sacrifício. Não nos enganemos com isso.

O Brasil, em 2003, fez um ajuste duro, monetário e fiscal e resolveu os seus 
problemas fundamentais. O consumo doméstico caiu em 6% em seis meses 
e 15% da produção industrial brasileira foi direcionada para exportação. O 
déficit das contas externas brasileiras, que equivalia a 6% do PIB, passou 
a ter um superávit de 2%. Esse ajuste foi extraordinário até para padrões 
internacionais. Mas custou caro. 

O mundo inteiro está 
impressionado com a força 
da economia brasileira. Isso 
gera outro tipo de desafio, 

cujas soluções agora 
demandam tempo, esforço 

e são mais complexas.



O presente - A população brasileira, de fato, mostrou muita decisão e en-
frentou o mesmo problema que está sendo enfrentado atualmente por mui-
tos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, qual é crise hoje? É a dívida 
pública, um problema que o Brasil sofreu a vida toda e que agora é visto 
como uma discussão menor. A dívida pública americana está caminhando 
para 100% do PIB e o problema é saber para quanto mais. Essa é a discus-
são. A do brasileiro hoje está em 40% e é uma das menores do mundo.

No momento em que os problemas fundamentais foram resolvidos, o 
Brasil começa a crescer. Esse é o presente. Nos últimos anos cresceu 5% e 
está crescendo agora em uma faixa de 4% ao ano. Mil e quinhentos veícu-
los novos são registrados por dia em São Paulo. O número de passageiros 
nos aeroportos cresce 25% ao ano. Os portos crescem. A energia também. 
A saúde também. Tudo muito bom. 
O mundo inteiro está impressiona-
do com a força da economia brasi-
leira. Excelente! Mas isso gera ou-
tro tipo de desafio, cujas soluções 
agora demandam tempo, esforço e 
são mais complexas.

Os problemas dos aeroportos, de alguma forma, estão sendo enfrentados. 
O mesmo acontece com os portos, os transportes fluviais, as ferrovias. Já o 
transporte urbano, que envolve o município, o estado e o governo federal, é 
um dos mais desafiadores de todos porque, novamente, exige mobilização 
da sociedade brasileira.

O futuro - Daqui a dez anos, o Brasil estará enfrentando, de fato, os seus 
desafios de longo prazo, os mais importantes e, portanto, os mais difíceis de 
serem enfrentados. Olhando à frente, eles continuam grandes. Mas quais 
são esses desafios? O maior e mais complexo deles está na infraestrutura e 
se chama educação. 

Historicamente, as discussões sobre a educação eram aquelas mais acadê-
micas, onde as pessoas com mais visão de futuro falavam das necessidades 
do sistema. Hoje em dia, as empresas só falam nisso. Todos os dias, em to-
das as reuniões de diretoria, elas falam da falta de mão de obra qualificada. 
Até as donas de casa começam a enfrentar esse problema na hora de fazer 

Não são mais as grandes 
questões macroeconômicas 
que nos afligem. Temos, 
agora, que pensar em 
produtividade e educação.
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uma reforma, com a dificuldade de arrumar pedreiro, encanador e eletricis-
ta. Estão todos ocupados. 

O país começa a enfrentar esse gargalo porque, da mesma maneira que os 
desafios da saúde, ele envolve mudanças de procedimentos e de organiza-
ção da sociedade, dos investimentos de longo prazo, da qualidade da mão 
de obra e da própria qualidade do investimento. Desafios! A boa notícia é 
que são desafios do primeiro mundo. Mas o fato de serem bons problemas 
não significa que não sejam problemas.

O Brasil vai se desenvolver na próxima década em um patamar superior às 
décadas anteriores, voltando ao crescimento apontado no período da indus-
trialização. Nos últimos anos, o País tem crescido a uma taxa de quase 5% 
ao ano e, se comparado ao crescimento apresentado nas décadas de 1980 e 
90, que era de 2% ao ano, ele mais que dobrou. Portanto, o desafio maior 
vai depender exatamente da capacidade de enfrentar os problemas físicos e 
humanos, de transportar, gerar energia, coisas realmente tangíveis.

A questão agora é saber quantos veículos é possível se colocar em São Paulo 
por dia nos próximos dez anos para que possamos, ao mesmo tempo, chegar 
do trabalho para casa, da casa para o médico e por aí vai. O desafio agora é 
melhorar a qualidade, a capacitação e o treinamento da mão de obra, consi-
derando seu esgotamento rápido e a velocidade que ela tem sido incorpora-
da ao mercado de trabalho. 

Em 2003, o Brasil tinha 14% de taxa de desemprego. A média histórica era 
um pouco acima de 10%. Hoje, está em 6%, a menor da história e em algu-
mas cidades do sul do país, bate recordes mundiais, com desemprego abai-
xo de 3%. Baixar o desemprego, portanto, já não é um desafio. Não são mais 
as grandes questões macroeconômicas que nos afligem. Temos, agora, que 
pensar em produtividade e educação.

Henrique Meirelles é presidente do Conselho Público 
Olímpico, APO (Autoridade Pública Olímpica) e foi 
presidente do Banco Central do Brasil de 2003 a 2011.



Percepção faz parte da realidade
Celso Lafer

Raymond Aron, em uma de suas dicotomias, diz que a palavra política de-
signa, ao mesmo tempo, a realidade e a consciência que dela tomamos. Por-
tanto, a percepção da realidade faz parte da própria realidade. Daí, um tema 
que é comum na política e na economia: o tema das expectativas.

Relações exteriores - Na vida econômica, as agências de rating (que clas-
sificam os riscos de crédito) e as avaliações de consultores indicam dados 
que se incorporam ao dia a dia da economia. Da mesma forma, na vida 
política, a percepção da qualidade ou da falta de qualidade de lideranças, 
de partidos, da natureza dos conflitos, fornece dados que se inserem no 
cotidiano político. O mesmo ocorre na vida profissional, na construção, 
por exemplo, da reputação e das qualificações de um médico ou de um 
profissional liberal.

Na política internacional e no 
jogo da diplomacia isso não é 
diferente. O assim chamado 
soft power (ou poder brando 
– teoria de relações internacio-
nais para descrever a habilidade de um corpo político para influenciar indi-
retamente o comportamento ou interesses de outros corpos políticos) de um 
país tem a sua raiz na percepção positiva que os outros fazem da realidade 
dele. O acréscimo ou a diminuição do reconhecimento de um país e dos 
seus ativos e passivos pode ser vista por duas faces. A primeira diz respeito 
à configuração de uma ordem mundial, ou seja, comparações com aquilo 
que está ocorrendo no resto do planeta. A segunda provém das característi-
cas do próprio desenvolvimento interno de um país. 

A avaliação que o Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos 
CFR (do inglês Council on Foreign Relations), uma instituição de grande 
qualidade, fez sobre o Brasil em fevereiro de 2001 e a avaliação do mes-
mo conselho em 2011 mostra um contraste. Em 2001, a avaliação era mais 
circunscrita no papel do Brasil no mundo e o pano de fundo eram as crises 
financeiras da época. Em 2011, no entanto, ela é muito mais afirmativa e já 
aparece como o reconhecimento do novo patamar da presença do Brasil no 

O Brasil passou a ser visto 
como um ator global e não 
mais como uma nação regional 
com interesses globais.
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mundo multipolar da atualidade. O País passou a ser visto como um ator 
global e não mais como uma nação regional com interesses globais.

A percepção do outro, que é sempre importante, pode ser verificada pela 
relevância atual que se dá aos Brics (grupo político de cooperação formado 
por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e à multiplicação dos Gs, 
inclusive o G20 Financeiro e o G20 Comercial. Essa percepção positiva da 
evolução interna do Brasil tem etapas e entre as fases mais relevantes estão 
a democratização, a Constituição de 88 e a cultura da política de ampliação 
da cidadania que, inclusive, aparece com o SUS (Sistema Único de Saúde). 

A eleição do presidente Lula é 
uma expressão da  cidadania e de 
uma cultura de participação que 
a Constituição de 88 trouxe. 

Na era Collor houve uma mu-
dança da agenda interna brasi-

leira com impacto internacional, ou seja, uma percepção trazida pelo fim da 
Guerra Fria. Um grande exemplo foi a Conferência do Rio em 1992, que 
discutia meio ambiente e desenvolvimento, dando a idéia da importância 
da participação do Brasil no sistema de configuração internacional. 

No governo Itamar, a manutenção das instituições do período pós-impeach-

ment foi um dado fundamental, a que se cabe agregar o início do Plano Real. 
Os oito anos do presidente Fernando Henrique Cardoso com o controle da 
inflação, a estabilidade da moeda, a previsibilidade social, a redistribuição 
de renda, a responsabilidade fiscal, a valorização de direitos humanos e a 
agenda ambiental são dados que se agregaram e que, nos oito posteriores 
anos do governo Lula, passaram pela continuidade econômica e financeira, 
com o crescimento econômico, a inclusão social, o declínio do Coeficiente 
de Gini (que mede a redistribuição de renda) e as novas políticas de renda, 
das quais o PBF (Programa Bolsa Família) é um exemplo. 

O resultado é um saldo positivo e o desafio é manter para frente os ganhos 
acumulados no processo. O que se coloca para o Brasil nessa década é a sus-
tentabilidade de um processo positivo. Sustentabilidade para a qual exis-
tem elementos importantes que exprimem a presença do País no mundo na 
área da agricultura, da mineração, da energia, da mudança climática, do gás 
natural, do etanol e assim sucessivamente. 

O desafio da sustentabilidade é 
fundamental para assegurar a 
presença positiva do Brasil no 

mundo em 2021.



Considerando os processos de logística, infraestrutura, déficit público, 
Custo Brasil (em referência à carga tributária elevada e custos burocráti-
cos), câmbio, preservação da estrutura industrial e educação no sentido 
amplo da formação de quadros, das escolas técnicas, do aprimoramento e, 
evidentemente, da inovação – onde o capítulo da pesquisa e do desenvolvi-
mento tem um papel tão importante – o desafio da sustentabilidade é fun-
damental para assegurar a presença positiva do Brasil no mundo em 2021.

Pesquisa e desenvolvimento - É fundamental, portanto, um investimen-
to crescente para o avanço do conhecimento. Em 2002, foram gastos pela 
Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo) R$ 89,7 
milhões (19,7% dos dispêndios totais da instituição) somente na área de 
saúde. Em 2010, esse número chegou a R$ 215,3 milhões, representando 
27,61% dos gastos totais. Em números absolutos, a saúde é a maior destina-
tária hoje dos recursos concedidos pela Fapesp. 

Em São Paulo, 1,52% do PIB estadual é aplicado em conhecimento, pesqui-
sa e desenvolvimento, ficando superior a de muitos países, mas ainda infe-
rior à média da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), que é 2,3% do PIB regional. 

Há também uma nítida evolução da produção científica, que se pode medir pela 
publicação de artigos. O Brasil, em 2000, produziu 9.786 artigos. Em 2008, 
18.783. São Paulo tem um papel importante nisso. Em 2000, eram 6.592. Em 
2008, 12.400. Esses números indicam uma tendência positiva da percepção.

Outro tema fundamental é a citação de artigos publicados em revistas cien-
tíficas internacionais. Em 2009, o índice de citação de artigos brasileiros foi 
de 0,59% - ainda inferior à China, aos Estados Unidos e ao Reino Unido. 
Mas o Brasil vem acompanhando o aumento da participação das economias 
emergentes. China, Índia e Brasil mais que dobraram seus investimentos 
em pesquisas e desenvolvimento, aumentando o dispêndio mundial nessa 
área de 17% para 24%.

Celso Lafer é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa 
no Estado de São Paulo e professor titular da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. Foi Ministro de Relações 
Exteriores em 1992 e de 2001 a 2002.
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Resolver o velho para melhor cuidar do novo
Maurício Lima Barreto

A perspectiva de que ocorram melhorias significativas das condições de 
saúde da população brasileira em 2021, comparada à situação atual, é pro-
missora. Porém, será em grande parte definida pela capacidade de serem 
equacionados alguns velhos problemas que ainda continuam a nos afligir e 
no enfrentamento imediato de um conjunto de problemas emergentes que 
se agravam pelo envelhecimento populacional. Dessa forma, é preciso sepa-
rar o que é velho do que é novo. 

Há poucos anos, grande parte dos brasileiros morria antes de completar um 
ano de vida. Hoje a TMI (taxa de mortalidade infantil) se aproxima a de 
uma nação civilizada, apresentando declínio em todas as regiões do terri-
tório nacional – e não somente nas mais ricas. Na década de 1960, o Brasil 
apresentava TMI em níveis inaceitáveis. Atualmente, está dentro da média 

esperada para o nível de desenvolvi-
mento e renda de um país5. 

A desnutrição infantil, uma tragédia 
nacional, praticamente desapareceu 
em anos recentes e seus índices já po-

dem ser comparados aos de países do primeiro mundo. São poucas as crian-
ças que, mesmo na região Nordeste, onde as taxas eram mais críticas, não 
têm o crescimento físico adequado. A desnutrição caiu mesmo nos grupos 
mais pobres da população. Em 1974, 60% das crianças mais pobres eram 
desnutridas. Em anos recentes, esse índice está próximo a 8%. Nesses cam-
pos, a saúde avançou mais do que a própria economia.

Apesar das vitórias, passíveis de comemoração, o futuro não se interessa por 
desafios resolvidos, mas por aqueles que ainda estão por se resolver. Para ter-
mos uma população ainda mais saudável no futuro será necessário resolver e 
superar alguns problemas e percalços. O Brasil acumula uma série deles.

 5] Nota do editor: O Brasil, que em 1990 registrava 59 mortes em cada mil nas-
cimentos, reduziu esse número para 19 a cada mil em 2010, atingindo a meta esta-
belecida pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) de ficar abaixo de 
vinte mortes até o ano de 2015.

O futuro não se interessa 
por desafios resolvidos, 

mas por aqueles que ainda 
estão por se resolver. 



Na área de saúde materna, por exemplo, as cesarianas estão crescendo a 
passos largos. Hoje, 80% dos partos no setor privado e 35% no SUS (Sistema 
Único de Saúde) são cesáreas. As taxas de mortalidade materna continuam 
altas e sem solução. Em 1990, havia cerca de 140 mortes por cada cem mil 
nascidos vivos. Hoje, o índice é quase metade desse número (75), mas ainda 
mais que o dobro em relação à meta mundial, que é de 35. As projeções para 
2015 se mantém estáveis. 

No campo das doenças infecciosas, de 
todos os desafios, talvez a dengue seja 
o maior. Essa doença tem força para 
causar pânico e tensão na população e, 
por isso, passou a ser preocupação de qualquer ministro da saúde. Se em 
1985, 81 municípios haviam registrado focos de Aedes aegypti, em 2009 
eram pelo menos 4.140 municípios. Em 2010, registrou-se 1,3 milhão de 
casos, 95 mil hospitalizações e 308 mortes relacionadas à dengue.

O diabetes é outro problema nacional, com tendências crescentes. O Bra-
sil já se aproxima a países europeus com taxas críticas e projeta, para o 
futuro, dobrar o número de casos. A obesidade também cresce de for-
ma constante. Cerca de 20% da população está obesa e espera-se que, até 
2020, o Brasil já esteja igual aos Estados Unidos nesse quesito.

Na violência, o Brasil é campeão nos homicídios. Apresenta taxas vinte 
vezes maiores que as da China e cinco vezes maiores que as da Argentina. 
Só perde, com diferença mínima, para África do Sul e Colômbia – que são 
países violentíssimos. O crescimento vertiginoso do número de motoci-
cletas, que deveria representar a modernidade para o transporte, tem sido 
acompanhado de crescentes taxas de mortalidade associadas com esse 
meio de transporte. 

Portanto, problemas se acumulam em diversas áreas: na mortalidade ma-
terna, nos abortos ilegais, nas doenças infecciosas, como dengue e leish-
maniose visceral, nas doenças crônicas e na violência e acidentes. Todos 
eles se misturam aos desafios sociais, ambientais e econômicos, que afe-
tam diretamente as condições de saúde e com os quais os problemas de 
saúde listados se articulam. 

Faz-se necessário resolver 
os velhos problemas para 
que seja possível se focar 
nos novos.
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Sempre vão existir problemas de saúde, porém um futuro saudável depen-
de da capacidade da sociedade brasileira de programar e implementar um 
conjunto articulado de políticas em diferentes áreas: econômica, social, am-
biental, científica, tecnológica e de inovação, focadas na saúde da popula-
ção e, em especial, na superação dos problemas acumulados do passado e na 
redução daquelas que se projetam para o futuro. 

Para que a saúde da população brasileira evolua para melhor e que isso 
se dê de forma sustentada, faz-se necessário resolver os velhos problemas 
para que seja possível se focar nos novos, na expectativa de que esses últi-
mos tenham seus efeitos atenuados ou que pelo menos não estejam ampli-
ficados, no futuro.

Maurício Lima Barreto é professor titular do Instituto 
de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, 
pesquisador 1-A do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico e membro titular da Academia 
Brasileira de Ciências.



O pior dos dois mundos
Rubens Ricupero

O Brasil corre o risco de ter todos os problemas de uma economia de 
saúde de país rico e envelhecido, superpostos e somados aos problemas 
de um país pobre e atrasado. O envelhecimento recente e muito rápido da 
população brasileira já vem acarretando uma transformação epidemio-
lógica profunda e, provavelmente, vai constituir nas próximas quatro 
décadas se não o principal, um dos principais desafios da medicina, da 
política e da economia de saúde. Se não houver, desde agora, um esforço 
adequado de preparação, o País acabará não com o melhor, mas com o 
pior de dois mundos.

A maioria das pessoas ainda não entende o fenômeno dessa transforma-
ção. Talvez porque a transição demográfica e o envelhecimento são tópicos 
muito recentes, que só se tornaram evidentes nos últimos dez anos. Grande 
parte dos brasileiros nasceu e cresceu sob a crença disseminada e persistente 
de uma realidade que já não mais existe. Se antes o Brasil vivia uma explo-
são demográfica e parecia que nunca pararia de crescer, com uma popula-
ção eternamente jovem, isso já não é mais verdade.

Eu, por exemplo, nasci em 
1937, quando o Brasil tinha 39 
milhões de habitantes. Hoje 
temos quase cinco vezes mais. 
Naquela época, a taxa anual de 
crescimento demográfico era 
de 3,4% e a de fertilidade atin-

gia 6,2 filhos por mulher. São taxas que só se encontram no Congo e na 
Nigéria. Hoje, a taxa demográfica anual é de 0,8%, caindo para 0,4%. A taxa 
de fertilidade está em 1,8. Em várias cidades do interior do Estado de São 
Paulo ela chega a 1,5. Na Itália, é de 1,3.

A população brasileira irá se contrair. A queda das taxas de crescimento 
demográfico e de fertilidade somada à redução brusca da mortalidade e a 
ampliação da esperança de vida, provocaram no Brasil uma situação nova. 
O País está envelhecendo. Em 1950, por exemplo, as crianças eram 42% da 
população brasileira. Hoje são 29%. Os que tinham mais de 60 anos não 

O conjunto que mais cresce é 
dos que têm mais de 80 anos. 
Poucos anos atrás apenas um 

indivíduo em cada 10 conseguia 
atingir essa idade.
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chegavam a 5%. Hoje são 9%. E calcula-se que em 2025 serão 15%. Em 
2050, então, os idosos serão 24% da população e, em termos absolutos, re-
presentarão 45 milhões de indivíduos.

O envelhecimento é um fenômeno natural que tem três características: pri-
meiro, ele é inevitável porque as gerações dos futuros idosos já nasceram e, 
portanto, não há mais como evitar que esse fenômeno ocorra. Segundo, ele se 
acentua dentro do próprio grupo. O conjunto que mais cresce é dos que têm 
mais de oitenta anos. Poucos anos atrás e até agora, era apenas um indivíduo 
em cada dez que conseguia atingir essa idade, representando 1,2 milhão de 
indivíduos. No ano de 2050, eles serão um em cada cinco e representarão 
mais de dez milhões de pessoas. E a terceira ca-
racterística, que muita gente esquece, é que a 
população é cada vez mais feminina.

Em toda parte do mundo, a expectativa de vida 
da mulher é maior que a do homem. Mas em 
outros países, essa diferença é de um ou dois 
anos. No Brasil, devido ao número enorme de 
mortes violentas, de homicídios e acidentes, 
que se concentravam nos homens na faixa de 
15 a 35 anos, a média de superioridade de ex-
pectativa de vida das mulheres é de oito a nove 
anos. Existem regiões do País em que a diferença de esperança de vida entre 
os dois grupos é de mais de dez anos. Segundo o último censo do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em breve haverá um exce-
dente de quatro milhões de mulheres sobre os homens e isso, evidentemen-
te, terá consequências – inclusive do ponto de vista econômico. 

Todas as mudanças, em seu conjunto, trarão um impacto muito grande na 
vida social, na produção, na poupança, no investimento, no tipo de consu-
mo, nos produtos consumidos, na previdência social, na aposentadoria, na 
vida cultural e no comportamento político. Não haverá um setor da vida 
que não vá sofrer o impacto dessas modificações. E, claro, a saúde não po-
deria ficar fora.

Na saúde, a transformação é epidemiológica. Em 1950, a maior parte dos 
óbitos, mais de 40%, era causado por doenças infectocontagiosas. Essas ta-
xas já estão bem reduzidas. Por outro lado, as doenças cardiovasculares, 
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crônicas e degenerativas aumentaram muito e tendem a aparecer cada vez 
mais. E não serão somente causas de óbitos, mas também de hospitaliza-
ções frequentes. Essas doenças e os chamados “quatro gigantes da geronto-
cracia” (imobilidade, instabilidade postural, insuficiência cerebral e incon-
tinência) acarretam internações mais frequentes, prolongadas e onerosas.

O perfil da economia de saúde no Brasil mudou. Saiu da mortalidade ma-
terno-infantil e passou às doenças complexas e onerosas que esperam, para 
sua solução, reformas políticas de saúde, planejamento, hospitais e novo 
pensamento acadêmico. Há pouco tempo para se preparar. Estamos em 
uma fase demográfica muito favorável até 2025, pois a taxa de dependentes 
por população ativa caiu muito no Brasil. Mas a partir de 2025, ela começa 
a se agravar por causa do aumento do número de idosos. A nossa janela de 
oportunidade é, portanto, de 15 anos. Não mais do que isso. 

Se não fizermos nada até lá, a situação ficará ainda mais complexa. A Euro-
pa, o Japão e os Estados Unidos viveram esse desafio e, portanto, não existe 
ineditismo no tema. A diferença é que esses países chegaram ao envelheci-
mento quando já eram ricos e plenamente desenvolvidos, tanto material-
mente, quanto intelectualmente. Já estavam prontos para enfrentar o enve-
lhecimento populacional. Neles a mudança foi gradual. No Brasil, ela está 
sendo violenta e súbita. Um amigo pessoal certo dia me disse: “os países ou 
têm problemas de dengue ou de obesidade”. Na minha opinião, o desafio 
do Brasil é maior porque já começamos a ter, ao mesmo tempo, os dois.

Rubens Ricupero é embaixador, diretor da faculdade de 
Economia da Fundação Armando Álvares Penteado, ex-
secretário Geral da Conferência das Nações sobre Comércio e 
Desenvolvimento e ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente.
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Novos caminhos da ciência
Glaucius Oliva

No Brasil, olhar para o futuro talvez não seja uma prática tão frequente, mas 
é certamente necessária. Talvez porque o País seja muito jovem na arte de 
fazer ciência. Em 1951, quando o CNPq (Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico), então denominado Conselho Nacional 
de Pesquisas, foi fundado, havia pouquíssimos cientistas e pesquisadores 
estabelecidos no País, vivendo em um ambiente de pesquisa ainda muito 
limitado nas universidades. A prática da ciência no Brasil vinha com séculos 
de atraso, somada a um passivo educacional importante. Os poucos pesqui-
sadores estavam concentrados em praticamente dois centros: Rio de Janeiro 
e São Paulo. O parque industrial era muito incipiente e havia ausência de 
cultura científica e inovação nas empresas.

Quando o CNPq foi criado, os desafios 
eram enormes, embora se tenha alcan-
çado extraordinários avanços desde en-
tão. Com muito esforço, o País conse-
guiu amadurecer na cultura científica, 
com a criação de importantes centros 

de pesquisas e universidades em diversas regiões, que já colocam o Brasil 
em uma posição bastante expressiva do ponto de vista da produção do co-
nhecimento no mundo. Somente nos últimos vinte anos entrou em curso 
uma mudança cultural, com a maior valorização do potencial da ciência, 
tecnologia e inovação, e o reconhecimento do quanto elas podem contribuir 
decisivamente para o crescimento econômico e social da nação. 

O censo do Diretório do Grupo de Pesquisas, realizado a cada dois anos 
pelo CNPq mostra que, em 2010, havia 27,5 mil grupos registrados no país, 
com 128 mil pesquisadores a eles ligados. Desse total, quase 82 mil eram 
doutores. Por exemplo, no ano 2000 havia 737 grupos de pesquisas regis-
trados na área da medicina, e em 2010 já eram 1.437.

A Plataforma Lattes (base de dados de currículos, instituições e grupos 
de pesquisa das áreas de ciência e tecnologia no Brasil), mantida pelo 
CNPq, contabiliza hoje mais de 2,4 milhões de currículos. Desses, mais 

A média nacional de 700 
pesquisadores por milhão 

de habitantes ainda é 
inferior à mundial, hoje 

superior a 3,5 mil. 



de quatrocentos mil são de mestres e doutores e 150 mil produziram, nos 
últimos doze meses, ao menos um artigo científico nas áreas científica, 
tecnológica, artística ou cultural. No entanto, apenas seis mil possuem, 
em seus currículos, o desenvolvimento de uma patente.

Mesmo assim, o avanço é evidente e se reflete na intensa atividade de for-
mação de mestres e doutores. Anualmente, são titulados por ano aproxima-
damente 12 mil doutores e quarenta mil mestres. 
No entanto, a média nacional de setecentos pes-
quisadores por milhão de habitantes ainda é infe-
rior à mundial, hoje superior a 3,5 mil. 

Em um levantamento denominado “Doutores 
2010”, realizado pelo Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos, organização social supervisionada 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de todos os 86 mil dou-
tores titulados entre 1996 e 2006, quase 77% deles estavam envolvidos em 
atividades de educação logo após dois anos do seu doutoramento, 11% es-
tavam em administração pública, 4% em atividades profissionais ligadas à 
ciência e tecnologia (C&T), 3% na área de saúde e somente 5% trabalhavam 
na indústria, dentro dos diversos setores que ela possui. Como a inovação 
acontece fundamentalmente no ambiente empresarial, esse quadro nos dá 
um sinal preocupante.

A produção brasileira de artigos científicos apresenta avanços considerá-
veis. Em 1950, quando o CNPq foi criado, o Brasil tinha uma contribuição 
quantitativamente insignificante na produção científica internacional. Em 
1980, a taxa de participação era de 0,5%. Em 2010, já tinha alcançado 2,7% 
da produção científica mundial, o que coloca o Brasil na 13ª posição entre os 
países que mais produzem conhecimento no mundo. O crescimento anual, 
nos últimos dez anos, é cinco vezes superior à taxa de crescimento mundial 
na área de produção científica, de acordo com os dados da base ISI Thom-
son sobre ciência. 

Na última década, é notório o crescimento dos investimentos em ciência e 
tecnologia, embora eles ainda sejam inferiores a muitos países quando se 
compara à porcentagem aplicada do PIB (Produto Interno Bruto). Houve 
grande desenvolvimento e descentralização da ciência e da tecnologia, sem 
dúvida, mas existem também indicadores de nossa dependência tecnológi-
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ca, sintomas que se aprofundam. Apenas para ficar no âmbito econômico, 
no mesmo período que se cresce a uma média anual de 10% na produção 
científica anual, o déficit na balança comercial nos setores da indústria de 
média e alta tecnologias, aumentou cinco vezes. Só nos setores farmacêutico 
e do complexo industrial da saúde, o déficit na balança comercial já alcança 
mais de US$ 16 bilhões.

O Brasil de economia ascendente ganha liderança na produção do conheci-
mento natural, dos alimentos, dos minérios e do pré-sal, que aparece como 
uma oportunidade. Mas diante do risco de desindustrialização atual, a so-
lução para manter a competitividade é investir em inovação. Olhando para 
o cenário científico, é preciso:

• gerar maior qualidade, impacto e relevância da ciência, com foco nos 
problemas de abrangência nacional, reconhecendo e valorizando o tra-
balho de patentes para que, diante da crescente internacionalização da 
ciência brasileira, haja competitividade, inovação e empreendedoris-
mo comparáveis aos dos países centrais;

• avançar nas várias abordagens transdisciplinares e multidisciplinares, 
diante do quadro nacional de uma ciência que ainda é muito “departa-
mentalizada”. Só o CNPq tem 48 setores nos seus comitês de assesso-
ramento. O fatiamento das 
áreas do conhecimento não 
promove, de forma alguma, 
a interação multidiscipli-
nar tão importante para se 
enfrentar os problemas de 
maior impacto;

• trabalhar os canais de comunicação com a sociedade, pautando-se na 
sustentabilidade e modernização dos processos de gestão, especial-
mente as avaliações e os acompanhamentos. Os sistemas de avaliação 
atuais valorizam a produção acadêmica – que gera continuidade na 
produção exclusivamente acadêmica – e esquecem de aperfeiçoar me-
canismos de avaliação e acompanhamento. Somente com o reconhe-
cimento e valorização também das atividades de inovação, educação 
e divulgação científica é que podemos avançar, promovendo maior 
interação entre a academia e o setor produtivo e de gestão pública;

A inovação acontece 
fundamentalmente no 
ambiente das empresas. E é 
pra lá que os pesquisadores 
brasileiros precisam caminhar.



• Desenvolver um novo marco legal que atenda as características da 
pesquisa, da expansão e da sustentabilidade de recursos, com planeja-
mento e políticas de governo que sejam articuladas de forma a produ-
zir os resultados esperados;

• Estimular as parcerias no âmbito nacional e internacional, como forma 
de desconcentrar e descentralizar a ciência nacional e também de pro-
mover maior impacto global da ciência que aqui fazemos.

O caminho traçado até aqui criou uma base sólida, com o reconhecimen-
to internacional da ciência brasileira. Mas agora, os caminhos se alargam. 
Traduzir todo esse conhecimento para a sociedade é possível, desde que 
se busquem novas portas. A inovação acontece fundamentalmente no am-
biente das empresas. E é pra lá que os pesquisadores e doutores brasileiros 
precisam caminhar.

Glaucius Oliva é presidente do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológico, professor titular do 
Instituto de Física da Universidade de São Paulo de São Carlos, 
coordenador do Centro de Biotecnologia Molecular Estrutural 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e 
coordenador do Instituto Nacional de Biotecnologia Estrutural 
e Química Medicinal em Doenças Infecciosas.
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O sistema de saúde brasileiro em 2021
Desafios da assistência à saúde, SUS e saúde suplementar, 
financiamento, modelos de gestão e “tudo para todos?”

Moderado por: Mário Silva Monteiro, superintendente do Programa 
de Atenção Integral à Saúde da SPDM, especialista em administração 
hospitalar e serviços de saúde pela Fundação Getúlio Vargas e docente de 
Gastroenterologia Cirúrgica da Universidade Federal da São Paulo.

Presidido por: José Eduardo Krieger, professor titular da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor do Laboratório de 
Genética e Medicina Molecular do Instituto do Coração do Hospital das 
Clínicas e presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo.

Talk-show coordenado por: Renato Delascio Lopes, professor afiliado 
do Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina, professor 
adjunto do Departamento de Medicina da Duke University Medical 
Center – Duke University e diretor-executivo do Instituto Brasileiro de 
Pesquisa Clínica (BCRI).
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Instituições acadêmicas de ciências da saúde
Victor Dzau

A Duke Medicine1 apoia a reforma do sistema de saúde norte-americano, 
vendo nela a única maneira do país avançar e prover acesso a todos, melho-
rando a qualidade e acessibilidade dos serviços. Porém, é desafiador para as 
IACS (Instituições Acadêmicas de Ciências da Saúde, do inglês Academic 

Health Science Centres) lidar com redução de custos, como propõe a refor-
ma, porque as IACS dependem fortemente de verbas governamentais. Ao 
mesmo tempo, a convergência entre redução de custos e financiamento é 
importante para que, nessas circunstâncias, as universidades criem novos 
líderes com sólidas capacidades de gestão.

Os desafios da saúde são globais. Não há nação no mundo que não tenha 
enfrentado problemas para achar o equilíbrio entre qualidade e custo dos 
serviços de saúde. Nos Estados Unidos, como em todos os países membros 
da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico), o problema fundamental é que, com tantos tipos diferentes de tra-
tamento disponíveis e com um modelo de prestação de serviços de saúde 
fragmentado, fica muito difícil prover acesso e assistência a custo acessível 
a vários segmentos da população.

A qualidade também varia muito de lugar para lugar, embora nas IACS, 
como as mantidas pela Duke Medicine, os serviços oferecidos tenham alta 
qualidade. Mesmo assim, a variação na qualidade entre essas instituições é 
grande. É preciso investir em medicina preventiva ao invés de se concentrar 
nas doenças em fase final. Ao mesmo tempo, devemos lutar pela inova-
ção, para que se torne mais fácil o desenvolvimento de novas terapias. Hoje, 
quando se fala em desenvolvimento de novos tratamentos e métodos diag-
nósticos, tem se tornado cada vez mais difícil alcançar a inovação.

 1] Nota do editor: A Duke Medicine integra a Duke University Health System (Sis-
tema de Saúde da Universidade de Duke), a Duke University School of Medicine 
(Escola de Medicina da Universidade de Duke) e a Duke University School of Nur-

sing (Escola de Enfermagem da Universidade de Duke). Em sua estrutura, admi-
nistra três hospitais: Duke Raleigh Hospital, Duke University Hospital e Durham 

Regional Hospital.
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Brasil - No Brasil, o artigo O sistema de saúde brasileiro: história, avan-

ços e desafios, de J. Palm, C. Travassos, C. Almeida, L. Bahia e J. Ma-
cinko, publicado na revista The Lancet em 2011, mostra que os princi-
pais desafios do sistema ainda estão voltados às desigualdades na saúde. 
As chances de um paciente ser internado em um hospital, por exemplo, 
diminuem à medida que cresce a distância entre o município onde ele 
vive e o município onde o atendimento será prestado. Como resultado, 
os moradores de municípios mais pobres têm menos probabilidade de 
serem internados em um hospital se comparados com os residentes de 
bairros mais prósperos. Em 2008, 76% das pessoas do grupo de alta renda 
declararam consultar um médico contra 59% das pessoas que pertenciam 
ao grupo de renda mais baixa. Além 
disso, os que foram identificados com 
cor de pele parda ou negra estavam nos 
grupos de menor renda e de nível edu-
cacional mais baixo.

O Brasil enfrenta uma fase de transi-
ção epidemiológica. Embora as doen-
ças infecciosas continuem sendo um 
problema, elas não são um desafio maior do que as causas externas (como 
os atos de violência). Entre as novas doenças que podem contribuir para 
os problemas de saúde, as de maior crescimento são sobrepeso e obesida-
de. Os recursos financeiros arrecadados pelo governo federal cresceram 
quatro vezes desde o início da década passada. No entanto, a participa-
ção da saúde no orçamento público não aumentou, levando a limitações 
de infraestrutura, apoio financeiro e recursos humanos.

Nessas circunstâncias, melhorar a qualidade dos serviços de saúde, com re-
dução de custos, não requereria apenas uma reforma do sistema de saúde 
brasileiro, mas sua total transformação, considerando práticas que terão de 
ser completamente diferentes das atuais. Será necessária a criação de siste-
mas eficazes de redução de custos e aumento de qualidade.

Prevenção - Nos Estados Unidos, o foco está na prevenção de doenças – 
uma solução que lida não só com a saúde do indivíduo, mas da população. 
Para que as mudanças aconteçam de forma efetiva, e não apenas na esfera 
teórica, é preciso acelerar as descobertas básicas para que elas se tornem 
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novas terapias – mais rápidas, baratas e com melhores resultados – pla-
nejadas à aplicação humana. Da mesma forma, é preciso transformar as 
evidências científicas em práticas e mudar as prioridades de pesquisa, fo-
cando não somente na pesquisa básica, mas também nas de assistência à 
saúde da comunidade.

O que pode parecer apenas um desafio para líderes acadêmicos de países 
como Estados Unidos e Brasil é, na verdade, uma oportunidade. Repre-
senta a chance de criar um conjunto de novos líderes que somam suas 
habilidades, já existentes, à energia necessária para lidar com a preven-
ção de doenças. Através da liderança é possível fazer a diferença e trans-
formar a medicina. 

Instituições acadêmicas - As IACS são importantes no cenário da preven-
ção porque são locais que tratam de doenças complexas. Tanto nos Estados 
Unidos como no Brasil, as questões mais complicadas e difíceis estão sendo 
tratadas nesses centros, a exemplo do 
Instituto do Coração, em São Paulo, e 
de outros hospitais acadêmicos.

Com o sequenciamento completo do 
genoma humano e a descoberta das 
células-tronco, a abordagem global 
com relação a novas terapias mudou. 
Com a inovação, não é relevante apenas procurar novas terapias, mas usá-
-las como uma forma de melhorar a qualidade do sistema e reduzir os 
custos do setor. Isso exigirá um remodelamento da forma como se lida 
com o serviço de saúde hoje. As IACS são, portanto,  importantes ilhas de 
inovação. Eles são ímãs que atraem os melhores profissionais nacionais e 
internacionais e que, de fato, treinam a futura força de trabalho do setor, 
criando novos líderes. 

As IACS também podem ser muito eficazes em lidar com saúde popula-
cional e comunitária. Localmente ou internacionalmente, quase todos os 
países estão começando a perceber a importância de criar modelos efeti-
vos de instituições acadêmicas – o que significa um local em que pacientes 
com doenças complexas possam ser tratados, reunindo a universidade, o 
mundo acadêmico e as empresas na busca de formas criativas do uso das 
inovações existentes.

O potencial das IACS 
em oferecer pesquisa de 
excelência e melhorar o 
atendimento ao paciente 
e a educação profissional 
é enorme.
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Lord Darzi, uma das pessoas mais comprometidas com a reforma do siste-
ma nacional de saúde britânico (do inglês NHS - National Health Service), 
diz que “as instituições acadêmicas de saúde são planejadas para reunir par-
ceiros e acadêmicos da saúde concentrados em pesquisa de caráter mundial, 
ensino e assistência ao paciente. Seu propósito é conseguir novas descober-
tas e promover a aplicação delas no sistema britânico de saúde e em todo 
o mundo. As melhores e mais bem sucedidas instituições acadêmicas de 
saúde terão a concentração mais alta de especialização e excelência que lhes 
permitirá competir internacionalmente. O potencial das IACS em oferecer 
pesquisa de excelência e melhorar o atendimento ao paciente e a educação 
profissional é enorme”.

Em março de 2009, em artigo publicado pela The Lancet e escrito por mim 
e alguns colegas, as IACS foram retratadas como promotoras das trans-
formações do sistema de saúde. Elas não são a única solução, mas têm um 
papel extremamente importante nas mudanças esperadas até 2021. Como 
líderes em educação e pesquisa, é responsabilidade dos profissionais das 
instituições acadêmicas reunir pessoas, demonstrar a inovação e mostrar 
como isso pode, efetivamente, mudar o sistema de saúde de um país.

A transformação das IACS propõe a criação de uma sequência contínua 
da descoberta para a assistência, reunindo pesquisadores e clínicos, seto-
res acadêmicos e empresariais, escolas de medicina e enfermagem, o sis-
tema de saúde, hospitais e médicos. Todos em uma só sequência, para que 
a pesquisa básica se transforme em uma aplicação médica conectada ao 
serviço de saúde para a população geral, de forma que a educação esteja 
focada na melhoria das qualificações da força de trabalho. Há dois prin-
cípios essenciais para transformar inovação em assistência contínua: 1) 
os corpos clínico e acadêmico devem ter uma ambição comum e partilhar 
seus objetivos; 2) novos integradores devem emergir a partir da reorgani-
zação efetiva da estrutura.

Nesse contexto, a Duke Medicine tem uma missão comum, que é não so-
mente transformar a medicina local e globalmente por meio da pesquisa 
científica inovadora, com a rápida tradução das descobertas mais avança-
das, mas também educar futuros líderes científicos e clínicos, defender e 
praticar a medicina baseada em evidências, melhorar a assistência à saú-
de da comunidade e eliminar as desigualdades. Há alguns anos, era pouco 



comum para as instituições acadêmicas falar sobre assistência à saúde da 
comunidade. Elas agiam como se fossem torres de marfim. Agora nota-se a 
necessidade de ampliar o envolvimento delas para lidar com os problemas 
de saúde na comunidade.

A reorganização é o primeiro passo. É preciso pensar na prestação integrada 
de serviços, envolvendo não somente os hospitais privados e terceirizados, 
mas também as IACS. Dessa forma, a integração vertical pode exercitar, 
inclusive, maneiras de transformar novas descobertas em algo acessível à 
comunidade. A parceria é clara: o mundo acadêmico se une às empresas 
e ao governo, compartilhando a 
confiança e os objetivos comuns.

No mesmo artigo escrito na The 

Lancet, está declarado que o su-
cesso das instituições acadêmicas 
de saúde, compondo uma rede de 
sistemas, está na integração dos 
serviços especializados com os serviços básicos, desde os tratamentos mais 
exclusivos a clínicas especializadas para o tratamento da população e à as-
sistência à saúde comunitária, em parceria com todos os setores. Nesse con-
texto, a TI (tecnologia da informação) é extraordinariamente importante. 

A Duke University gasta cerca de US$ 150 milhões por ano com TI e agora 
está reinvestindo US$ 400 milhões de seu capital para reformular essa área. 
A tecnologia da informação é parte de um processo de remodelamento do 
sistema porque é a provedora dos prontuários eletrônicos, gerando tomadas 
de decisão rápidas e efetivas. O resultado cria uma boa relação com as co-
munidades e uma abertura para intervenções futuras no estabelecimento de 
novos sistemas de saúde.

O sistema, verticalmente integrado, é composto pelas equipes médicas que 
trabalham para um paciente, criando um “lar médico”, e também pelo alto 
valor agregado, com uso de tecnologias que permitem aos pacientes esta-
rem mais conectados à rede para obtenção de assistência em tempo real e de 
melhorias na qualidade de sua saúde. O sistema atual dificulta esse pensa-
mento, mas a solução está a caminho, de forma aparentemente bem sucedi-
da, com trabalho árduo e esforço conjunto.

No campo da pesquisa, o 
tempo entre uma grande 
descoberta e o impacto real 
na saúde da comunidade ou 
no tratamento aos pacientes, 
costuma ser de dez a 25 anos. 
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No campo da pesquisa, o tempo entre uma grande descoberta e o impacto 
real na saúde da comunidade ou no tratamento aos pacientes, costuma ser 
de dez a 25 anos. Esse período reflete a fragmentação do sistema atual: des-
coberta, primeira tradução, pesquisa clínica, segunda tradução mais ado-
ção e prática voltadas à saúde global. Existem duas lacunas na tradução. A 
primeira é descobrir como provar o conceito. A segunda é descobrir como 
obter evidência para posterior adoção de novos tratamentos para a comuni-
dade (saúde global).

Para criar impacto no sistema global de saúde, a Duke Medicine foi reorga-
nizada em unidades integrativas, baseadas na inovação da sequência con-
tínua de assistência. Sua função é tentar traduzir descobertas que sirvam à 
pesquisa clínica, à comunidade científica e à saúde global, sem levar muitos 
anos para transformá-las em terapias aplicáveis à comunidade. Para que isso 
aconteça em um tempo menor, está sendo criada uma série de capacidades-
-chaves, como se fosse uma caixa de ferramentas que passa por educação, 
ética, TI, laboratórios e muitos outros aspectos clínicos. 

Na universidade, já existem projetos de gestão e administração de novas 
pesquisas. O mais importante de todos é a criação de uma matriz orga-
nizacional integrada, que envolva os vários departamentos tradicionais 
da medicina, desde as áreas cirúrgicas e pediátricas até os pacientes, a 
tradução de novas pesquisas e a medicina translacional. 

Apesar de parecer que o foco está nas 
descobertas, para que haja eficiência 
na transformação do sistema é pre-
ciso que as instituições acadêmicas 
de saúde envolvam o público no seu 
trabalho, não só produzindo médicos 
clínicos, mas cuidando do conjunto da 
saúde com uma abordagem de equipe, formadas por um time de serviços: 
médicos, enfermeiros e outros funcionários. Nesse contexto, o paciente tem 
acesso a uma equipe que pode prover saúde conjuntamente, sem depender 
exclusivamente dos médicos. 

 Maximizando resultados - Os investimentos das IACS podem gerar ino-
vação com uso de ferramentas tecnológicas. Os resultados podem ser ma-

Há uma desconexão muito 
grande entre profissionais 
da saúde, que praticam a 
medicina, e os gerentes 
e administradores que 
praticam a gestão do setor.



ximizados por meio de novas tecnologias, como mapeamento geoespacial e 
estatísticas que geram dados estratégicos sobre o sistema público de saúde. 
O programa de saúde comunitária da Duke Medicine é um exemplo. Ele 
cobre o condado de Durham, onde a saúde da população fica sob sua res-
ponsabilidade. Os fundos de financiamento inicialmente são usados para 
montar equipes de desenvolvimento que ajudam no avanço da assistência 
local. Isso gera o engajamento da comunidade. As IACS trabalham, por-
tanto, com pacientes, saúde pública, líderes comunitários e ONGs (organi-
zações não governamentais) para reestruturar a assistência à saúde.

Dados de saúde pública podem ser observados em mapas espaciais que 
indicam, por exemplo, onde está a maior concentração da doença, áreas 
de riscos e seus determinantes sociais. Pela análise de mapas, são identi-
ficados os pontos de maior potencial. Da mesma forma, é possível saber 
o número de clínicas que existem no condado e sua localização. O parea-
mento dessas informações mostra as áreas onde há carência de serviços de 
saúde. Em uma investigação mais meticulosa, descobriu-se que produtos 
nocivos à saúde estavam presentes na região há anos. Esses são exemplos 
de como as instituições acadêmicas de saúde podem contribuir para a as-
sistência à saúde da comunidade.

Mudança de paradigma - A velocidade com que as transformações ocor-
rem dentro do sistema de saúde quebra os paradigmas existentes nas áreas 
da ciência, pesquisa, educação, prestação de serviços de saúde, economia, 
política, liderança e gestão. Isso cria uma necessidade urgente de encurtar a 
distância entre médicos, prestadores de serviços de saúde e políticas de ges-
tão. Há uma grande desconexão entre profissionais da saúde que praticam 
a medicina e gestores e administradores que trabalham no setor.

A Duke Medicine criou uma série de programas, entre eles um MBA para 
médicos que treina liderança clínica e desenvolvimento acadêmico. No iní-
cio, eles passam por quatro meses de treinamento para entender aspectos 
voltados a finanças, compras e políticas públicas. Do outro lado, gestores 
de saúde são convidados a participar de MBAs voltados à medicina. Médi-
cos precisam entender de gestão. Os gestores de saúde precisam entender 
como a medicina funciona.

Presença global - Analisando globalmente, há muito que aprender com 
outros países, não apenas com o Brasil e os Estados Unidos. Nos últimos 
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seis anos, a Duke Medicine iniciou um grande esforço de capilaridade. Pri-
meiro criou um Instituto de Saúde Global que agora está ativo em cerca 
de quarenta países, envolvendo não apenas estudantes de medicina, escolas 
médicas e de saúde pública, mas também as áreas de negócios, ambientais e 
jurídicas, de pesquisa e de captação de recursos financeiros. Depois criou os 
Institutos de Pesquisa Clínica que, devido a estudos multicêntricos, estão 
funcionando em 64 países. 

Em Singapura, por exemplo, foi aberto um instituto de saúde e uma es-
cola médica, como resultado de uma parceria entre a Duke Medicine e 
a Universidade Nacional de Singapura. Na Índia, foi lançado um novo 
instituto de pesquisas clínicas. No Brasil existem parcerias que deram 
origem a um instituto de pesquisa clínica, ao Centro de Saúde Anita 
Garibaldi, em Macaíba (RN), voltado à saúde da mulher, e ao Institu-
to Internacional de Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra (RN), 
que está agora também lançando um projeto educacional. Na China, a 
universidade mantém parcerias com institutos clínicos e está lançando 
pesquisas nas universidades locais.

Modelos de inovação - É essencial que as IACS façam parcerias com ou-
tros setores da economia. A Duke Medicine e o FEM (Fórum Econômi-
co Mundial) estabeleceram parcerias para estudar modelos inovadores de 
prestação de serviços de saúde, considerando baixo custo e bons resultados. 
Há muitas iniciativas no mundo que têm seguido esse exemplo e que, claro, 
poderiam servir de modelo na construção de novos processos em saúde. Na 
Índia, por exemplo, o Instituto Aravind de Sistemas de Assistência Ocu-
lar faz, anualmente, 250 mil cirurgias de catarata, cobrando preços muito 
altos para os que podem pagar e preços muito baixos, cerca de US$ 10 por 
cirurgia, para os que não podem – chegando até a não cobrar para os menos 
abastados financeiramente. 

No México, a Medicall Home alavancou a indústria de telecomunicações 
cobrando US$ 5 por família na conta de telefone, por mês, para que ela pu-
desse ter acesso a um call center especializado em serviços de saúde. Tor-
nando possível aos pacientes falar ao telefone sobre seus problemas, o resul-
tado foi uma queda no número de visitas aos hospitais. 

Economia criativa - Existem quatro categorias de inovação que preci-
sam seguir regras comuns, independente do modelo adotado: 1) fran-



quias; 2) especialização em produtos; 3) tecnologia e redes e 4) trata-
mentos integrados. 

Regra 1: tudo que for feito pelas empresas de saúde deve ser cen-
trado no paciente e não no médico. A compreensão dos padrões de 
comportamento do paciente pode reduzir o custo da distribuição. 

Regra 2: reinvente o modelo de prestação de serviços. Telefones ce-
lulares e altas tecnologias melhoram o acesso a áreas remotas e redu-
zem os custos da prestação dos serviços. 

Regra 3: questione os pressupostos profissionais, o nível e o objetivo 
do treinamento. Ter o nível correto da equipe reduz os custos com a 
força de trabalho. 

Em relação à regra 3, a mexicana Medicall Home, por exemplo, usa a indús-
tria telefônica para enviar as contas médicas. Dessa forma, não precisa ter 
um escritório próprio de cobrança. Esse é um bom exemplo de comparti-
lhamento dos custos.

Nota-se que essas inovações ainda se deparam com limitações para aplica-
ção de novos modelos de negócios. A primeira limitação está relacionada à 
falta de conhecimento sobre negócios. A segunda é a limitação financeira, 
considerando que, em alguns países, os governos controlam a quantidade 
de recursos a serem reembolsados. A solução, portanto, é construir orga-
nizações que ajudem esses inovadores a vencer as limitações. A parceria 
internacional estabelecida entre a Duke Medicine e o Fórum Econômico 
Mundial reúne pensadores criativos e inovadores, investidores, indústrias, 
ONGs e reguladores estatais para partilhar informações sobre as melhores 
práticas, ajudando os inovadores a conseguir financiamento e investimen-
to. A superação das questões regulatórias será importante para levar inova-
ção a diferentes países.

A Duke Medicine é um exemplo de centro acadêmico de assistência à saú-
de na formação de parcerias. Seus parceiros, que são parte do setor, finan-
ciam a fundação porque se interessam na criação de um modelo funcional. 
Isso mostra que instituições acadêmicas devem evoluir para ser um modelo 
integrado, exercendo um papel de liderança no modelamento da medici-
na e do sistema. Isso pode acontecer criando-se “uma sequência contínua 
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da descoberta para a assistência” e descobrindo também novas aplicações 
e tratamentos, personalizando a medicina, reduzindo custos, reelaborando 
sistemas e trabalhando em conjunto com os setores público e de assistência 
à comunidade. Os centros acadêmicos precisam ter um pacto global, fazen-
do parcerias com setores privados e públicos de saúde.

Victor Dzau é reitor para Saúde da Duke University, CEO 
e presidente do Sistema de Saúde da Duke University e 
professor de Medicina (James B. Duke Professor) pela Duke 

University, Estados Unidos.



Nada é melhor que o SUS
Jorge Solla

Cerca de 20% da população brasileira tem um plano de saúde privado. Mas 
mesmo quem tem um de excelente cobertura assistencial, que muitas vezes 
se limita a atender determinados casos, termina utilizando o SUS (Sistema 
Único de Saúde)2 nas ações de prevenção, promoção, vigilância, controle 
de doenças infecciosas, imunização, tratamentos de alto custo (do ponto de 
vista do valor farmacêutico) e transplantes.

A rede é imensa. O SUS realiza cerca de 1 milhão de internações por mês, 
com procedimentos de atenção básica e de maior custo. Mesmo que o senso 
comum o veja dessa forma, não é medicina “pobre para pobre”. Mais de 

90% dos procedimentos de alto 
custo e complexidade só são 
oferecidos porque existe o SUS.

Mesmo com a dimensão que 
o SUS apresenta, é impossível 

pensar em “tudo para todos” quando se fala de saúde. O desejo comum até 
pode ir nessa direção, mas a realidade impõe que o desafio da gestão, não só 
da saúde, mas também das políticas públicas, é fazer o máximo e o melhor 
possível para a maior parte da população, dadas as condições tecnológicas, 
estruturais e econômicas disponíveis em cada momento. 

O SUS é a maior política pública que o Brasil já construiu. Do ponto de 
vista de inclusão social, nenhuma fez tanto. Do ponto de vista de acesso, 
deu oportunidade a contingentes imensos da população brasileira que não 
tinham entrada ao sistema de saúde. Ao fazer o máximo com os poucos 
recursos existentes, o SUS prima pela constante busca da qualidade e efici-
ência. Não há nada no mundo que faça tanto, com tão pouco.

 2] Nota do editor: O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 para que 
toda a população brasileira tivesse acesso ao atendimento público de saúde. O SUS 
é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recu-
peração da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, 
mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de 
forma regionalizada e hierarquizada.

O SUS é a maior política pública 
que o Brasil já construiu. 

Do ponto de vista de inclusão 
social, nenhuma fez tanto.
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A falta de aportes financeiros, recursos humanos, boas relações de trabalho, 
resolutividade de serviços e acesso tornam o SUS ainda mais desafiador. 
Aos problemas se somam a falta de adequações do modelo assistencial - 
ainda voltado à recuperação e reabilitação em condições agudas, com gran-
de presença de doenças crônicas – e a grande perda de escala com a descen-
tralização e limitação dos mecanismos de gestão. Sem espaço para abordar 
todos os desafios, quatro deles se tornam fundamentais:

Subfinanciamento - No ano de 2009, somados os recursos federais, esta-
duais e municipais, o SUS teve apenas R$ 1,82 por habitante/dia. Os recur-
sos foram usados para matar mosquito, realizar transplantes, implementar 
o maior programa de combate à aids do mundo, oferecer cirurgia cardíaca 
e hemodinâmica e incorporar mais de 90% dos tratamentos de câncer no 
Brasil, com aplicação de radioterapia e quimioterapia. Não existe sistema 
tão eficiente quanto o SUS.

Para mudar a realidade, os recursos finan-
ceiros são necessários. A regulamentação da 
Emenda Constitucional 293 não resolverá 
mais o problema. O projeto de lei comple-
mentar 001/2003, do ex-deputado federal 
Roberto Gouveia (PT-SP), cujo objetivo era 
acabar com os desvios de recursos da saúde 
e garantir mais dinheiro para o setor no or-

çamento, já indicava que a maioria dos estados não gastava os obrigatórios 
12% com a saúde e grande parte dos municípios não aplicava os 15% pre-
vistos em lei. Há dois anos, a Bahia gasta 14%. E de todos os estados brasi-
leiros, apenas Rio Grande do Sul e Minas Gerais não aplicam os recursos 
previstos na emenda.

É preciso criar outras fontes de recursos para a saúde e enfrentar os desa-
fios de forma desassombrada. Para manter o patrimônio do setor e ampliar 
o acesso à população, é necessário aumentar a arrecadação, criar fontes de 

 3] Nota do editor: A Emenda Constitucional nº 29/2000 definiu os percentuais 
mínimos de aplicação em ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo regras 
para o período de 2000 a 2004. Com o término desse período, a referida Emenda é 
regulamentada por Lei Complementar, conforme previsto no Artigo 198 da Cons-
tituição Federal

Para manter o 
patrimônio do setor, é 

necessário aumentar 
a arrecadação, sem 

nenhum receio 
de enfrentar a 

opinião pública. 



rendas estáveis e recolocar na agenda nacional o debate sobre a possibilida-
de de novos impostos, sem nenhum receio de enfrentar a opinião pública. 
Para manter a oferta, é preciso pagar por ela. Isso tem que ficar muito claro 
à população brasileira.

Modelo assistencial - Faz-se necessário preparar o país para as ações inter-
setoriais que possam combater as epidemias das drogas e enfrentar a grande 
magnitude dos acidentes e violências. Existe também um aumento nos ca-
sos de obesidade no país. Se não for feito algo, vão crescer. 

Felizmente, há no cenário não só um diagnóstico consensual, mas algumas 
medidas importantes. O plano de enfrentamento das DCNT (doenças crô-
nicas não transmissíveis) foi aprovado recentemente pela Comissão Interges-
tores Tripartite4, que define e prioriza as ações e os investimentos necessários 
para preparar o país no enfrentamento e na detecção de doenças desse tipo de 
2011 a 2021. O principal do objetivo do plano de enfrentamento das DCNT 
é tanto promover o desenvolvimento e a 
implementação de políticas públicas efe-
tivas, integradas, sustentáveis e baseadas 
em evidências para a prevenção e o con-
trole dessas doenças e seus fatores de ris-
co, como fortalecer os serviços de saúde 
voltados para cuidados crônicos.

Recursos humanos - O perfil de formação dos profissionais frente às prin-
cipais necessidades do sistema é inadequado. É preciso superar, cada vez 
mais, a demanda quantitativa frente às mudanças no processo de trabalho. 
É gigante a ampliação de postos de trabalho que o SUS tem feito nos últi-
mos anos. A melhor forma, portanto, é criar mecanismos de regulação das 
vagas para formação de profissionais.

 4] Nota do editor: A CIT (Comissão Intergestores Tripartite) tem composi-
ção paritária formada por 18 membros, sendo seis indicados pelo Ministério 
da Saúde (MS), seis pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saú-
de (Conass) e seis pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems). A representação de estados e municípios nessa Comissão é regio-
nal, sendo um representante para cada uma das cinco regiões no País, além dos 
Presidentes de Conass e Conasems. Nesse espaço, as decisões são tomadas por 
consenso e não por votação.

O Canadá importa 
enfermeiros do Brasil. 
A Inglaterra continua 
recebendo esses 
profissionais da África do 
Sul e médicos da Índia.
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É preciso ter uma ação efetiva de planejamento para formação de novos pro-
fissionais. Também parece emergencial combater as pressões corporativas 
que têm buscado e conseguido, em grande escala, capturar de forma privada 
as principais ofertas públicas. Os serviços e a mão de obra, ainda muito con-
centrados nas grandes cidades, precisam ter sua heterogeneidade reduzida.

As dificuldades que a gestão pública tem para lidar com uma política de 
recursos humanos mais eficiente colocam no cenário do dia, por que não, 
o debate acerca da concepção do Serviço Civil de Saúde, da ampliação dos 
Postos do Serviço Militar Obrigatório e da criação de requisitos de acesso 
à residência médica que estimulem profissionais a ampliar a ocupação de 
áreas pouco atrativas.

Contingente médico - Há um grande déficit de médicos no país. As metas 
do governo federal para a saúde, apresentadas no início da nova gestão, mos-
tram-se completamente inviáveis apenas e unicamente pelo fato de não haver 
médicos em número suficiente para a ampliação proposta do PAIS (Progra-
ma de Atenção Integral à Saúde), para criação de UPAs (Unidades de Pronto 
Atendimento) 24 horas para enfrentar outros desafios apresentados.

O Canadá importa enfermeiros 
do Brasil. A Inglaterra conti-
nua recebendo esses profissio-
nais da África do Sul e médicos 
da Índia. E mesmo que muitos 
não gostem, a verdade é que 
centenas de brasileiros forma-
dos em medicina, em boas escolas de Cuba, não podem atuar no Brasil por-
que não têm o seu diploma válido no País. 

A dificuldade é tanta que os atuais ministros da Saúde e da Educação, pela 
primeira vez, anunciaram a elaboração de um Plano Nacional de Educação 
Médica, que prevê a abertura de 2,5 mil vagas de medicina até 2030.

O Brasil não pode manter um sistema público e universal com apenas 1,8 
médico para cada mil habitantes. Se chegarmos em 2030 com 2,5 profis-
sionais a cada mil pessoas, poderemos nos aproximar do desafio que esse 
sistema de saúde impõe. Hoje são formados 16,5 mil novos médicos em 133 
escolas do País. O número precisa a chegar, no mínimo, a 19 mil.

Para superar barreiras, 
inclusive de ordem corporativa, 
e chegar em 2021 com o SUS 
mais fortalecido, é preciso 
construir metas e traçar 
estratégias emergenciais. 



Novas metas - Depois de 21 anos, aprovou-se recentemente o Decreto 
7.508 que regulamentou a Lei Orgânica da Saúde. De um lado está a cria-
ção de mecanismos para conter os abusos da judicialização na área da saúde 
e do outro está a busca por aperfeiçoar as relações entre os entes federados 
através de contratos de ação pública, buscando modernizar a gestão e forta-
lecer a possibilidade de parceria entre os setores público e privado. 

Para superar barreiras, inclusive de ordem corporativa, e chegar em 2021 
com o SUS mais fortalecido, é preciso construir metas e traçar estratégias 
emergenciais. Na página da Presidência da República na internet, o Plano 
Brasil 2022 coloca as cinco grandes metas para a saúde no ano do centenário 
da Independência. Mas os destaques são, sem dúvida, as propostas de uni-
versalizar o Programa de Atenção Integral à Saúde e dobrar o gasto público 
em saúde de nosso país até lá.

Jorge Solla é secretário de Saúde da Bahia, ex-secretário de 
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde e ex-secretário 
Municipal da Saúde de Vitória da Conquista (BA).
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Saúde suplementar: desejo do brasileiro
Marco Antonio Rossi

Nos últimos anos, a área de saúde suplementar passou a ser um desejo 
da população. Em 2002, a revista Veja apresentou uma pesquisa que 
perguntava à população brasileira de classe média quais eram os seus 
maiores sonhos de consumo. No resultado, a primeira opção era o desejo 
de ter um plano de saúde suplementar. Em 2009, quando novamente a 
pesquisa foi realizada, os segundos e terceiros lugares sofreram mudan-
ças, mas em primeiro lugar seguia inalterado o desejo de ter assistência 
médica privada. O resultado dessa pesquisa leva a um ponto de reflexão 
que ultrapassa o desejo de ter um bom plano de saúde e chega ao quanto 
o Brasil está trabalhando de maneira competente para atender os anseios 
da população. 

Mudanças conjunturais - O Brasil cresceu e com esse crescimento veio 
um momento espetacular. Muitas pessoas passam a desejar benefícios 
de saúde que suprem deficiências e necessidades do passado recente. 
O mercado apresentou crescimento de 2002 a 2009, com forte evolução 
e entrada da saúde suplementar 
privada no mercado, incluindo 
os planos odontológicos. 

Os planos de saúde privados es-
tão na cadeia de um desejo que 
só pode ser traduzido em reali-
dade se houver recurso. Desse ponto e vista, o Brasil sofreu uma transfor-
mação clara. Nos últimos anos, cerca de 50 milhões de brasileiros muda-
ram de classe social e passaram a ter acesso a produtos de saúde que antes 
não tinham, por falta de necessidade ou poder de consumo. 

Hoje, somente 24% da população têm acesso aos planos de saúde privados 
e 8% à área dental, como aponta o Sistema de Informações de Beneficiários 
da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Em 2010, com uma 
população de aproximadamente 191 milhões de habitantes, a assistência 
médica apresentava 45,5 milhões de beneficiários. Na área odontológica, 
eram 14,5 milhões. O crescimento da população ocupada do Brasil foi de 

Os planos de saúde privados 
estão na cadeia de um desejo 
que só pode ser traduzido em 
realidade se houver recurso.



6,9% de dezembro de 2009 a dezembro de 2010, passando de 41,2 milhões 
para 44 milhões. Nesse mesmo período, os planos de saúde apresentaram 
crescimento de 8,7% no número de beneficiários. 

Na América Latina, o percentual médio das empresas no mercado geral 
que oferecem planos de assistência médica aos aposentados, segundo da-
dos da Towers Watson, é muito elevado no Brasil, com 37%, e muito baixo 
em países como Argentina (4%), Chile (1%) e México (6%). Os avanços das 
pequenas e médias empresas são evidentes. Elas, que representam 98% do 
universo empresarial do país, são responsáveis hoje por 56% dos empregos 
formais. Há quatro ou cinco anos, mal conseguiam cumprir a folha de paga-
mento. Atualmente, passam a competir por mão de obra e, como prática de 
retenção, oferecem planos de saúde a 
seus funcionários. 

Desafios e oportunidades - A bus-
ca por qualidade no atendimento e 
a necessidade de segurança são as 
principais motivadoras para a aquisição de um plano de saúde no Brasil. As 
oportunidades se mostram com o crescimento do emprego formal no País, o 
aumento do consumo familiar, a política de retenção de talentos nas peque-
nas e médias empresas e a necessidade de produtos de saúde pelas classes C 
e D emergentes. Mas talvez esteja no envelhecimento o maior desafio. 

As transformações de cenário obrigam as operadoras de saúde a criar novos 
produtos ao mercado. O que é possível fazer para resolver as demandas de 
saúde? O que oferecer para os funcionários que deixam as empresas com 
mais de sessenta anos de idade e que foram catalisadores para o desenvolvi-
mento daquela corporação? 

O VGBL Saúde (Vida Gerador de Benefício Livre), por exemplo, não é 
exclusivo do Brasil, mas seguido por muitos outros países. É uma espécie 
de plano de previdência complementar para acumulação de poupança a ser 
usada no futuro, durante a fase de aposentadoria, especificamente com gas-
tos em saúde. Faz sentido dar um “colchão”, um sustento efetivo para as 
pessoas que contribuíram para uma empresa durante toda a vida. 

Hoje, somente 24% da 
população tem acesso aos 
planos de saúde privados e 
8% à área dental.
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Critica-se muito a saúde suplementar. Mas no Brasil, esse modelo é exi-
toso. Para sua melhoria, é preciso apenas apostar nas parcerias públi-
co-privadas. O modelo de saúde complementar atual não deveria ser 
menosprezado, pois representa o maior desejo do brasileiro e uma alter-
nativa viável ao avanço do modelo de saúde no país. Quem ganha é, sem 
dúvida, a sociedade. 

Marco Antonio Rossi é presidente do Grupo Bradesco Seguros 
e da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida.



Hospital universitário: celeiro profissional

José Roberto Ferraro

Os HUs (hospitais universitários) têm, diferentemente dos outros, além da 
missão de prestar assistência, o dever indissociável e de igual importância 
de atingir o ensino e a pesquisa. No Brasil, dos cerca de sete mil hospitais 
integrados ao SUS (Sistema Único de Saúde), aproximadamente 170 são 
hospitais de ensino (ver quadro 1), distribuídos quase que igualitariamen-
te entre federais, estaduais e filantrópicos. Todos são certificados por aten-
der à portaria interministerial de 2004, feita em conjunto com os ministé-
rios da Saúde e da Educação.

23 Hospitais na 

Região Sul

7 Federais
2 Estaduais
1 Municipal
13 Filantrópicos

44 Hospitais na 

Região Sudeste

16 Federais
13 Estaduais
1 Municipal

14 Filantrópicos

4 Hospitais na 

Região Centro-Oeste

4 Federais

6 Hospitais na Região Norte

2 Federais
3 Estaduais
1 Municipal
1 Filantrópico

26 Hospitais na 

Região Nordeste

14 Federais
9 Estaduais

3 Filantrópicos

Quadro 1. Hospitais universitários no Brasil. Hospital São Paulo 

(hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo). 2011
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Só na esfera federal, os HUs possuem setenta mil servidores vinculados 
ao MEC (Ministério da Educação), com 28 mil profissionais contratados 
por fundações ou outras instituições. 
Educam mais de setenta mil alunos e 
cinco mil residentes por ano. Cerca 
de 60% desses hospitais são de gran-
de porte. Em 2008, produziram mais 
de vinte milhões de procedimentos 
médicos e mais de um milhão de 
atendimentos emergenciais.

Tomando como exemplo o Hospital São Paulo (hospital universitário da 
Universidade Federal de São Paulo), aproximadamente 11 mil alunos pas-
sam por ano por ele, entre as áreas de graduação (7%), especialização (67%), 
mestrado (15%) e doutorado (11%). Isso valida o potencial que esses equi-
pamentos têm de formar recursos para o sistema de saúde brasileiro – e não 
somente de oferecer assistência de alta complexidade.

Os HUs representam 2,3% do universo total de hospitais no Brasil. Mesmo 
assim, são responsáveis por mais de 10% dos leitos nacionais, mais de 12% 
das internações hospitalares e quase 26% dos leitos de UTI (unidade de te-
rapia intensiva). Neles, são efetuados de 40% a 50% dos procedimentos de 
alta complexidade por ano, ficando com 50% das cirurgias cardíacas, 70% 
dos transplantes, 50% das neurocirurgias e 65% dos atendimentos de mal-
formações craniofaciais.

Manter as condições para que os hospitais de ensino caminhem em direção 
ao desenvolvimento da assistência, do ensino e da pesquisa com qualidade 
é um desafio. É necessário manter os campos de treinamento para formação 
de profissionais com capacidade instalada, atualizada, moderna e com qua-
lidade. Considerando as perspectivas da evolução da população e da econo-
mia do País, está na incerteza do financiamento o maior estresse para quem 
está à frente de um HU.

A dúvida é o planejamento do sistema de saúde nacional diante das 
perspectivas do crescimento da população, de suas novas exigências, 
desejos e necessidades e da incorporação de novas tecnologias. Com as 
mudanças na pirâmide etária no Brasil, não é possível ter a mesma es-

Os HUs representam 
2,3% do universo total de 
hospitais no Brasil. Mesmo 
assim, são responsáveis 
por quase 26% dos leitos 
de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva). 



tratégia das décadas passadas. A visão é que em 2021 a sociedade estará 
transformada, com uma clara ampliação da população de idosos acima 
de oitenta anos. O que se depreende disso não é somente onde alocar 
recursos ou ter que enfrentar novas doenças, mas como ensinar o profis-
sional que assistirá a essa realidade. 

O retrocesso - Apesar da importância do hospital de ensino na formação 
de recursos, as crises do sistema sempre foram históricas. De um lado estão 
os HUs, queixando-se do subfinanciamento. Do outro, estão os financia-
dores alegando falta de gestão.

O TCU (Tribunal de Contas da União) tem recomendado a regulariza-
ção dos trabalhadores nos HUs a partir da abertura de concursos públi-
cos. Em 2006, o TCU acolheu o cronograma apresentado pelo MPOG 
(Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão), com a estimativa 
da contratação de 6,5 mil concursados por ano. Muito pouco foi feito 

até agora, causando dívidas 
crescentes e o aumento no 
quadro de funcionários. 

Os hospitais de ensino são 
estratégicos para o Brasil e 
para o mundo. São eles que, 

além de formar e capacitar contingente de profissionais para a área da 
saúde, podem estabelecer protocolos de assistência de forma ética e efi-
ciente, além de legitimar as novas tecnologias para o sistema. Por isso, 
antes mesmo de iniciar mais uma década de discussões menores, dever-
-se-ia estabelecer, de forma inteligente e eficaz, a estabilidade financeira, 
jurídica e administrativa para esses hospitais.

Os avanços - Em 2003, os HUs ganharam uma atenção maior dos minis-
térios da Saúde e da Educação, com a criação do Rehuf (Programa de Re-
estruturação dos Hospitais de Ensino), com a assinatura de inúmeras por-
tarias5, que ao longo da última década recertificaram e destinaram mais 

 5] Nota do editor: o autor refere-se às portarias interministeriais de números 562 
(12 de maio de 2003), 1000 (15 de abril de 2004), 1005 (27 de maio de 2004), 1006 
(27 de maio de 2004), 1702 (17 de agosto de 2004), 1703 (17 de agosto de 2004), 
2352 (26 de outubro de 2004) e 2400 (02 de outubro de 2007).

O hospital universitário ainda não 
tem o financiamento adequado 

ao seu custo global e os modelos 
jurídico e administrativo devem 

ser modernizados.
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recursos financeiros. Em 27 de janeiro de 2010, o Ministério da Educa-
ção, através do decreto de lei nº 7082, disponibilizou, por meio do Rehuf, 
recursos para atender a aquisição de equipamentos e reformas estruturais 
desses HUs.

O Rehuf é financiando pelos ministérios da Saúde e da Educação. A ges-
tão das informações dos HUs pode ser conferida através do Sihuf (Sistema 
de Informações dos Hospitais Universitários Federais), para simplificar e 
aperfeiçoar o processo de coleta e análise de informações. Da mesma forma, 
criou-se o AGHU (Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários), 
mas foi a criação de uma matriz de distribuição por desempenho seu prin-
cipal destaque. Os hospitais deixaram de ser avaliados somente por produ-
ção em assistência e passaram a ter mérito pela qualidade da formação do 
ensino, da pesquisa e dos resultados de assistência, considerando também 
metas acadêmicas.

O que falta avançar - O hospital universitário ainda não tem o financia-
mento adequado ao seu custo global e os modelos jurídico e administrativo 
devem ser modernizados. Apesar de parecer óbvio, o desafio maior é fazer 
compreender seu papel estratégico para o sistema de saúde e de educação no 
País. Essa relação não está bem estabelecida.

A Abrahue (Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensi-
no), que discute esse tema há muitos anos, não vê, para o futuro, nenhuma 
efetividade na flexibilização do modelo jurídico se ela não for acompanhada 
necessariamente de um financiamento global 
adequado e com mecanismos de reajuste, de 
aferição dos resultados produzidos e com 
controle social.

Produtividade, inovação e prosperidade 
são contribuições importantes não só para a 
saúde da população, mas também ao bem-
-estar da sociedade. Abordagens multidis-
ciplinares são necessárias para criar a cultura da inovação, sendo uma 
estratégia central que deve ocorrer em todas as esferas, incluindo servi-
ços clínicos, de apoio, atividades educacionais e de gestão. Os hospitais 
de ensino devem estar preparados a ser, sempre, desafiados a lidar com 
questões complexas.

Hospitais de ensino 
não podem ser 
vistos somente como 
hospitais que fazem 
procedimentos 
complexos. Eles 
pensam o sistema. 



Os HUs têm provado a sua eficácia, formando profissionais da melhor qua-
lidade e, para 2021, deverão ser grandes estruturas pedagógicas, modernas 
nos conceitos e nos métodos. Serão instituições em constante aperfeiçoa-
mento, abertas à inovação e ao entendimento da situação de estar doente, 
em toda a complexidade biológica e humana. Serão, por fim, grandes par-
ceiros no desenvolvimento de programas ligados aos ministérios da Saúde, 
da Educação e da Ciência e Tecnologia.

Modelo americano - Nos Estados Unidos, alguns dos hospitais mais im-
portantes e famosos são universitários. De todos os hospitais daquele país, 
quatrocentos são de ensino. O que os tornam especiais é que não fornecem 
apenas as melhores e mais recentes tecnologias à população, mas preparam 
ativamente seus médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde para 
o futuro. Os hospitais americanos de ensino concentram áreas específicas e 
complexas, a fim de proporcionar a melhor educação possível.

Em palestra de abertura no Atlantic’s Health Forum 2011, realizado em 
abril, em Washington, Francis S. Collins, diretor do NIH (do inglês Na-

tional Institutes of Health), diz: “as pesquisas que ajudaram a identificar os 
melhores tratamentos e as melhores abordagens para o cuidado, incluindo 
as investigações de eficácia comparativa, decorrentes dos HUs, foi a parte 
mais importante da agenda do NIH. [...] Acreditamos que este tipo de pes-
quisa é a grande ferramenta na tomada de decisão”.

O presidente da Associação Americana de Faculdades de Medicina 
emitiu declaração, no mesmo fórum, sobre a reversão da administração 
Obama de uma política que teria eliminado o capital para educação nos 
HUs dos Estados Unidos: “Nós elogiamos a administração Obama por 
restaurar a quantia de mais de US$ 5 bilhões nos próximos dez anos, 
garantindo que HUs possam continuar a treinar futuros médicos, dar 
assistência para pacientes não-segurados, manter serviços de espera, 
como emergência e trauma, e prestar serviços altamente especializados 
para as comunidades”.



85

Os hospitais de ensino, portanto, não podem ser vistos somente como 
hospitais que fazem procedimentos complexos. Eles pensam o sistema. 
São lócus legitimo para proposta e desenvolvimento de protocolos assis-
tenciais que serão adotados pelo sistema e participam da formação e da 
capacitação dos profissionais da saúde do país. O hospital universitário 
precisa participar da decisão de quais são as melhores e mais eficientes 
incorporações tecnológica para o sistema. Se os profissionais que estarão 
atuando em 2021 já estão em nossos serviços hoje, as decisões da nação 
brasileira devem ser tomadas agora.

José Roberto Ferraro é superintendente do Hospital São Paulo 
(hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo), 
ex-presidente e atual vice-presidente da Associação Brasileira 
de Hospitais Universitários e de Ensino. Também é docente do 
Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina.



Cidadão e família no centro do sistema
José Reinaldo Nogueira de Oliveira Jr.

O artigo 196 da Constituição Federal diz: “a saúde é direito de todos e de-
ver do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, prote-
ção e recuperação”. 

Diante da universalidade proposta, é preci-
so enfrentar os desafios da saúde de forma 
mais veemente. “Tudo para todos” não é 
possível sem que haja uma readequação do 
sistema à realidade nacional. Um dos desafios da assistência à saúde, tanto 
no SUS (Sistema Único de Saúde) como na saúde suplementar, é dotar o 
Brasil de uma política adequada de cuidados continuados para a população 
com mais de sessenta anos.

Financiamento e aplicação - O financiamento à saúde no Brasil mostra-se 
ainda muito reduzido. A OMS (Organização Mundial de Saúde) recente-
mente apresentou dados que colocam o percentual do investimento na saúde 
do País abaixo da média dos países da África. A aplicação dos recursos, in-
dependente do montante, também precisa ser melhorada. As ações hoje são 
fragmentadas do ponto de vista operacional e de gestão. Os próprios atores 
não conversam entre si. Profissionais não se mostram articulados com pres-
tadores de serviços que, por sua vez, não estão articulados com gestores.

Em um levantamento recente, do qual fiz parte, foi feita uma análise de 
uma pequena região no estado de São Paulo, com 12 hospitais. Deles, to-
dos ofereciam partos. Mesmo assim, dos 12 partos diários que ocorriam na 
região, metade era feito em uma mesma instituição. Isso mostra a absoluta 
desarticulação e fragmentação das ações em política de saúde do Brasil.

Envelhecimento populacional - Um tema que a CMB (Confederação das 
Santas Casas de Misericórdias, Hospitais e Entidades Filantrópicas) tem pro-
vocado diz respeito à política de cuidados para a população com mais de ses-
senta anos. Mesmo com todas as ações que eventualmente são desenvolvidas 

Um dos desafios é 
dotar o Brasil de uma 
política adequada 
de cuidados 
continuados para a 
população com mais 
de 60 anos.



87

no País, o envelhecimento ainda não tem sido tratado de forma adequada. No 
exterior, ao contrário daqui, o assunto é abordado de forma enfática. 

O Brasil tem uma população ainda jovem e vive um bom momento para agir 
sobre os impactos do envelhecimento, que cresce de forma vertiginosa. Em 
2010, de cada cem brasileiros, dez tinham sessenta anos ou mais. Em 2025, 
esse percentual sobe para 16%. Em 2050, subirá para 30%, já considerando a 
média de 65 anos de idade. Se em 1990, o País possuía aproximadamente 9,9 
milhões de habitantes nessa faixa etária, em 2011 fechou com quase 19,9 mi-
lhões e em 2020 terá aproximadamente 28,3 milhões. Hoje, ele tem a popu-
lação inteira de Portugal, de dez milhões de habitantes, somente de idosos.

As famílias mais numerosas estão cada vez menos comuns, o que represen-
ta menos apoio à população em idade mais avançada. A política do idoso 
também sofre impacto em respeito às famílias unipessoais (formadas so-
mente por uma pessoa). Em 2001, elas representavam 9,2% da população. 
Em 2009, já eram 11,5%. 

A relação entre o crescimento da população com mais de sessenta anos é 
crescente do ponto de vista nacional, regional e local. Nos anos de 1991, 
2000 e 2010, os percentuais dessa faixa etária eram, no Brasil, de 7,3%, 8,3% 
e 10,8% respectivamente. Na mesma ordem, a região Sudeste foi a que mais 
cresceu e apresentava 7,9%, 9,3% e 11,8% de idosos. No Rio de Janeiro, 
onde há a maior concentração desse público em relação a outros estados, 
eles eram 9,2%, 10,7% e 13,1%.

Em São Paulo, segundo dados da Seade (Fundação Sistema Estadual de Aná-
lise de Dados), a população com mais de sessenta anos está concentrada na 
região Noroeste, contrariando a predominância do público mais jovem na 
região metropolitana. A descentralização dos jovens ocorre à medida que se 
observa o interior do estado, em movimento crescente contrário à capital.

Necessidades emergentes - O envelhecimento progressivo atrelado às al-
terações no padrão epidemiológico, à precariedade econômica, aos proble-
mas de integração social e à falta de apoio familiar gera pessoas idosas com 
doenças e dependência funcional. São pacientes muitas vezes com pluripa-
tologia crônica e terminal, com necessidades sociosanitárias.

Considerando esse quadro, o desafio é encontrar uma solução para se viver 
mais e melhor. Faz-se necessário, portanto, o desenvolvimento de políticas 



de saúde orientadas para ganhos em anos de vida saudável, livres de doença 
e incapacidade, com resposta adequada e de qualidade às pessoas com de-
pendência, agregando apoio às famílias. 

A promoção, recuperação e 
manutenção de conforto e da 
qualidade de vida deveriam se 
reverter à aplicação do que se 
conhece como CCI (cuidados 
continuados integrados), pro-
grama de cuidado ao paciente 
que se baseia em prevenção, reabilitação, readaptação e reintegração social. 
A ideia não é mais que o idoso permaneça hospitalizado, mas que o processo 
o reabilite e ele passe a conviver bem com a deficiência e a sociedade.

O objetivo do CCI é cuidar. Ele atua sobre o estado de saúde para preve-
nir o agravamento da doença e sobre a capacidade funcional para reabilitar. 
Isso vai gerar promoção da autonomia, adaptação à incapacidade, qualida-
de de vida e a integração de paciente e família como unidade de atenção. 
Esse serviço funciona como uma rede articulada, onde as unidades hospi-
talares geram cuidados básicos ao paciente com envolvimentos recíprocos 
dos setores da saúde e social. Pacientes, cuidadores, indivíduos e famílias 
têm sinergia em benefício ao sistema.

As bases conceituais do modelo de CCI visam à satisfação dos profissionais 
e dos usuários de forma integral, global, interdisciplinar, inclusiva, har-
moniosa e equitativa. O cidadão e a família são o centro do sistema. Hoje, 
existem unidades hospitalares, muitas delas filantrópicas, com um perfil 
adequado para esse tipo de atuação. Usar essa capacidade a favor de um 
modelo que praticamente inexiste e que poderia, certamente, refletir-se em 
uma melhor gestão dos recursos existentes parece ser a solução.

José Reinaldo Nogueira de Oliveira Jr., é advogado, diretor-
presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdias, 
Hospitais e Entidades Filantrópicas, presidente do Conselho 
Administrativo da Federação das Santas Casas e Hospitais 
Benefi centes do Estado de São Paulo e diretor-jurídico da 
Confederação Internacional das Misericórdias.

O desafio é encontrar uma 
solução para se viver mais e 
melhor. Faz-se necessário o 
desenvolvimento de políticas de 
saúde orientadas para ganhos 
em anos de vida saudável.
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O novo pensamento da saúde suplementar

Mauricio Ceschin

Muito pouco se escuta sobre estratégias da saúde suplementar no Brasil. 
Não é um assunto que saia em jornais ou revistas, não é atrativo para a mí-
dia. Mas é fundamental para um país que deseja o desenvolvimento falar 
de temas estruturantes, especialmente quando existem desafios a serem 
enfrentados em face da mudança no perfil populacional, com avanços sig-
nificativos no número de idosos. 

Infelizmente, o cenário que vemos nos dias atuais é uma inversão de valo-
res imensa e o idoso tem sido tratado como “mico” em diversos setores da 
sociedade. Na saúde suplementar não tem sido diferente. Afirmo com tran-
quilidade que é uma visão de mercado míope não encarar o idoso como uma 
oportunidade, pois envelhecer pode até ser considerado algo ruim, mas a 
“outra” alternativa certamente é muito pior. Então, se envelhecer é preciso, 
que seja de preferência com saúde e dignidade. Assim, o que temos hoje 
na saúde suplementar são muitos 
desafios pela frente.

A ANS (Agência Nacional de Saú-
de Suplementar), no ano de 2010, 
desenvolveu uma agenda regulató-
ria que foi discutida com a sociedade, podendo ser vista no site www.ans.
gov.br. Nela, está o que a ANS pretende fazer nos próximos anos em relação 
aos desafios que existem no sistema. Qualquer cidadão desse país pode par-
ticipar e enviar críticas e sugestões, pois periodicamente ela é revista para 
que as evoluções do setor e os novos desafios propostos sejam analisados.

Pacto intergeracional - Entre os capítulos mais relevantes da agenda regula-
tória da ANS está a incorporação sustentável do contingente de idosos para os 
próximos anos, com o reestudo do pacto intergeracional, que estabelece que o 
círculo atual de aposentados é mantido pelas contribuições da geração presen-
te de trabalhadores, e esses, quando se aposentarem, pela geração futura. 

Com esse novo contingente de idosos, onde o custo de saúde se dá por faixa 
etária e os preços dos planos sobem em função do envelhecimento, o mu-
tualismo – sistema privado de proteção social, com um fundo comum, que 

Com esse novo contingente 
de idosos, o mutualismo 
não parece ser a solução 
mais adequada.



visa o auxílio mútuo das pessoas em situação de carência ou melhoramento 
das suas condições de vida – não parece ser a solução mais adequada. Há 
que se criar um sistema misto ou se estudar alternativas de capitalização e 
pagamento por faixa etária.

Rever o pacto intergeracional é a única alternativa. Não existe outra. Como 
o sistema de saúde atual não é “vaso comunicante” e nem dinheiro cai do 
céu, é preciso que as gerações dos mais jovens, de alguma forma, subsi-
diem os mais velhos. Isso pode acontecer de forma coletiva ou individual, 
quando o cidadão se capitaliza e, no 
final, quando tem uma queda em seus 
rendimentos e uma alta de utilização 
do sistema, passa a usar o recurso 
que economizou. O programa VGBL 
(Vida Gerador de Benefício Livre) é 
apenas uma dessas alternativas entre 
as modalidades de plano de previdên-
cia privada adotadas no Brasil. 

Acesso - No dia 19 de dezembro de 2011 entrou em vigor, pela ANS, a 
resolução normativa nº 259, discutida em consulta pública, que garante 
ao beneficiário de plano de saúde o atendimento, com previsão de prazos 
máximos, aos serviços e procedimentos por ele contratados. As operado-
ras de planos de saúde deverão garantir aos consumidores o atendimento 
às consultas, exames e cirurgias nos prazos máximos definidos, que vão 
de três a 21 dias, dependendo do procedimento, contados da solicitação 
junto à operadora.

A norma também estimula as operadoras de planos de saúde a promover o 
credenciamento de prestadores de serviços nos municípios que fazem parte 
de sua área de cobertura. A resolução determina que ela ofereça pelo menos 
um serviço ou profissional em cada área contratada, mas não garante que a 
alternativa seja a de escolha do beneficiário.

Promoção da saúde - É também necessária uma mudança drástica nesse 
país relacionada à prevenção de doença e promoção da saúde. No final de 
agosto de 2011, a ANS publicou a resolução normativa nº 265, discutida 
em consulta pública, que incentiva a participação dos beneficiários em pro-
gramas de envelhecimento ativo, com a possibilidade de descontos (boni-
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ficação) e prêmios. O objetivo é inverter a lógica existente hoje no setor, 
pautado pelo tratamento da doença e não pelo cuidado à saúde. Para isso, 
as operadoras deverão estimular a adesão dos beneficiários a programas de 
promoção da saúde e envelhecimento ativo, podendo oferecer desconto nas 
mensalidades dos clientes que aderirem. 

Se o sistema de saúde é feito para produzir indivíduos saudáveis, ele não 
pode somente remunerar o tratamento de doenças, mas também deve in-
centivar economicamente, dar descontos e premiar quem se cuida, faz pre-
venção e promoção. Há muito que se fazer. Mas é importante alinhar, desde 
já, o pensamento econômico com a lógica do sistema.

Integração - A integração público-privada tem que se dar em um mode-
lo assistencial e não no subsídio cruzado. Por isso, quando a saúde suple-
mentar utiliza os recursos do SUS (Sistema Único de Saúde), ele precisa ser 
ressarcido (ver quadro 1). A ANS tem feito um esforço brutal, batendo 
recordes atrás de recordes na cobrança e no recebimento de ressarcimentos. 
Tanto que fez o primeiro repasse direto ao Fundo Nacional de Saúde, no 
dia 30 de setembro de 2011. Foram enviados ao Ministério da Saúde R$ 
76,1 milhões, arrecadados a título de ressarcimento ao SUS, das internações 
hospitalares nos últimos dois anos.  Isso representa mais de 80% do que foi 
partilhado desde 2000, quando a ANS foi criada.

1

2

3

4

Atendimento:

Os bene@ciários do Plano de Saúde são atendidos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS)

Triagem:

A ANS cruza os dados dos sistemas de informação do SUS 
referentes à identi@cação de usuários com o Sistema de Informações 
de Bene@ciários (SIB) da própria agência

Levantamento:

Após a identi@cação dos bene@ciários dos planos de saúde atendidos 
no SUS, a ANS exclui os atendimentos sem cobertura contratual

Noti?cação:

O próximo passo da ANS é noti@car as operadoras a respeito dos 
valores que devem ser ressarcidos, cujos parâmetros estão entre os 
valores cobrados pelo SUS e os cobrados pelas operadoras

Quadro 1. Passo a passo para ressarcimento do SUS – Agência 
Nacional de Saúde Suplementar



Informação - A informação é fundamen-
tal para a organização do sistema, pois 
representa um substrato preciosíssimo 
na melhoria da qualidade da assistência e 
na relação custo-qualidade-efetividade. 
A saúde suplementar já está pronta para 
aplicar identificadores – número único de 
identificação para todos os cidadãos des-
se país. A geração atual ainda vai ver todo 

brasileiro nascer e morrer com um mesmo número de identificação, inde-
pendentemente de fazer uso da saúde pública ou privada. O identificador, 
voltado ao sistema de saúde nacional, vai permitir desenvolver, em um fu-
turo breve, registros eletrônicos que facilitem os serviços prestados, tragam 
mais segurança, economizem recursos e otimizem o atendimento.

Remuneração - O modelo de remuneração atual precisa ser revisto. Nos 
últimos trinta anos, houve uma queda de falta de reconhecimento da digni-
dade e do valor do médico para o sistema. Os recursos materiais, de medi-
camentos, de órteses e próteses e da tecnologia estão sendo usados de forma 
indiscriminada. O modelo de remuneração na saúde suplementar é perver-
so do ponto de vista do sistema porque privilegia o consumo em detrimento 
à qualidade. Distorce as funções e, de alguma forma, premia o maior con-
sumo e não o melhor resultado.

A ANS trabalha há um ano e meio com operadoras e hospitais para buscar 
um novo modelo de remuneração. Não é possível dobrar o número de mé-
dicos no País, como se espera até 2021, dando continuidade à forma como 
são reconhecidos hoje. Em 2010, as altas gestões gastaram 50% do total da 
verba de saúde com materiais, medicamentos, órteses e próteses e somente 
11% com remuneração de honorário médico. Um sistema que tem esse mo-
delo de remuneração não tem argumentos razoáveis para falar de gestão. É 
preciso resgatar a dignidade médica. 

Antigamente, o paciente perguntava ao médico o que ele achava sobre os 
sintomas apresentados. Hoje, esse mesmo paciente entra no consultório 
dizendo que “veio fazer exames”. Ele atrela segurança à tecnologia e não 
ao saber médico. Em 2021, robótica, nanotecnologia, genética e todas as 
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ciências avançadas farão parte do cotidiano da medicina. O médico vai en-
tão precisar de um saber muito maior do que ele tem hoje para administrar 
todos esses recursos. 

Se quisermos ter um sistema funcional, as universidades também terão que 
enfrentar, de alguma forma, o novo conhecimento e trazê-lo para a forma-
ção dos seus futuros médicos. Por fim, é fundamental resgatar figuras no-
táveis, como a do doutor Adib Jatene e muitos que fazem parte deste livro, 
que juntavam arte e saber. A medicina precisa ser feita com arte e saber, 
com bons salários e com o médico sendo valorizado pelo que faz, no seu 
efetivo papel.

Mauricio Ceschin é diretor-presidente da Associação 
Nacional de Saúde Suplementar 
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Atenção Primária à Saúde
Manuel M. Dayritt

O Brasil está na vanguarda das reformas em saúde. A experiência brasileira 
deu ao mundo um exemplo da luta de um país para obter desenvolvimento, 
liberdade e APS (Atenção Primária à Saúde). Cada país é diferente. Cada 
um precisa encontrar seu próprio caminho para o desenvolvimento pleno, à 
liberdade e à assistência universal à saúde.

Desenvolvimento- Podemos sonhar com um mundo sem fome e sem 
doença? Para atingir os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM, do inglês Millennium Development Goals)1 (ver quadro 1), deve-
mos lutar para obter três ideais ou valores: 1) igualdade social; 2) justiça 
social e 3) acesso universal ao sistema de saúde. Em 1988, o Brasil colocou 
esses três valores no centro de sua Constituição.

Quadro 1. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Fonte: ONU, 2000.

Ao se pensar em desenvolvimento, precisamos colocar a liberdade das pes-
soas em primeiro lugar. A liberdade não é somente um ideal, mas também 
um meio para o desenvolvimento pleno. Os cidadãos – quando realmente 
livres para exercer sua liberdade com responsabilidade – são os atores de 
seu próprio desenvolvimento.

 1] Nota do editor: Em 2000, a ONU (Organização das Nações Unidas), ao analisar 
os principais problemas enfrentados pelo mundo, estabeleceu oito Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio, buscando reduzir a pobreza global até meados de 2015.
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O ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, Amartya Kumar Sen, 
enfatizou o poder do povo em seu livro Desenvolvimento como Liberdade 

(do inglês Development as Freedom, Oxford University Press, 1999): “Os 
fins e os meios do desenvolvimento pedem para colocar a perspectiva da 
liberdade no centro do palco. O povo tem que ser visto nessa perspectiva 
e deve também estar ativamente envolvido – dada à oportunidade – para 
formar seu próprio destino e não apenas ser um receptor passivo dos frutos 
dos programas de desenvolvimento inteligentes”.

Vinte anos antes, em 1978, Halfdan Mahler, diretor-geral da OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde) lançou o movimento de APS enfatizando o papel 
central do povo: “A Atenção Primária à Saúde começa com o povo, seus pro-
blemas de saúde e seu envolvimento ativo para a solução desses problemas.” 
No entanto, naquela época, não havia formas claras para se conseguir a 
Atenção Primária à Saúde. Trinta anos mais tarde, a OMS revisou o conceito 
até que, em 2008, delineou, no Relatório Mundial da Saúde daquele ano, as 
partes críticas desse caminho ao lidar com muitos dos problemas intratáveis 
da saúde, indo das altas taxas de mortalidade materna ao nascimento.

A luta para reduzir a mortalidade materna mundial (ODM 5) tem trazi-
do resultados tanto animadores como desanimadores. De 1990 a 2005, o 
número de mortes por cem mil nascimentos vivos caiu: 1) na região do Pa-
cífico e na Ásia Oriental, baixou de 220 para 150 (meta para 2015: 55); 2) 
na Ásia Central e na Europa, de 58 para 43 (meta para 2015: quinze); 3) na 
América Latina e no Caribe, de 180 para 130 (meta para 2015: 45); 4) no 
Oriente Médio e no Norte da África, de 250 para duzentos (meta para 2015: 
63). Mas, na África Subsaariana e no Sul da Ásia (ver quadros 2 e 3) muito 
mais precisa ser feito.

Para lidar com um problema complexo como a mortalidade materna, o Re-
latório Mundial da Saúde 2008 – Atenção Primária à Saúde - Agora mais do 
que Nunca (do inglês The World Health Report 2008 – Primary Health Care 

- Now More Than Ever) afirmou que o mundo precisava de uma abordagem 
igual à complexidade que enfrentava. Foi proposta, então, uma redefinição 
do conceito de Atenção Primária à Saúde como “a mobilização de forças 
da sociedade – profissionais da saúde e leigos, instituições e sociedade ci-
vil – em torno de uma agenda para a transformação dos sistemas de saúde, 
motivada pelos valores sociais de igualdade, solidariedade e participação”.



Quadro 2. Progresso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM 5). Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial, OMS

A Atenção Primária à Saúde é um conceito que tem sido mal compreendido. 
Não é simplesmente “cuidado básico” para pessoas pobres. Nem tampouco 
se refere somente ao “nível primário ou cuidado de primeiro contato”. Mui-
to menos significa simplesmente intervenções médicas e tecnológicas apro-
priadas. APS é um termo abrangente que engloba todos esses conceitos, 
significando também acesso aos serviços de saúde de maneira universal, no 
contexto e nas circunstâncias de um determinado país ou sociedade. No 
âmago do conceito está o desejo de ser abrangente, mas também inclusivo 
na cobertura do cuidado à saúde e na aspiração de transformar um sistema 
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para que ele seja realmente universal, abrangente e bem administrado. Isso 
tudo provê um valor às pessoas.

Quadro 3. Mortalidade materna por cem mil nascimentos, em 2000. 
Relatório Mundial da Saúde 2005 – Faça com que cada mãe e cada 

criança sejam consideradas, OMS, 2005.

De acordo com a OMS, “um sistema de saúde compreende todas as or-
ganizações, pessoas e ações, cujo objetivo primário é promover, restaurar 
ou manter a saúde”. O sistema deve funcionar de forma a promover efeti-
vamente, manter e restaurar a saúde das pessoas por meio de mecanismos 
de prestação efetivos. Existem vários modelos de prestação de serviços de 
saúde. Em muitos países africanos, por exemplo, o estado é o maior presta-
dor desse tipo de serviço. Em outros, o setor privado (com fins lucrativos) 
pode fazer esse papel. Em outros países, são as organizações baseadas na fé, 
muitas vezes, que prestam assistência à população.

Cada país tem a sua própria forma de organizar a maneira de prestar ser-
viços de saúde a seus cidadãos. Mas qualquer que seja o lugar, um compo-
nente importante e indispensável são as pessoas que gerenciam e operam o 
sistema. É a chamada força de trabalho: os que atuam como agentes clíni-
cos, administram a saúde pública, produzem medicamentos, realizam pes-
quisas, inovam a tecnologia e fazem as políticas para garantir, assim, que 
todo o sistema funcione efetivamente.



Infelizmente, o sistema de saúde, em muitos países, é incapaz de atingir 
as expectativas sociais e cumprir a missão de promover igualdade, justiça 
social e acesso universal à saúde. Por quê? Como discutido no Relatório 
Mundial da Saúde 2008, o sistema de saúde cai em três armadilhas: cen-
tralização no atendimento hospitalar, comercialização e fragmentação do 
sistema. Para lidar e resolver esses problemas são necessárias reformas es-
tratégicas. O que o relatório de 2008 propôs?

Ele identificou quatro pilares ao processo de reforma: 1) os sistemas de 
saúde devem se concentrar nas pessoas e no povo; 2) os sistemas de saúde 
devem lutar por uma cobertura universal onde até os mais pobres tenham 
acesso aos serviços de saúde; 3) Todas as políticas públicas, sejam elas vol-
tadas ao meio ambiente, transporte e energia, por exemplo, devem ser pro-
motoras da boa saúde; 4) A liderança em uma sociedade, de forma geral, 
envolvendo tanto o governo como as instituições privadas, deve colaborar 
para promover a saúde de todos os seus cidadãos.

Em seu livro Desenvolvimento como Liberdade, Amartya Sen escreve: “O 
desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liber-
dades reais que o povo gosta [...] e requer a remoção das grandes fontes de 
ausência de liberdade: miséria e tirania, poucas oportunidades econômicas 
e privação social sistemática, falta de atenção às instituições públicas e into-
lerância ou hiper-reatividade de estados repressores”.

Algumas recomendações adicionais da Comissão de Determinantes Sociais 
de Saúde (do inglês Comission and Social Determinants of Health) são claras:

1) “Os governos nacionais devem garantir a liderança do setor público 
nos sistemas de saúde financiando, concentrando em fundos obtidos 
por impostos ou seguros, garantindo cobertura universal à saúde, in-
dependente da habilidade do indivíduo em pagar, e minimizando os 
gastos do próprio bolso do cidadão”;

Em apoio a essa recomendação, a OMS, em seu Relatório Mundial de 
Saúde 2010 – Financiamento dos Sistemas de Saúde: O Caminho para a 
Cobertura Universal (do inglês The World Health Report 2010 – Health 

Systems Financing: The Path to Universal Coverage), mostrou que à medi-
da que os gastos do próprio bolso com saúde aumentaram, a percentagem 
de famílias sofrendo de miséria e de catástrofe financeira também aumen-
tou (ver quadro 4).
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Quadro 4. Efeitos dos gastos do próprio bolso na catástrofe 
financeira e na miséria. Fonte: Relatório Mundial da Saúde 2010 – 
Financiamento dos Sistemas de Saúde: O Caminho para a Cobertura 

Universal, OMS, 2010. 

2) “Os governos nacionais e os doadores devem aumentar os investimen-
tos em saúde e pessoal médico, equilibrando a densidade de trabalha-
dores em saúde em áreas rurais e urbanas”;

Em 2006, a OMS emitiu o Relatório Mundial da Saúde – Trabalhando Jun-
tos pela Saúde (do inglês The World Health Report 2006 – Working Together 

for Health), que indicou uma carência de profissionais de saúde, particular-
mente médicos, em 57 países, totalizando cerca de quatro milhões de traba-
lhadores no setor (ver quadro 5).

Quadro 5. Distribuição global da força de trabalho em saúde. Fonte: 
Relatório Mundial de Saúde 2006 – Trabalhando Juntos pela Saúde, 
OMS, 2006.



A OMS considera 2,3 médicos, enfermeiros e parteiras como um limiar crí-
tico para obter 80% de atendimento especializado ao nascimento para uma 
população, por mil pessoas. Ao redor do mundo, até 2011, 57 países esta-
vam abaixo desse nível (ver quadro 6).

Quadro 6. Crise de recursos humanos em saúde. OMS, 2011.

Quando as populações são adequadamente servidas pelos trabalhadores 
em saúde, a sobrevivência de bebês, mães e crianças melhora. O Peru, por 
exemplo, foi capaz de mostrar isso de 2006 a 2009. Na Província de Apu-
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rimac, a densidade de médicos por cem mil habitantes aumentou de 17,84 
para 24,89, fazendo com que a taxa de mortalidade materna caísse de 8,87 
para 5,55. Em Ayacucho, a densidade de médicos aumentou de 17,02 para 
21,26, fazendo com que a taxa de mortalidade materna declinasse de 15,11 
para 5,25. Em Huancavelica, onde não houve aumento significante na den-
sidade de trabalhadores, passando de 13,45 e 14,19, a taxa de mortalidade 
de mães não mudou significantemente, crescendo de 11,42 para 11,94.

3) “Agências internacionais, doadores e governos devem fornecer recur-
sos humanos para o atendimento à saúde, concentrando-se no inves-
timento pessoal e treinamento, assim como em acordos bilaterais para 
regular ganhos e perdas”;

O investimento no sistema de saúde é essencial para oferecer empregos para 
os trabalhadores do setor e para gerir a migração, principalmente nas nações 
mais pobres. Nesses países, o baixo salário e a ausência de oportunidades de 
carreira fazem com que muitos trabalhadores em saúde migrem. Bernard 
Tshilenge Muswamba, um técnico de laboratório na República Democrá-
tica do Congo, certa vez disse: “Eu gostaria de seguir com meus estudos. 
Se eu fosse capaz de conseguir minha pós-graduação, eu não emigraria. Eu 
retornaria aqui para servir a população local”.

No Malawi, investimentos diretos da ordem de US$ 95,6 milhões, feitos 
pelo Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (do 
inglês Department for International Development), aumentaram os salários 
e os incentivos financeiros dos profissionais de saúde, resultando em maior 
retenção de médicos e enfermeiros. Em um período de cinco anos, de 2004 
a 2009, o número de médicos cresceu de 43 para 265 (516%) e o número 
de enfermeiros aumentou de 3.456 para 4.812 (39%). Os números repre-
sentam um aumento líquido de 83% na densidade de recursos humanos no 
setor. A quantidade de vidas salvas foi de 13.187. Esses resultados estão 
no relatório final de 2010, intitulado Avaliação do Programa Emergencial 
de Recursos Humanos do Malawi (do inglês Evaluation of Malawi’s Emer-

gency Human Resources Programme).

Em 21 de maio de 2010, na 63ª Assembleia Mundial da Saúde, os estados 
membros da OMS adotaram uma espécie de código de conduta para re-
crutamento internacional em saúde. Ele determina princípios éticos para 



desestimular que países ricos contratem pessoas de países com grave defici-
ência de trabalhadores em saúde.

4) “As instituições educacionais e os ministérios devem criar determi-
nantes sociais de saúde e torná-las um padrão, assim como parte obri-
gatória do treinamento de médicos e de profissionais da indústria.”

Em 2011, a OMS promoveu a Conferência Mundial de Determinantes So-
ciais em Saúde (do inglês World Conference on Social Determinants of Heal-

th), reunindo os estados membros e as partes interessadas em compartilhar 
experiências e construir formas de implementar políticas e estratégias para 
reduzir as desigualdades em saúde no mundo. Essa conferência, que teve 
como anfitrião o governo brasileiro, no Estado do Rio de Janeiro, também 
deu oportunidade para discussão sobre quais recomendações deveriam ser 
implementadas. A reunião teve mais de mil participantes, incluindo dele-
gados dos 125 países membros (com delegações lideradas por ministros da 
saúde e atores do setor de desenvolvimento social e outros), representantes 
da ONU e da sociedade civil, além de especialistas técnicos. No final da 
reunião, a Declaração Política de Determinantes Sociais de Saúde do Rio 
foi adotada (publicada no Relatório do Secretariado da OMS da 65ª Assem-
bleia Mundial de Saúde – documento A65/16, em 22 de Março de 2012).

Finalmente, citando novamente Amartya Kumar Sen, ele diz: “... na reali-
dade, a expectativa de vida tem uma correlação positiva significante com o 
PIB per capita [...] Essa relação trabalha principalmente através do impacto 
do PIB: 1) nas rendas especificamente dos pobres e 2) nos gastos públicos 
particularmente em atenção à saúde”. A expectativa de vida cresce com o 
aumento da renda per capita (ver quadro 7).

Quadro 7. Expectativa de vida comparada com gasto público. OMS, 
2011.
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Os países ainda enfrentam grandes diferenças na qualidade dos nascimen-
tos realizados por profissionais especializados, considerando os gastos com 
saúde per capita. Essa diferença pode ser acentuada pelos problemas que 
têm a ver com a demografia, geografia e com o sistema de saúde local. Nos 
últimos dez anos, o Brasil proporcionou cobertura a 70% de sua população 
com o PAIS (Programa de Atenção Integral à Saúde). Esse é um exemplo ao 
mundo em termos de prover acesso universal à saúde.

É preciso, em resumo,  aumentar as liberdades políticas pela liberdade de 
expressão e por eleições democráticas para promover a segurança econô-
mica. É necessário criar oportunidades sociais, na forma de educação e 
saúde, para facilitar a participação econômica. É preciso criar novos meios 
econômicos, na forma de oportunidades para participação no comércio e 
na produção, que possam gerar abundância pessoal, assim como recursos 
públicos para oportunidades sociais. E é necessário, por fim, voltar aos va-
lores, princípios e abordagens da Atenção Primária à Saúde para conseguir 
acesso universal.

Manuel M. Dayritt é diretor do Departamento de Recursos 
Humanos da Organização Mundial da Saúde, da Suíça.



Os médicos do futuro
José Luiz Gomes do Amaral

Em um piscar de olhos: 2021. Em duas piscadas: 2031. O jovem de hoje 
que vai à escola médica com 17 anos, aos 27 será um médico, especialis-
ta, com residência médica concluída e qualificação necessária ao exercício 
profissional. Partindo do presente, viverá os próximos anos para a carreira 
médica para que, aos 37 anos, já na fase mais produtiva, busque conciliar 
carreira e família, vivendo todos os 
anos que lhe restarem dessa forma. 
Para viver bem o futuro, ele vai ter 
que planejá-lo cuidadosamente, a 
começar de hoje. 

Planejar o futuro é juntar os ele-
mentos que estão disponíveis: 
muitas frágeis hipóteses e poucas 
certezas sólidas. Muito do caminho a se trilhar ainda está por construir. A 
principal dúvida é onde o estudante de hoje vai construir o seu espaço ama-
nhã. Vai viver no Brasil nos próximos quarenta anos? Escolherá as grandes 
cidades ou as áreas remotas, atualmente desprovidas de assistência? Em 
2021, o país não será uma união latinoamericana, à semelhança da Europa? 
Ou será, talvez, uma união panamericana, com todos os países da América? 
E se ele escolher o mundo? 

Se optar somente pelo Brasil, que tem aproximadamente 190 milhões de 
habitantes hoje, quando terminar a sua especialização em 2021 e tiver quase 
uma década na prática clínica, esse médico terá 208 milhões de pacientes, 
considerando as taxas de fecundidade e a expectativa de vida do brasileiro. 
Em 2030, terá 216 milhões. Nessa população, virá o contingente de idosos, 
considerando o envelhecimento da população nos próximos anos, comum 
às diferentes regiões do País. 

O médico do futuro, portanto, verá algumas desigualdades sendo eliminadas 
e o crescimento dos grupos de mais idade. Mas também verá que o envelheci-
mento do brasileiro ainda está um pouco abaixo do esperado para as Améri-
cas e, portanto, não é ainda hora de comemorar. A expectativa de vida que te-

Com os idosos sendo objeto 
de atenção daqui pra frente 
e com tantos desafios a 
enfrentar, quem e quanto 
serão os médicos que 
cuidarão desses pacientes?
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mos hoje é de 73 anos e o esperado são 76 anos. Entre as razões que explicam 
a diferença de três anos está a mortalidade infantil, presente entre os objetivos 
do milênio, mas o índice de mortalidade adulta também é outro desafio. 

Entre 15 e sessenta anos de idade, as taxas de óbitos são expressivamente 
maiores do que as registradas para o mesmo grupo etário no Canadá, Chile, 
Costa Rica, México e Argentina. O que causa mais mortes nessa faixa etária 
no Brasil, em relação a outros países, são agravos de doenças mal resolvidas, 
violência, trauma intencional e homicídios – o País está no G4 dos homicí-
dios do mundo e também apresenta recordes de acidentes de trânsito.

Com os idosos sendo objeto de atenção daqui para frente e com tantos desa-
fios a enfrentar, quem e quantos serão os médicos que cuidarão desses pa-
cientes? Hoje, existem 350 mil médicos registrados no Conselho Federal de 
Medicina. Alguns podem deixar a carreira no ano que vem. Outros, daqui a 
quarenta anos. Anualmente, perde-se cerca de 8,75 mil médicos. Até 2021, 
serão 87,5 mil profissionais a menos que estarão na prática clínica. Em vin-
te anos, esse número haverá dobrado e assim sucessivamente. Mesmo se 
sobreviverem 73 anos (expectativa de vida do brasileiro) e trabalharem até o 
último dia de vida e sem deixar a profissão, em quarenta anos, se não forem 
substituídos, não haverá mais médico no Brasil.

O risco de extinção da classe mé-
dica brasileira é eliminado, visto 
o recorde mundial de escolas de 
medicina no País. No Brasil, 180 
universidades produzem e despe-
jam na prática clínica, anualmen-
te, 15 mil médicos. Mesmo que 

10% deles desistam da carreira durante o curso, 13,5 mil médicos entrarão no 
mercado de trabalho a cada ano. Isso se não acontecer absolutamente nada de 
errado, como a visita inesperada dos colegas de uma ilha aprazível do Cari-
be, dispensados do exame de qualificação (a última vez que se submeteram à 
avaliação – 1º Revalida –, dos 640 inscritos, somente dois foram aprovados!). 
Cursos “tão bons”, como querem alguns, só aprovam dois candidatos?

De qualquer forma, são 13,5 mil novos médicos por ano que entram e 8,75 
mil que saem. Em 2021, serão 390,5 mil médicos para atender 208 milhões 

Em 2021, serão 390,5 mil 
médicos para atender 208 

milhões de habitantes. São 532 
pacientes por médico ou 1,9 

médico por mil habitantes.



de habitantes. São 532 pacientes por médico ou 1,9 médico por mil habi-
tantes. O Brasil não está, portanto, na lista dos países em situação crítica. 
Em 2030, de acordo com essas previsões, serão 445 mil médicos no Brasil, 
promovendo a relação de dois médicos por mil habitantes.

O desenvolvimento do Brasil custou a chegar, mas chegou. O País con-
seguiu produzir riquezas, tornar-se campeão mundial no agronegócio e 
ser mais do que autossuficiente em petróleo. É certo que a decolagem só 
aconteceu em 2010, quando o PIB per capita ficou acima de dez mil dóla-
res. Os Estados Unidos chegaram a esse número em 1978. Em 1979, foram 
Alemanha e França. Em 1984, o Japão. O Reino Unido o atingiu em 1986 
e a Coréia em 1995. Seja como for, o País conseguiu avançar e a renda do 
brasileiro está melhor. De 2003 a 2011, o número de pessoas que estavam 
nas classes A e B cresceu. A classe C também aumentou e houve retração no 
contingente de pessoas em classes menos favorecidas.

Em muitas das duzentas cidades com maior PIB per capita do País (São 
Paulo é uma delas) existe uma parcela de miséria expressiva. Ao contrário, 
em outras cidades menores, por conta do agronegócio, essa miséria é pouco 
notada. Mas como imaginar que municípios que tenham um desenvolvi-
mento econômico tão expressivo convivam com tanta miséria? Será que as 

políticas brasileiras não são capazes de 
transferir, dos impostos arrecadados 
nessas cidades, um pouco da riqueza 
para a população carente? Será que as 
duzentas cidades com maior PIB do 
Brasil, que é a quinta maior economia 
do mundo, não podem ser também as 
melhores em educação e saúde? 

Algo está errado porque, se nada for feito, o médico do futuro ainda viverá 
em um país campeão de desigualdade social do mundo. O Coeficiente de 
Gini, que mede o nível de desigualdade entre as pessoas dos diversos paí-
ses, coloca o Brasil em uma posição bastante desfavorável. Ainda que ele 
esteja entre as primeiras economias do mundo, está em 70° em desenvolvi-
mento humano. 

As taxas de mortalidade infantil, o alto consumo calórico e a falta de alfabe-
tização fazem a desigualdade da América Latina. Porém, no mundo, ape-

O sistema de saúde seguirá 
com os míseros 7,5% 

do PIB ou se entenderá 
que saúde é prioridade e 
exigirá os mesmos 10% 

que são investidos na 
Europa e no Canadá? 
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nas oito ou nove países superam o Brasil em desigualdade social: quatro da 
América Latina (o Haiti é um deles) e três da África. No campo da saúde, 
a desigualdade expressa-se claramente no acesso ao tratamento. As pessoas 
das classes A gastam mais de vinte reais por mês em medicamentos. As 
de classe B gastam dez reais. E quem 
ganha um salário mínimo gasta seis 
reais mensais em remédios. 

Até 2021, segundo estudo da con-
sultoria norte-americana PwC, o 
Brasil crescerá 4% ao ano – se não 
houver nenhum tipo de acidente, 
terremoto, tsunami ou invasão de 
médicos de Cuba. Enfim, crescerá 
se não houver catástrofes. O País chegará, em 2030, ao PIB de US$ 7,58 
trilhões. O FMI (Fundo Monetário Internacional) é ainda mais otimista e 
acha que o Brasil pode crescer 5,7% ao ano, chegando a 2030 com um PIB 
de US$ 10,5 trilhões.

Considerando o desenvolvimento econômico projetado, a sociedade bra-
sileira deve decidir quanto do PIB nacional será investido em saúde. O 
sistema de saúde seguirá com os míseros, magros e tristes 7,5% do PIB 
ou a sociedade entenderá que saúde é prioridade e exigirá os mesmos 10% 
que são investidos hoje na Europa e no Canadá? Não é preciso alcançar os 
norte-americanos, mas é primordial tomar decisões que tirem o País de 
onde está. Se o crescimento seguir a projeção da PwC e 10% do PIB for 
voltado à saúde, o orçamento do setor será de US$ 533 bilhões, em 2021. 
Se as estimativas do FMI estiverem corretas, serão US$ 639 bilhões para 
a saúde em 2021. Em 2030, esse valor pode variar de US$ 758 bilhões a 
US$ 1 trilhão.

A FGV (Fundação Getúlio Vargas) fez um estudo recente, mostrando que 
os médicos brasileiros são líderes em empregabilidade. Mais de 93% de-
les estão empregados. A remuneração média, com pós-graduação, é de R$ 
8.966,00, por uma carga horária semanal de 52 horas. Quanto custa isso 
para o empregador? São quase duzentos mil reais por ano, considerando 
contratação formal com encargos e 13° salário. Portanto, somente para 
contratar e pagar os médicos hoje disponíveis, é preciso um orçamento de 

o CRM de São Paulo tem 
oferecido a egressos de 
escolas médicas avaliação 
de conhecimentos básicos. 
Mais da metade dos 
examinados não é capaz 
de responder corretamente 
50% das questões.



R$ 78 bilhões, ou seja, mais que o orçamento total do Ministério da Saúde. 
Fica claro que o nível de investimento em saúde no Brasil é incompatível 
com o número atual de médicos e, se esse setor não for priorizado, não será 
apenas com o crescimento econômico que poderá absorver mais médicos.

A formação insuficiente do médico de hoje trará consequências gravíssi-
mas. Tome-se, por exemplo, um médico que venha a tomar dez decisões 
por dia, cinco dias por semana, ao longo de 48 semanas. Ele somaria, em 
quarenta anos de vida profissional, 96 mil decisões. Assim, os 13,5 mil mé-
dicos que se formam a cada ano, tomarão 1,296 bilhão de decisões. Nos 
últimos seis anos, o CRM (Conselho Regional de Medicina) de São Paulo 
tem oferecido a voluntários egressos de escolas médicas do estado avaliação 
de conhecimentos básicos. Mais da metade dos examinados não é capaz de 
responder corretamente 50% das questões formuladas. Isso faz prever que 
50% das decisões médicas que eles vierem a tomar também serão equivoca-
das. Serão 324 mil erros médicos decorrentes de um ano de ensino insufi-
ciente – uma conta que será paga com a saúde de várias gerações, ao longo 
de várias décadas. 

O médico do futuro, portanto, já sabe que o Brasil está em desenvolvimen-
to, com um PIB que o coloca entre as primeiras economias do mundo. Mas 
também sabe que os desafios para conviver com o crescimento e a desigual-
dade são enormes. É preciso investir mais em saúde e definir melhor prio-
ridades. Enquanto isso, recursos são aplicados em outras áreas. No setor de 
beleza, por exemplo, o Brasil investiu 23 bilhões em 2011. A expectativa é 
que, em 2021, as mulheres brasileiras serão ainda mais lindas. Cabe ver se o 
médico, no futuro, também as terá acompanhado nessa evolução.

José Luiz Gomes do Amaral é pró-reitor de planejamento 
da Universidade Federal de São Paulo, professor titular de 
Anestesiologia e Terapia Intensiva da Escola Paulista de Medicina 
da Universidade Federal de São Paulo, presidente da Associação 
Médica Mundial (WMA, do inglês The World Medical 

Association) e ex-presidente da Associação Médica Brasileira.
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Mandar ou ser mandado
Raul Cutait 

Historicamente, pode-se afirmar que o Homo sapiens sempre teve uma rela-
ção de medo e insegurança em relação a suas doenças. Por outro lado, sem-
pre houve aqueles que se interessaram em cuidar das doenças e dos doentes.

O passado - Há alguns milhares de anos, havia um desconhecimento 
quase que total sobre as doenças, sob todos os aspectos. À medida que 
o Homo sapiens começou a procurar caminhos para tratar de suas doen-
ças, apareceram aqueles que se outorgaram o poder de praticar a cura: 
sacerdotes e curandeiros! Estes 
apregoavam que as doenças eram 
castigos dos deuses e, assim, cabia 
a eles delas “cuidar”. O objetivo 
maior desses “médicos” era, sem 
dúvida, exercer um poder tempo-
ral e religioso sobre as pessoas, o 
que lhes conferia uma condição 
especial na sociedade. 

Porém, gradativamente foi se desenvolvendo a figura do médico, distinta 
da figura do religioso, e os pilares iniciais do exercício da medicina foram 
sendo levantados. No Código de Hamurabi2, por exemplo, já se falava dos 
direitos e deveres dos médicos, com menção a honorários e punições. No 
Antigo Egito, já existiam os livros de consensos. Mas a real quebra de pa-
radigmas, que propulsionou a medicina, aconteceu com Hipócrates (460 a 
377 a.C.), que teve a sensatez e ousadia de proclamar que as doenças não 
eram castigos dos deuses, mas que deviam ser explicadas através da ciên-
cia. Com isso, Hipócrates decretou a dissociação entre medicina e religião. 
Como marcante ensinamento, ele também nos afirmou que o objetivo 
maior da medicina é o bem-estar dos pacientes. 

 2] Nota do editor: O Código de Hamurabi é um dos mais antigos conjuntos de 
leis escritas já encontrados e um dos exemplos mais bem preservados desse tipo de 
documento da antiga Mesopotâmia. Estima-se que tenha sido elaborado pelo rei 
Hamurabi por volta de 1700 a.C.

Vivemos uma tendência a 
uma relação menos pessoal: 
o paciente tem não um, mas 
vários médicos, quase todos 
especialistas e quase nenhum 
conseguindo entendê-lo no 
seu conjunto.



O presente - Desde então, quando as ciências médicas ainda engatinha-
vam, tudo mudou. Novos conhecimentos foram adquiridos sobre o ho-
mem, suas doenças e sua saúde; novos métodos diagnósticos e terapêuticos, 
impensáveis até poucas décadas, passaram a fazer parte nos dias atuais de 
nosso armamentário diagnóstico e terapêutico. Hoje é possível interferir na 
história natural da doença, fazer sua prevenção, promover a saúde, reabili-
tar, de modo tal que se tornou possível aumentar o tempo e a qualidade de 
vida das pessoas. Contudo, existem alguns aspectos na prática da medicina 
que merecem considerações específicas.

A relação médico-paciente - Em um passado não tão longínquo, o mé-
dico tinha seus pacientes e cada qual tinha o seu médico. O canadense 
Sir William Osler (1849-1919), considerado o pai da medicina moderna, 
já dizia no fim do século 19: “Tão importante quanto conhecer a doença 
que o homem tem é conhecer o homem que tem a doença”, mostrando a 
necessidade da interação entre o médico e seus pacientes. Contudo, vive-
mos no século 21 uma tendência a uma relação menos pessoal: comumen-
te o paciente tem não um, mas vários médicos, quase todos especialistas 
e quase nenhum conseguindo entendê-lo no seu conjunto. Mais ainda, 
outros profissionais de saúde também compartilham de diversas formas 
de tratamento. Para complicar, a relação médico-paciente, outrora tão di-
reta, não é mais pessoal. Agora, perpassa por intermediários, que são os 

planos de saúde. A ética, tão valori-
zada no passado recente, também se 
esvaiu. O que era simples se tornou 
um imbróglio. Fontes pagadoras, 
fornecedores, hospitais, pacientes 
e familiares são interferências que 
nem sempre fazem acontecer o que, 
de fato, é melhor para o doente ou o 
desejado pelo médico.

A formação - A graduação médica tornou-se inapropriada, dificultando 
a participação efetiva e eficaz do médico no atendimento à população. No 
Brasil, são 185 escolas de medicina, uma grande leva delas abertas nos úl-
timos anos, que colaboram com o caos da prática médica, uma vez que não 
se exige delas maior compromisso com a qualidade do ensino e do treina-

Fontes pagadoras, 
fornecedores, hospitais, 

pacientes e familiares são 
interferências que nem 

sempre fazem acontecer o 
que, de fato, é melhor para 

o doente ou o desejado 
pelo médico.
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mento dos futuros médicos. Em outras palavras, estamos tendo uma leva 
de jovens idealistas jogados no mercado de trabalho sem a devida formação 
básica. Para piorar o cenário, existem importantes limitações relacionadas 
com os programas de residência médica, indispensável para preparar o jo-
vem médico para sua atividade clínica. 

Cerca de um terço de todos os formandos 
não consegue ingressar em nenhuma resi-
dência médica, sendo que muitos dos pro-
gramas atuais são apenas sofríveis e não 
preparam seus egressos de maneira compe-
tente. A educação continuada, tão desejada 
por todos e absolutamente essencial pela 
efemeridade dos conhecimentos médicos, 
continua sendo um sonho barrado pelas li-

mitações de tempo dos médicos, que trabalham em média cerca de sessenta 
horas semanais. A outra importante limitação é de ordem econômica, uma 
vez que o médico tende a ser um assalariado mal remunerado. Assim, mui-
tos se alijam de programas de educação continuada para não diminuir sua 
remuneração e por não poder arcar com os custos de congressos ou cursos. 

O mercado de trabalho - Além da formação, o médico sofre ao aden-
trar no mercado de trabalho, que o remunera mal e, comumente, não fa-
vorece as boas condições de atendimento, não apenas no setor público, 
mas também no setor privado. As estruturas nem sempre são apropria-
das, não existe tecnologia recente incorporada e o tempo de consulta para 
cada paciente dado pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e pelos convênios 
acaba sendo extremamente limitado, impedindo que médicos e pacientes 
consigam fazer algo que é essencial na relação médico-paciente: conver-
sar! Desnecessário dizer que o processo decisório pode ficar prejudicado 
pela superficialidade da consulta, que não raro é compensada por exces-
sivo número de exames solicitados. Como comentários adicionais, vale a 
pena dizer que o SUS, de um modo geral, ainda vive um momento onde 
se procura vencer a barreira do acesso, com restrito foco na qualidade do 
atendimento. Já o setor privado vive a lógica do lucro, que não raro se 
sobrepõe à lógica da prática médica, que é obter os melhores resultados 
para os pacientes. 

Se determinada escola 
não conseguir alcançar 

o nível mínimo para 
levar o título de uma 

universidade ou 
faculdade de 

medicina, que seja 
simplesmente fechada.



O futuro - Para 2021, pensando em se ter uma melhor atuação no mercado 
e considerando as necessidades da sociedade, é preciso mudar brutalmente 
o processo de formação médica e repaginar as interferências do sistema. Só 
assim o médico terá maior resolubilidade e efetividade nas ações de saúde. 
Os beneficiados serão eles próprios, seus parceiros de saúde e pacientes. O 
sistema estará fazendo melhor aquilo que se propõe a fazer. O paciente terá 
mais segurança nas soluções que lhe são apresentadas. 

Almeja-se uma formação que passe pelo crivo da qualidade e da excelência. 
Basta definir bons critérios e aplicá-los. Se determinada escola não conse-
guir alcançar o nível mínimo para levar o título de uma universidade ou 
faculdade de medicina, que seja simplesmente fechada. E seus donos ou 
gestores autuados!

A grade curricular do curso de medicina tem de ser redefinida. O envelhe-
cimento populacional e o PAIS (Programa de Atenção Integral à Saúde), 
do Ministério da Saúde, são os dois grandes pilares da saúde que vêm pela 
frente. As escolas e as residências médicas devem rapidamente se adap-
tar. Como também é preciso repensar o sistema de remuneração médica, 
com resultados atrelados 
e maior envolvimento 
da universidade.

A educação continuada 
tem que ser obrigatória. 
O sistema precisa achar 
soluções que se adéquem aos horários de trabalho e horas de formação, 
inclusive criando incentivos para a continuidade de programas. O médico 
atualizado será mais respeitado em decisões baseadas em padronizações de 
conduta, conhecimentos, experiências, habilidade e bom senso. Os proces-
sos decisórios devem ser compartilhados com pacientes e outros colegas 
que podem interferir a favor do resultado clínico.

O SUS precisa de novas tecnologias para acesso e qualidade de atendimen-
to. O setor privado, que seguirá com a lógica do lucro, deve propor padro-
nizações de condutas, para que não haja declínio na qualidade dos convê-
nios. E se espera maior interação médico-hospital, com a implantação de 
auditorias que avaliem os resultados do grupo. 

O grau de satisfação com a 
profissão está em xeque. O médico 
sente-se feliz por poder ser médico, 
mas infeliz com a maneira com que 
consegue exercer a medicina. 
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O médico deve resgatar a ética, o humanismo e o afeto. Isso também é dese-
jado. Ele continuará sendo conduzido pelo sistema, porém com menos in-
terferências negativas na estrutura, na tecnologia e na falta de profissionais 
qualificados. É preciso ter tempo para a formação pessoal.  

O médico conduz ou é conduzido? - O médico tende a conduzir sua de-
cisões baseado nos seus conhecimentos e na sua experiência. Contudo, seu 
processo decisório está, nos dias atuais, cada vez mais atrelado a protocolos 
clínicos, que são escritos por instituições ou sociedades médicas, com o ob-
jetivo de facilitar a tomada de melhores decisões. Por outro lado, o médico 
tem suas decisões controladas e até mesmo cerceadas pelo sistema de saúde, 
que pode ou não proporcionar as condições apropriadas para sua consecu-
ção. Em outras palavras, o médico é hoje, em muitas situações, refém de 
decisões administrativas. 

O grau de satisfação com a profissão está em xeque. O médico sente-se feliz 
por poder ser médico, mas infeliz com a maneira com que consegue exercer 
a medicina. O desgaste físico, pessoal e familiar, atrelado à insatisfação por 
não conseguir resolver os problemas de saúde de seus pacientes, é enorme. 
Essa última insatisfação chega a ser maior do que a com as baixas remune-
rações hoje vigentes. 

A discussão, por fim, não é mandar ou ser mandado. No centro dos desafios 
estão o funcionamento do sistema e os resultados obtidos por ele no futu-
ro próximo. As entidades médicas devem estar integradas com os poderes 
público e privado para que a qualidade do atendimento seja preservada a 
qualquer preço. Há um compromisso hipocrático que obriga os médicos a 
relembrar sua real função: fazer a diferença ao exercer o ofício. O resultado, 
harmônico, é a inigualável sensação de ter feito o melhor.

Raul Cutait é professor associado do Departamento de 
Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo e membro da Academia Nacional de Medicina.



Presente projeta o futuro
Miguel Roberto Jorge

A formação médica da EPM (Escola Paulista de Medicina), que perten-
ce à Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), é inquestionavelmen-
te uma das melhores do Brasil. Mas sua experiência não deve ser somente 
referência para a melhoria de escolas médicas brasileiras com problemas, 
mas principalmente, frente a desafios ainda não superados, prestar-se ao 
desenvolvimento de novos modelos de ensino, de modo a colaborar para o 
aprimoramento do ensino médico como um todo no País.

O curso de medicina da EPM sofreu sua última grande reforma curri-
cular há 14 anos. Além da implantação do currículo nuclear, outras mu-
danças foram promovidas para que a formação médica daquela institui-
ção se aproximasse dos problemas do País como um todo e da sociedade 
em particular. Buscou-se, naquele instante, dar maior ênfase à integra-
ção das ciências básicas com a clínica e à racionalização do conteúdo das 
diferentes unidades curriculares que compõem seu projeto pedagógico. 
Além disso, o aluno passou a ser precocemente inserido em práticas de 
saúde já no primeiro ano do curso. 
O objetivo geral continuava sendo 
uma formação geral do médico ao 
fim dos seis anos, com estratégias 
de ensino e aprendizagem que fa-
vorecessem um papel mais ativo 
por parte do estudante.

Desenharam-se novos cenários de prática, envolvendo serviços de atenção 
básica e hospitais secundários ao seu principal hospital de ensino, o Hos-
pital São Paulo, na medida em que este, pela complexidade de seu aten-
dimento, já não contemplava satisfatoriamente as necessidades da forma-
ção do estudante de medicina. Além disso, havia a necessidade de se criar 
uma maior proximidade com a realidade comunitária, em contexto social e 
epidemiológico de organização dos sistemas de saúde. Assim, importantes 
atividades da graduação médica passaram a ser desenvolvidas no Hospital 
da Vila Maria. Na grade curricular, os alunos passaram a ter algum tempo 
livre para a iniciação científica e para disciplinas eletivas.

O currículo atual mostra-se, 
em grande parte, 
afastado da realidade 
epidemiológica e das reais 
necessidades da população.
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Para que todas essas ideias fossem implantadas, havia – e ainda há – uma 
série de recursos considerados extremamente ricos na Escola Paulista de 
Medicina: o corpo docente altamente qualificado, sendo quase 100% dele 
formado por doutores, e o discente, extremamente diferenciado e sele-
cionado por um vestibular que está entre uma das primeiras opções para 
os que buscam ser médico na vida. A infraestrutura da EPM já contava 
com hospitais de ensino, laboratórios, biblioteca e salas de aulas que, se 
não excelentes, são mais do que suficientes para atender às necessidades 
de professores e alunos. A instituição valoriza fortemente a produção de 
conhecimento através de programas de iniciação científica, sendo ampla-
mente reconhecida.

A graduação médica na EPM é coordenada por uma comissão composta 
por três subgrupos que, fundamentalmente,  responsabilizam-se pelos ci-
clos: básico (dois primeiros anos da graduação), clínico (terceiro e quarto 
anos) e de internato (quinto e sexto anos). De maneira complementar, ou-
tras comissões assessoras são responsáveis 
pelas disciplinas eletivas e pela avaliação 
ao longo do curso, através da “prova pro-
gresso”, que inicialmente era organizada 
internamente e desde há alguns anos é in-
terinstitucional, e por avaliação prática no 
meio do internato.

A prova prática, criada há poucos anos, de-
dica-se à avaliação de habilidades e atitudes, 
considerando que apenas a aferição teórica 
do conhecimento não é a melhor forma de mensurar o aproveitamento do 
ensino. Assim, o aluno do penúltimo ano passa por uma prova que mostra, 
diante dos erros, o que ainda é possível corrigir na sua formação antes da 
colação de grau.

A comissão de seleção de médicos residentes foi modificada visando dar a 
esse processo elementos concretos do ensinado e de forma a garantir que 
não houvesse um esvaziamento da frequência do aluno durante o internato. 
Nessa fase, geralmente, o aluno está mais preocupado em fazer cursinhos 
preparatórios para a residência do que, efetivamente, começar a prática 
médica. Então, trazer a experiência do internato e do curso médico como 

O Brasil precisaria 
tanto de um 
orçamento de verdade 
para a saúde como, 
na escola médica, de 
um perfil de egresso 
verdadeiro e não 
apenas um registro em 
papel de generalista.



um todo para dentro da comissão, fazendo com que a seleção possa aferir o 
aprendizado, era uma medida que de alguma maneira se fazia necessária.

Finalmente, algumas comissões foram criadas nos últimos anos para se ocu-
parem da reforma curricular, considerando as possíveis imperfeições e ne-
cessidades de reparo da grade curricular atual para formação de médicos, vi-
sando sua atualização e ensino 
de maior qualidade. Esse pro-
cesso, que se iniciou em 2008, 
foi retomado em 2011 com a 
revitalização da EPM.

A reforma deve trazer resulta-
dos anteriormente não atingi-
dos por motivos que não são exclusivos da Escola Paulista de Medicina e que 
envolvem, por um lado, o peso e a inércia da própria tradição quase centená-
ria de uma instituição. O currículo atual mostra-se, em grande parte, afastado 
da realidade epidemiológica e das reais necessidades da população. O desafio 
é continuar buscando excelência na atenção médica, guardando relação com 
o que é verdadeiramente necessário à saúde pública, e buscando corrigir as 
inequidades na oferta da assistência médica à população brasileira.

Outro obstáculo é a estrutura departamental com que as escolas médi-
cas são organizadas. Isso traz, efetivamente, dificuldades para um ensino 
transdisciplinar. Muitas vezes, os próprios departamentos de ensino con-
sideram como feudos a carga horária que detém na grade curricular e o 
enfrentamento dessa situação é extremamente delicado e difícil. A grade 
curricular da EPM continua extremamente rígida e precisa ser flexibilizada 
para se atualizar e se adequar às novas técnicas de ensino. O tempo livre é 

diminuto, com apenas quatro 
horas em uma grade semanal 
de quarenta horas.

O egresso segue com perfil in-
definido. O Brasil precisaria 

tanto de um orçamento de verdade para a saúde como, na escola médica, 
de um perfil de egresso verdadeiro e não apenas um registro em papel de 
generalista. Na EPM, o quinto ano é voltado às especialidades para que, 
no sexto, o aluno retome o estudo das grandes áreas. Imagina-se que o es-

Os adolescentes são experts em 
tecnologia da informação mas, 

quando chegam à faculdade, são 
absolutamente infantilizados.

É preciso acabar com a 
setorização, onde médico 
atende um paciente de um jeito 
por ser do SUS e de outra forma 
no consultório privado. Não 
existem duas medicinas.
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tudante tem condições de somar tudo dentro dele e tirar desse conjunto de 
dados a melhor formação. Isso não é verdade. É preciso trabalhar melhor o 
volume de quanto generalista ou especializado deve ser o ensino.

A finalidade última da formação médica é outro ponto crítico. Os médicos 
estão sendo criados para compor o sistema público, privado ou de corpo do-
cente de uma universidade? O médico precisa ser preparado para todos os 
sistemas. É preciso acabar com a setorização, onde o aluno, residente, médi-
co ou professor, dentro de um hospital de ensino atende um paciente de um 
jeito por ser do SUS e de outra forma no consultório privado. Não existem 
duas medicinas e essa situação deveria ter fim o mais urgentemente possível.

A metodologia de ensino é um dos pontos mais frágeis da cadeia de mudan-
ças. Em qualquer faculdade de medicina no Brasil, ela ainda é muito centrada 
no docente. O aluno é pouco protagonista nesse processo de ensino-aprendi-
zagem. Os adolescentes são experts em tecnologia da informação mas, quan-
do chegam à faculdade, são absolutamente infantilizados, sendo colocados a 
assistir às aulas através de um método de ensino absolutamente ultrapassado.

A valorização do docente de graduação é desprezível. Na realidade, existe 
uma dissociação da pesquisa e da clínica, mesmo nas boas escolas de me-
dicina. A EPM tem uma excelente pós-graduação, com uma produção de 
pesquisa com níveis de qualidade altíssimos. A participação dos docentes 
em projetos de pesquisa é valorizada de diversas formas, mas sua inserção 
no ensino de graduação e mesmo da residência médica, e seu trabalho na 
assistência, não tem o devido reconhecimento ou valorização.

Fazer frente às experiências e vivências mundiais é outra forma de agre-
gar saber à maneira como se forma médicos no Brasil. Mesmo sendo esse 
conhecimento relevante, a internacionalização do ensino ainda é muito in-
cipiente. Há muito que se aproveitar dessa experiência internacional, agre-
gando-a ao que há de melhor no País, considerando-se as transformações e 
necessidades da sociedade brasileira. Esse é o meio para a construção de um 
futuro melhor da formação médica no Brasil.

Miguel Roberto Jorge é professor associado do 
Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina 
da Universidade Federal de São Paulo e pró-reitor de 
graduação dessa mesma universidade.



Regime de ciclos de formação: lacuna brasileira
Naomar M. de Almeida Filho

Para se pensar à frente, é importante voltar mil anos no tempo. O cien-
tista era alquimista. O cirurgião era dentista, enfermeiro, farmacêutico e 
barbeiro. O médico era físico. No mapa do tempo que marca a história da 
cultura ocidental, a partir do século 11, a universidade foi criada como uma 
instituição de promoção da civilização, com forte marca clerical. Com as 
transformações políticas e ideológicas do Renascimento, nos séculos pos-
teriores e até o século 16, no momento de emergência de uma nova ordem 
econômica, a universidade enfrenta uma profunda crise.

Entre os séculos 17 e 18, a universidade torna-se um centro de reprodução 
da velha ordem política e de um pensamento conservador, que já estava 
superado por uma nova racionalidade. Mas essa racionalidade, moderna, 
já científica, no entanto, desenvol-
ve-se fora da instituição de ensino 
superior. A inovação se produz em 
sociedades científicas, academias, 
museus e bibliotecas, inclusive nos 
laboratórios particulares dos pesqui-
sadores daquele tempo.

A Revolução Francesa (1789-1799) produz inicialmente uma primeira 
saída política radical para a grande crise das universidades. Com a re-
forma Fourcroix-Cabanis (1794-1809), o “império das faculdades” en-
tão se estabelece. Essa reforma basicamente introduz a disciplinaridade 
na educação superior, abandona o latim como língua franca, supera a 
retórica como modelo pedagógico, obriga o diploma como certificação 
profissional e concede autonomia das faculdades em relação às univer-
sidades e academias. 

Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808), médico, enciclopedista e há-
bil político, é o principal paladino do pensamento racionalista cartesiano 
e da pedagogia analítica na educação superior, raízes do regime linear de 
formação, pautado na profissionalização restrita. O modelo Cabanis até 
hoje justifica a fragmentação do ensino médico em disciplinas, cátedras 

O Brasil é, talvez, o único 
dos países desenvolvidos 
onde o diploma de 
formação médica, de 
apenas seis anos, autoriza a 
manipulação de pacientes.
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e matérias, em uma apologia da disciplinaridade e, consequentemente, 
da especialização. 

A outra solução histórica à crise do ensino universitário vem do norte da 
Europa, com a valorização da ciência na formação universitária preconi-
zada pela reforma Humboldt (1810). Posteriormente, como consequência 
da expansão do modelo humboldtiano de universidade, a reforma Gilman-
-Flexner (1910) introduz nos Estados Unidos o regime de ciclos. Trata-se 
de um modelo distinto e antagônico ao método linear de formação, de ori-
gem francesa. Com o modelo de ciclos, valorizador de uma formação geral 
na educação superior, instaura-se o que os livros de História chamam de 
“o século da universidade”, em contraposição, e quiçá como superação, ao 
“império das faculdades”. 

Abraham Flexner (1866-1959) é reconhecido até hoje como o grande moder-
nizador da educação médica. Seu relatório de 1910 ainda se mostra bastante 
atual. Como resultado da Reforma Flexner, introduz-se nos Estados Unidos 
o curso médico como pós-graduação, a formação laboratorial em ciências 
básicas, a tecnologia como elemento de prática terapêutica, o conceito de 
controle social da prática profissional e a noção de pedagogia ativa. Flexner 
defendia com veemência a dedicação exclusiva do corpo docente – essa insis-
tência lhe custou muitos inimigos. A Universidade de Harvard recusou-se 
a participar das reformas, considerando que o corpo docente médico não 
queria ter dedicação exclusiva ao ensino.

Os dois temas principais da Reforma Flexner são praticamente esquecidos 
na literatura médica brasileira porque também são incômodos em relação 
ao modelo de ensino superior ainda vigente no Brasil. Primeiro porque essa 
reforma pretendeu integrar a faculdade à universidade. Segundo porque 
introduziu o regime de ciclos, tomando um primeiro curso universitário, 
o College, como requisito para ingresso na formação profissional. O pró-
prio Flexner especifica com clareza o que seria o perfil do ingressante: “um 
sujeito educado nas humanidades e com competência científica básica”. 
Flexner foi um adepto da filosofia pragmatista e, apesar de não haver re-
conhecimento explícito por parte dos educadores, foi um dos criadores do 
PBL (do inglês Problem-Based Learning ou Aprendizado Baseado em Pro-
blema). Enfim, além de inventar as pedagogias ativas e o ensino centrado 
no discente, Flexner foi um visionário da tecnociência. 



Os modelos de formação resultantes das reformas de Cabanis e Flexner 
são dois, respectivamente: o regime linear e o regime de ciclos. O regi-
me de ciclos pode ser encontrado atualmente sob duas formas no mundo: 
o modelo norte-americano e o modelo europeu unificado, introduzido a 
partir do Processo de Bologna, mas que já pré existia nos países escandi-
navos e anglo-saxões.

A base do modelo norte-americano é um curso chamado College. A pre-
missa básica desse modelo é a impossibilidade de entrada direta em um 
curso profissional ou uma unidade acadêmica especializada. Quem opta 
por formação médica ou em saúde pública na Universidade de Harvard, 

por exemplo, tem que fazer quatro anos de 
Bacharelado em Ciências (B.Sc., do inglês 
Bachelor of Sciences), em um College ou em 
uma faculdade de Artes e Ciências, antes de 
iniciar a graduação na escola de saúde pú-
blica ou na escola de medicina. Somente de-
pois do primeiro ciclo é que se pode iniciar 
uma graduação acadêmica ou uma gradua-
ção profissional. No primeiro caso, é preci-
so estudar um ano para ser Mestre em Ciên-

cias Epidemiológicas (M.Sc, do inglês Master in Sciences) e mais quatro 
para ser Doutor em Epidemiologia (PhD, do inglês Philosophy Doctor). 
Na área da saúde pública, para se obter um título profissional é preciso 
considerar mais cinco anos de estudos: dois para Mestre em Saúde Públi-
ca (MPH, do inglês Master in Public Health) e três para Doutor em Saúde 
Pública (Dr.PH, do inglês Doctor in Public Health).

O modelo europeu unificado, decorrente do Processo de Bologna, co-
meça com um bacharelado inicial de três anos – um pouco mais reduzi-
do do que o College, mas com mestrados profissionais de segundo ciclo 
mais longos. Na Universidade de Lisboa, por exemplo, para se fazer 
medicina é preciso passar primeiro por um primeiro ciclo de licencia-
tura em Ciências da Saúde, organizado conjuntamente pelas faculda-
des de Ciências Biológicas, Medicina, Medicina Dentária, Farmácia 
e Psicologia. Depois, o aluno inicia a graduação profissional, ficando 

Em educação superior, 
o Brasil praticamente 

não dialoga com 
o mundo. Nele, 
sobrevive uma 

universidade 
vocacional, concebida 

no fim do século 18.
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quatro anos para concluir o mestrado integrado em medicina. Se qui-
ser avançar na pós-graduação acadêmica, passará mais quatro anos no 
doutorado em medicina.

O regime de ciclos, por definição, evita precocidade nas escolhas de car-
reira – o jovem aspirante a tornar-se médico, aos dezessete anos, não está 
entrando diretamente em uma escola profissional e sim na universidade. 
Esse regime é modular e as etapas são concluídas em ciclos de formação. 
Isso é bem diferente do chamado “ciclo básico”, conceito adotado pela Re-
forma Universitária de 1968 e que, aparentemente, ainda está em vigência 
no Brasil, cujos referidos ciclos são internos. O Brasil é, talvez, o único dos 
países desenvolvidos onde o diploma de formação médica, de apenas seis 
anos, autoriza a manipulação de pacientes e a intervenção social em campos 
de prática, o que é considerado muito precoce.

A estrutura do regime de ciclos europeu é flexível e permite mudanças. A 
evasão é muito reduzida. No modelo norte-americano, a pós-graduação 
representa a profissionalização. No Processo de Bologna, é integrada à 
formação interdisciplinar. Os dois modelos de educação superior garan-
tem compatibilidade internacional. O norte-americano domina México, 
Estados Unidos e Canadá e passa por alguns países do Oriente Médio e 
do sul asiático, da Mongólia à Nova Guiné. O modelo europeu espalha-
-se pela Europa, Oceania, Ásia (quase na totalidade) e alguns países da 
África. O modelo residual mediterrâneo é aplicado em praticamente toda 
a América do Sul, com exceção de Brasil, Paraguai e Uruguai, onde se 
encontra um sistema sui generis, que podemos chamar de “modelo brasi-
leiro” de ensino superior. 

Em educação superior, portanto, o Brasil praticamente não dialoga com o 
mundo. Nele, sobrevive uma universidade vocacional, concebida no fim 
do século 18 e instituída em 1804. Os alunos brasileiros já entram nas fa-
culdades em cursos profissionais; no caso da medicina, vencendo pro-
cessos seletivos de altíssima competitividade. Por isso, a escolha da car-
reira não pode ser feita aos dezessete anos, mas precocemente aos quinze 
ou, como em algumas famílias, aos sete anos de idade. Com a Reforma 
Universitária de 1968, uma fração da pós-graduação norte-americana, 
somente a acadêmica e não a profissional, foi introduzida. Inventou-se, 



então, uma “terra-de-ninguém”, a chamada pós-graduação lato sensu3. 
No Brasil, com os cursos de especialização, inventamos a pré-pós-graduação.

O que esperar do futuro? Para 2021, as bases desse contexto já estão postas: 
globalização cada vez mais intensa, centralidade da tecnologia, alta com-
pressão do espaço-tempo, hiperconectividade, pensamento cada vez mais 
ligado à complexidade e não à simplificação dos problemas e, enfim, uma 
valorização da multi-meta-inter-transdisciplinaridade.

O mundo vive o questionamento das fronteiras, onde a conectividade 
quebra todos os limites entre coisas e aumenta as conexões entre grupos 
e pessoas. Está a universidade brasileira preparada para essa complexa 
conjuntura contemporânea, para os desafios da revolução epistemoló-
gica em curso no mundo e para as demandas do sistema de saúde no 
Brasil? Ou será que continuare-
mos cabanísticos em um mundo 
pós-flexneriano?

A resposta pode ser diretamente 
não. Existem outros modelos de 
formação, então, que cabem nesse 
campo? A resposta pode ser direta-
mente sim. O regime de ciclos, com um modelo gradual, modular e pro-
gressivo parece ser o mais adequado. O mundo desenvolvido inteiro adota. 
O regime de ciclos representa a diversificação e a racionalização entre os 
modelos de formação, criando uma nova modalidade de curso superior, o 
bacharelado interdisciplinar (BI). 

No Brasil, 13 universidades públicas já aderiram ao sistema. A Unifesp 
(Universidade Federal de São Paulo) também passou a adotar o regime de 
ciclos no seu campus de São José dos Campos. Até agora, são 27 ofertas no 
Brasil, com avanços que se aproximam. A UFBA (Universidade Federal 
da Bahia) segue o regime de ciclos desde 2007, passando pela implantação 
em 2008 e a operação em 2009. Em 2011, um quarto das vagas oferecidas 

 3] Nota do editor: No Brasil, pós-graduação lato sensu é uma designação genérica 
que se dá a cursos de especialização destinados a portadores de diploma univer-
sitário. Como regra geral, sua duração mínima é de 360 horas. Não oferece título 
acadêmico e não são avaliados pelo Ministério da Educação (MEC).

A grande expectativa é que 
surgirá um tipo de regime 
nacional de ciclos, com 
prioridades muito próximas 
a todos os reais valores da 
humanidade.
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já era para bacharelados interdisciplinares, nas quatro grandes áreas (Artes, 
Humanidades, Ciência e Tecnologia e Saúde).

O bacharelado interdisciplinar em Saúde, com duração de três anos, é re-
quisito para a formação profissional, como uma etapa para os que quiserem 
e puderem competir pelos processos seletivos, podendo também passar 
diretamente à pós-graduação acadêmica. As residências são redefinidas. 
Na estrutura conceitual do bacharelado interdisciplinar, todos os alunos 
das quatro grandes áreas compartilham uma formação geral para somente 
depois iniciarem, se for o caso, a residência. Nesse processo, as áreas de 
concentração servem para que muitos encontrem sua vocação e tantos ou-
tros mudem de opção, só para depois seguir para as unidades universitárias, 
dando prosseguimento aos cursos profissionais.

Para o bacharelo interdisciplinar em Saúde, os blocos sequenciais de forma-
ção aplicados no Pró-Saúde (Programa Nacional de Reorientação da For-
mação Profissional em Saúde), do Ministério da Saúde, são distribuídos em 
três eixos: 1) Ético-humanístico: conteúdos humanísticos relacionados ao 
desenvolvimento pessoal, profissional e social do futuro médico; 2) Forma-
ção científica: aprendizado de pesquisa bibliográfica, metodologia científi-
ca, interpretação de trabalhos científicos, etc.; 3) Prático-cognitivo: desen-
volvimento de conhecimentos e habilidades; conteúdos teóricos a partir de 
demandas das vivências práticas. 

No primeiro ano, fundamentalmente, a formação ético-humanística de-
senvolve as questões linguísticas, de posicionamento no mundo, de senso 
crítico e do conhecimento da História e da Cultura. No segundo ano, ele já 
começa a ter opções (e não obrigações) mais focadas. As áreas de interes-
ses são disputadas, considerando o número de vagas existentes, para assim 
entrar no campo de formação científica. O terceiro ano, prático-cognitivo, 
também sob forma de opções, introduz o conhecimento da área escolhida 
para que se tenha início o processo de formação profissional.

Com a conclusão dos três anos, o aluno ganha o diploma de bacharel e, se ti-
ver concluído componentes considerados satisfatórios, declara uma área de 
concentração. Esse diploma é terminal e pode ser utilizado como diploma 
universitário porque preenche a definição plena da LDB (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação), de 2,4 mil horas. Se a opção for prosseguir, no caso 
da formação médica, são mais oito semestres. Ainda especificando eixos 



e módulos de formação livre, o aluno define, desde o começo, o trabalho 
prático e toda a pedagogia baseada na realização.

Para 2021, não há nenhuma indicação de que o modelo de Bologna reduza a 
sua abrangência. Ao contrário, 18 países começaram assinando o tratado e 
hoje já estão perto de cinquenta. O modelo norte-americano se amplia para 
o sudeste asiático, países árabes, Chile e alguns outros países da América 
Latina também. O modelo residual mediterrâneo tenderá a ser absorvido 
por um ou por outro. A grande questão, portanto, é: para onde irá a edu-
cação superior no Brasil? A grande expectativa é que surgirá um tipo de 
regime nacional de ciclos, com prioridades muito próximas a todos os reais 
valores da humanidade. Essa é uma boa aposta para 2021.

Naomar M. de Almeida Filho é professor do Instituto de Saúde 
Coletiva da Universidade Federal da Bahia, ex-reitor dessa 
mesma instituição e pesquisador 1-A do CNPq. 



127

Queda de braço
Antonio Carlos Lopes 

Médico e tecnologia são inseparáveis, mas travam ente si uma luta que coloca 
em discussão como será, do ponto de vista do diagnóstico e do tratamento, a 
saúde em 2021. O primeiro ponto, a favor da tecnologia, é que ela estabelece 
uma relação de desigualdade entre as partes. Ela está crescendo. A compe-
tência profissional segue diminuindo. O segundo ponto, a favor dos médicos, 
é que ele, ao contrário da tecnologia, tem a capacidade de gostar de gente. 
Quem desgosta não pode exercer a profissão. Daí a pergunta, latente: será 
que o médico perderá a relação direta 
com seus pacientes para a tecnologia? 
É uma pergunta séria. 

A ressonância magnética mostra o 
homem por dentro. Não exibe as 
suas condições culturais, sociais e 
familiares, o dinheiro no bolso e a 
qualidade do sono. A tecnologia, portanto, esfria a relação médico-pa-
ciente. Exames de imagem mostram a intimidade orgânica, mas deixam 
de lado a real dimensão do problema que só pode ser visto por um médico 
que gosta de sua profissão e pela forma humana como trata seu paciente. 
A relação médico-paciente é prerrogativa da profissão.

Um profissional bem formado resolve 70% dos casos com o mínimo de tec-
nologia. Por isso, a melhor maneira de se avaliar um médico é saber, dentro 
de um determinado período, quantos exames ele pede e qual a coerência 
das suas solicitações. A formação médica, nos dias de hoje, é deficitária. 
Qualquer modelo pedagógico que se apresente ou qualquer metodologia 
de ensino esbarra no que há de mais importante na profissão: a presença do 
professor. Se não houver quem ensine, não haverá nenhuma possibilidade 
de aprender e, posteriormente, ensinar medicina. 

O diagnóstico clínico é fundamental. Chega a ser sobrenatural. E será as-
sim em 2021, 2031. Examinar o doente continuará sendo imprescindível 
porque o exame fica abaixo da técnica. Quando se toca o doente, uma série 
de alterações sobre ele é observada. O problema é que, hoje, ninguém mais 
tem paciência de ouvir o doente. A anamnese, fundamental em um diag-

A ressonância magnética 
mostra o homem por 
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nóstico, praticamente não é feita. Solicita-se exames e, com o relatório em 
mãos, o médico é obrigado a aceitá-los de “mão beijada”, mesmo conside-
rando seus eventuais erros.

A tecnologia é fundamental, só que ainda muito mal aplicada. Em um le-
vantamento feito há pouco tempo, do qual fiz parte, 50% dos exames reali-
zados em um hospital de ponta de São Paulo eram de imagem. No mesmo 
hospital, 75% dos exames eram laboratoriais. Isso mostra que o médico não 
realiza o diagnóstico clínico antes mesmo de solicitar os exames. É muito 
mais fácil colocar um “x” no resultado da glicose do que perguntar se o pa-
ciente tem os sintomas do diabetes. O que se esquece é que alguém paga a 
conta sobre esses exames. No Brasil, existe o culto ao desperdício.

A tecnologia é fundamental em dois aspectos: no diagnóstico e no trata-
mento. No diagnóstico, a imagem com a bioinformática será, em 2021, 
com toda a certeza, o instrumento mais importante de marcador de PSA, 
por exemplo. Na prática médica, quanto mais disponível estiver a recons-
trução tridimensional, mais a imagem terá relevância no diagnóstico. A 
bioinformática é, portanto, essencial, porque dados desse tipo precisam 
ser coletados e, se não forem transformados em informação, de nada va-
lem. O acoplamento imagem-bioinformática, dessa forma, é resultado da 
tecnologia bem aplicada no futuro próximo.

Mas mesmo com a informática, muitos da-
dos clínicos ainda são perdidos. Isso porque 
a bioinformática, no seu conceito e como ela 
deveria estar sendo aplicada nas escolas mé-
dicas e de ensino da graduação, principal-
mente, não está fazendo efeito. Do ponto de 
vista laboratorial, a fármaco-genética será imprescindível. Não há mais 
como ouvir um paciente e prescrever a ele o que se acha mais importante 
ou adequado. Em 2021, a fármaco-genética terá que ditar todas as pres-
crições. A genética molecular também estará funcionando bem, ajudando 
o clínico em suas decisões. 

A robótica e a nanotecnologia, no futuro próximo, estarão muito mais avan-
çadas e representarão, sem dúvida, a grande inovação tecnológica a favor 
do médico na proposta de tratamentos. A Escola Paulista de Medicina já 
tem um centro de inovação em materiais para a medicina e um grupo de 
docentes especializados já trabalha fortemente a nanotecnologia, o que se 

É muito mais fácil 
colocar um “x“ no 
resultado da glicose 
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o paciente tem os 
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faz fundamental à pesquisa clínica. Com a 
nanotecnologia, é possível pular a fase 1, e 
até mesmo a 2, da pesquisa clínica. Isso se 
reverte em economia de tempo e dinheiro, 
indo de encontro à medicina translacional.

Mas é preciso lembrar: medicina se apren-
de com quem sabe. Nenhum modelo peda-

gógico ou estrutura acadêmica revolucionários valerão se não houver quem 
ensine. Hoje, a maior dificuldade é encontrar docentes de verdade. Não há 
outra maneira para se formar médicos. Como professor de Clínica Médica, 
que valoriza o ensino à beira do leito e ensina a medicina nos ambulatórios, 
posso dizer que a profissão médica tem como característica fundamental a 
decisão. Essa é a grande característica da medicina. 

Por isso, novamente faz-se necessária a pergunta: o médico perderá para 
a tecnologia? Jamais perderá se ele tiver uma formação humanística que 
valorize a relação com o paciente. O problema é que atualmente ninguém 
mais examina o doente, mas somente lhe pede exames. Isso é lamentável em 
uma profissão onde as habilidades, a ética e a atitude estão à prova a cada 
instante. Dessa luta que se trava, entre médico e tecnologia, depende das 
escolas a decisão de como esse binômio será tratado daqui pra frente. Hoje 
quem ensina é residente, pós-graduando ou médico contratado. Em 2021, 
não seria bom ter o ensino da graduação nas mãos desse grupo, mas nas de 
um docente real, de vida universitária. Cabe a ele passar por todas as fases 
do ensino, dando o testemunho da sua presença.

Nas faculdades de hoje, muitos que ensinam deveriam estar aprendendo. 
Se nada for feito, o descompasso seguirá existindo. A tecnologia avançará 
e o ensino médico irá se reduzir. Mas mesmo assim, enquanto houver a 
decisão, o médico jamais perderá para a tecnologia. O que precisa ser fei-
to para que a relação entre as partes seja favorável à evolução do sistema 
é apostar no ensino de qualidade. Deixa de ser queda de braço para ser, 
enfim, aperto de mãos.

Antonio Carlos Lopes é diretor e professor titular de Clínica 
Médica da Escola Paulista de Medina da Universidade Federal de 
São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.
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Planejamento da força de trabalho
Stephen Birch

Nos Estados Unidos e no Canadá há esforços para melhor planejar a força 
de trabalho em saúde por meio do treinamento de médicos, enfermeiros, 
dentistas e outros profissionais da saúde, de forma a superar a escassez de 
mão de obra local. Ao longo dos anos, por exemplo, observou-se melhoria 
considerável na saúde bucal infantil, redução na taxa de nascimentos em 
muitos países e a introdução bem sucedida da tecnologia do uso do laser 
em oftalmologia. Apesar de todos esses avanços, a oferta de prestadores de 
serviços de saúde, como médicos, dentistas e oftalmologistas, continua a 
crescer. Por que isso está acontecendo?

Em 2002, no Canadá, a Comissão sobre o Futuro da Assistência à Saúde (do 
inglês Commission on the Future of Health Care), enfatizou a importância 
de integrar o planejamento da força de trabalho com o planejamento global 
do sistema de saúde. É importante notar que as necessidades da popula-
ção nessa área também são o foco do planejamento da força de trabalho. 
Da mesma forma, é importante que as equipes sejam formadas com base 
em métodos de cuidado pessoal e que exista uma perspectiva nacional para 
todo o setor. No Canadá, existem 13 sistemas de saúde diferentes, um para 
cada território do país. Em 2007, o Comitê de Saúde do Reino Unido (do 
inglês UK Health Committee) também observou que o fracasso desastroso 
do planejamento da força de trabalho estava ligado à falta de planejamento 
estratégico de longo prazo e à péssima integração com as estratégias de pla-
nejamento financeiro e de serviços 
de cada território. 

No planejamento da força de tra-
balho, questões de pesquisa obje-
tivas e qualitativas não costumam 
fazer parte da abordagem tradicio-
nal. A abordagem geral é relacio-
nar a proporção atual de prestadores de serviços de saúde segundo a po-
pulação de um território e aplicar esses dados, tipicamente fornecidos pela 
OMS (Organização Mundial de Saúde) ou pela OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), às projeções e estimativas 

Os pressupostos subjacentes 
dos atuais métodos de 
planejamento da força de 
trabalho são as seguintes 
constantes: epidemiologia e 
produção funcional. 
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do futuro crescimento populacional. Ao fazer isso, estima-se a escassez e 
os excessos de prestadores de serviços de saúde, tornando possível calcular 
possíveis mudanças nos programas de treinamento para eliminar desequi-
líbrios potenciais. Esse processo envolve um modelo em que simplesmente 
são analisados os impactos demográficos nas demandas de prestadores de 
serviço do setor. A única variável no processo é a demografia.

Em 2009, a agência de Saúde do Canadá (do inglês Health Canada) anali-
sou as mudanças demográficas esperadas na população canadense e as rela-
cionou à proporção de prestadores de serviços de saúde existentes. Mesmo 
levando-se em conta as tendências de crescimento do número de profis-
sionais do setor, a descoberta foi de que havia déficit de mão de obra. Em 
relatório publicado em 2010 pelo Ministério da Saúde e pela Associação 
Médica de Ontário (uma das dez províncias do Canadá), os pesquisado-
res aplicaram a predominância dos atuais fatores de risco da população às 
mudanças demográficas e opiniões de especialistas, fornecidas basicamente 
pela Associação Médica de Ontario (do 
inglês Ontario Medical Association), 
a fim de mapear futuras demandas de 
força de trabalho. Novamente, as mu-
danças demográficas foram o único ele-
mento significativo usado para direcio-
nar as estimativas.

Em 2010, o Centro de Inteligência para 
a Força de Trabalho do Reino Unido 
(do inglês UK Center Workforce Intelligence) considerou as opiniões de es-
pecialistas juntamente com a proporção de prestadores de serviços de saúde 
para ajustar o número em relação às mudanças demográficas. Em 2011, o 
relatório de dados de saúde da OCDE registra números de vários diferentes 
anos e de vários países distintos, relacionando proporções de prestadores de 
serviços de saúde à população existente, partindo do pressuposto de que es-
ses dados sejam úteis para se criar planejamento da força de trabalho.

O diagnóstico é que o planejamento da força de trabalho não está sendo 
informado de maneira clara à população pelas políticas públicas de saúde. 
Se aparecer uma tecnologia que aumente o número de pacientes que um 
profissional é capaz de atender, no mesmo espaço de tempo, ela deveria 
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afetar o planejamento da força de trabalho tanto no médio prazo como no 
longo prazo. As questões recentes sobre planejamento da força de traba-
lho estão implícitas. Quantos prestadores são necessários para atender as 
populações futuras da mesma forma que a população atual é atendida? As 
políticas de saúde dizem que, talvez, seja melhor mudar o modo de como 

prestar serviços de saúde para 
as populações atuais.

Os pressupostos subjacentes 
dos atuais métodos de plane-
jamento da força de trabalho 
são as seguintes constantes: 
epidemiologia e produção 

funcional. Isso quer dizer que por um longo tempo, a estrutura de sexo e 
idade da população, por si só, foi usada para determinar as necessidades de 
serviços e a quantidade de prestadores que deveriam ser contratados.

De forma mais extensa, o planejamento da força de trabalho precisa ser in-
dependente da disponibilidade ou do uso de serviços. A necessidade de mão 
de obra é gerada diretamente pela quantidade de serviços necessários para 
atender uma população. Sem avaliar as necessidades de um grupo e a quan-
tidade de serviços para atendê-lo fica muito difícil saber quantos prestadores 
são necessários para o sistema funcionar. Os serviços são prestados por re-
cursos humanos e não humanos, gerados pelas necessidades da população. 
É isso que define como as políticas de saúde de um país são implementadas. 

No Canadá, onde existe uma quantidade definida de serviços, o sistema de 
saúde é 100% público. Nos Estados Unidos, que trabalham com um siste-
ma misto de serviços, ele é parcialmente público e parcialmente privado. O 
contexto de aplicação dos serviços é o que define oportunidades e limitações.

A escassez ou o excesso de mão de obra não deve ser tratado puramente 
com base na mudança no número de vagas do setor. Os postos de trabalho 
são apenas uma das variáveis na política pública de saúde. Consequen-
temente, a estrutura do planejamento da força de trabalho é de natureza 
dinâmica e depende de uma variável de fatores que antes eram vistos como 
constantes e independentes. 

A equação a seguir mostra, essencialmente, que o número de profissionais 
necessários para um sistema de saúde não se baseia apenas na população e 
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na proporção de prestadores à demografia. As determinantes são p (popu-
lação ou demografia), n (número de prestadores ou profissionais), i (grupo 
etário) e j (sexo), onde h/p é igual à epidemiologia (níveis e distribuição de 
necessidades na população por grupo etário e sexo), q/h é o nível de serviço 
(nível de serviço entre níveis de necessidades pelo grupo etário e sexo) e n/q 
é a produtividade (inverso da produtividade média dos prestadores pelo 
grupo etário e sexo do paciente).

Aumentar a produtividade (n/q) significa ter menos prestadores para 
realizar o mesmo número de serviços. Isso é refletido na proporção de p, 
o que significa dizer que as demandas da produção não podem estar ape-
nas correlacionadas ao tamanho da população. É preciso saber, também, 
a epidemiologia (h/p). Por fim, a variável q/h refere-se a como o sistema 
está planejando atender às necessidades da população. Essa é uma variável 
muito importante na política, que os planejadores do sistema não tendem a 
gerir ou controlar. Ela tem sido deixada de lado ou os seus valores têm sido 
baseados em situações mais frequentes entre os prestadores.

Existem, portanto, quatro variáveis importantes usadas para determi-
nar as necessidades de prestadores de serviços de saúde. Para o planeja-
mento da força de trabalho é necessário analisar todas. Entre os muitos 
aspectos dessa abordagem está o fato dela incluir explicitamente a pro-
dutividade, que se refere essencialmente às mudanças tecnológicas defi-
nidas de forma ampla no modelo proposto, mas que foram ignoradas ou 
deixadas de lado nos modelos já existentes. A abordagem também inclui 
a capacidade de modular a substituição de prestadores. Os primeiros 
três componentes da equação (demografia, epidemiologia e níveis de 
serviços para atender as necessidades da população) estão, na verdade, 



planejando serviços para que, baseado nesses componentes, sejam de-
terminadas as diferentes formas de prestação de serviços, por meio de 
equipes ou individualmente. 

A análise também pode ser feita pelas características da população que está 
sendo atendida. Talvez devessem existir diferentes abordagens, especial-
mente ao considerar as variações de necessidades de uma população rural 
ou urbana, por exemplo. Isso tem que ser levado em conta no mecanismo 
de planejamento da força de trabalho, que apoia o planejamento de serviços 
baseados no trabalho em equipe, sendo também compatível com a atual 
abordagem baseada em competências – o que implica na superação da bar-
reira que divide as diferentes profissões do setor.

Algumas características para o planejamento da força de trabalho, do ponto 
de vista da estrutura analítica, são importantes. Hoje elas estão sendo testa-
das por meio da análise epidemiológica (considerando o que de fato acon-
tece com as necessidades do indivíduo, de acordo com as faixas etárias ao 
longo do tempo), como é mostrado no estudo Política de Saúde, conduzido 
por Tomblin Murphy e equipe, no Cana-
dá, em 2009. O segundo ponto de análi-
se é a variável do nível de serviços, como 
mostra o estudo Previsão dos Serviços no 
Sistema Nacional de Saúde (do inglês Fo-

recasting Services in the NHS study), pro-
duzido por Mason e equipe para o Centro 
de Inteligência de Força de Trabalho (CfWI, do inglês Centre for Workforce 

Intelligence), na Inglaterra, em 2011. E, por fim, é preciso analisar a produ-
tividade e suas variações, como mostra o inquérito Política e Pesquisa em 
Serviços de Saúde (do inglês Health Services and Research Policy) feito por 
mim e minha equipe, em Ontario, em 2003.

No Canadá, o estudo de análise epidemiológica de envelhecimento saudá-
vel tenta explicar as variações nos padrões de saúde de acordo com os gru-
pos de nascimento e sexo, considerando o que acontece com as populações 
de indivíduos de uma mesma faixa etária com durações de vida distintas e 
durante períodos diferentes no tempo. A hipótese é de que os padrões de 
envelhecimento variam ao longo dos anos. Em outras palavras, questiona-
-se se um grupo de indivíduos do sexo masculino, por exemplo, entre 65 a 

A população do Reino 
Unido deve crescer 
15% entre 2011 e 2033, 
sendo que o grupo com 
mais de 65 anos de 
idade crescerá 56%.
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75 anos de idade, tem hoje os mesmos níveis de saúde e necessidades de ser-
viços dos que tinham a mesma idade e sexo há dez anos. Afinal, quais são os 
diferentes padrões de envelhecimento relacionados à saúde? As populações 
estão envelhecendo de uma forma diferente com o passar dos anos? 

No estudo canadense, feito entre homens e mulheres de 58 a 84 anos de ida-
de, as variáveis usadas foram mortalidade, mobilidade, dor e estado de saú-
de autoavaliado. Os resultados mostram que os mesmos grupos etários têm 
uma menor taxa de mortalidade ao longo do tempo. Os indivíduos com 65 
anos de idade hoje morrem menos precocemente do que há dez anos. Nota-
-se que existe uma variação significativa entre grupos etários que essencial-
mente nega os pressupostos dos métodos tradicionais de planejamento da 
força de trabalho. A variação no grupo etário é significativa para mortali-
dade, mobilidade e dor, mas não para o estado de saúde autoavaliado. Uma 
possível explicação para isso é que mortalidade, mobilidade e dor são men-
suradas de forma mais objetiva do que o estado de saúde autoavaliado. Além 
disso, o padrão de referência usado para determinar se uma pessoa tem uma 
saúde ruim comparada à população pode ter mudado ao longo do tempo.

No estudo inglês, similar à análise do estudo canadense, os grupos são 
formados com base na doença e na utilização de serviços no Reino Uni-
do, entre 1980 e 2005. Os dados são usados para se realizar uma pro-
jeção do que pode acontecer entre os anos de 2011 e 2033. Entre 1980 
e 2005, a população aumentou 8%, sendo que o grupo com mais de 65 
anos de idade cresceu 14%. Entre os idosos, as necessidades de serviços 
de saúde estavam relacionadas às doenças limitadoras de longo prazo 
ou a doenças que limitam a execução de atividades de vida diária, que 
aumentaram7%. Já o número de atendimentos ambulatoriais a pacien-
tes do mesmo grupo cresceu, no mesmo período, em 21%. Isso mostra 
incompatibilidade entre as reais necessidades dos pacientes e os níveis 
de utilização dos serviços. O número de pessoas com necessidades rela-
cionadas às doenças limitadoras de longo prazo cresceu três vezes menos 
do que as taxas de atendimentos ambulatoriais.

As projeções do estudo mostram que a população do Reino Unido deve 
crescer 15% entre 2011 e 2033, sendo que o grupo com mais de 65 anos de 
idade crescerá 56%, e as necessidades de serviços voltados às doenças limi-
tadoras de longo prazo deverão crescer 25%. Já o número de atendimentos 



ambulatoriais sugere um crescimento de 23%, não muito diferente dos 21% 
apresentado entre 1980 e 2005. Isso mostra que é preciso avaliar diferentes 
conceitos para se criar um modelo de planejamento da força de trabalho.

O estudo mostra, por meio de gráficos comparativos (ver quadro 1), as 
probabilidades de atendimentos ambulatoriais em um período de doze me-
ses (mediana do grupo, 1993) para pacientes com e sem doenças limitadoras 
de longo prazo entre 1980 e 2005, considerando a faixa etária. Os eixos y 

não são os mesmos e, portanto, não é possível compará-los diretamente. 
Mas é possível ver que as pessoas mais idosas sem nenhuma doença limi-
tadora de longo prazo, em 2005, estavam na verdade usando os serviços de 
atendimentos ambulatoriais tanto quanto aqueles que, em 1980, possuíam 
doenças limitadoras de longo prazo. Parece que o grupo que tem menos 
necessidade é muito mais ativo na utilização dos serviços.

 

Quadro 1. Probabilidade de atendimentos ambulatoriais nos últimos 
doze meses obtidos da média do período de tempo entre os anos de 
1980 e 2005. Forecasting services in the NHS, Centre for Workforce 

Intelligence (CfWI), Inglaterra, 2011.

O estudo de Ontario mede a produtividade da enfermagem hospitalar 
em pacientes hospitalizados em dois períodos (entre 1994 e 1999 e 1998 
e 2001). No primeiro ciclo, observa-se que o número de atendimentos por 
leito cresceu 11,7%. No segundo ciclo, diminuiu 2,7%. Respectivamente, o 
número de atendimentos por enfermeiro diminuiu 1,9% e 9,2%. Neste caso, 
os planejadores da força de trabalho poderiam achar que os enfermeiros es-
tão ficando mais preguiçosos quando, na verdade, eles deveriam considerar 
que, em 1990, a província passou por uma reforma no sistema de saúde 
que reduziu o número de leitos hospitalares. As internações passaram a ser 
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mais bem avaliadas (criando um grau de dificuldade maior que justificasse 
a estadia prolongada no hospital) e as pessoas passaram a se internar com 
quadros muito mais graves do que antes. Os enfermeiros, portanto, passa-
ram a lidar com casos diferentes e mais específicos. O estudo propôs, então, 
um ajuste em relação às necessidades de trabalho intensivo. Entre 1994 e 
1999, o número ajustado de atendimentos por leito subiu 25,9% e o número 
ajustado de atendimentos por enfermeiro subiu 9,1%. 

Em 2009, o governo federal do Ca-
nadá encomendou um estudo que 
deveria calcular quantos enfermei-
ros serão necessários para trabalhar 
no sistema de saúde, considerando 
a prática do trabalho em todas as 
áreas da enfermagem (profissional 
generalista). O estudo indica um 
déficit esperado de profissionais nos próximos 15 anos. A província de On-
tario pediu então que o mesmo estudo fosse aplicado, levando-se em conta 
as práticas específicas no trabalho dos enfermeiros (profissional especiali-
zado). Esse estudo indica um excedente nos próximos 15 anos. É preciso, 
portanto, definir claramente que formação será dada aos prestadores de 
serviços de saúde nos próximos anos, com processos de planejamento cen-
trados na gestão de pessoas e de suas competências. 

Quantas vagas novas seriam necessárias nas escolas de medicina para eli-
minar a escassez de profissionais nos próximos 15 anos? Se não houver 
nenhuma mudança, considerando a constância nas necessidades de saúde 
da população, seriam necessárias 150 novas vagas. Mas essa é apenas uma 
variável levada em conta pelos formuladores de políticas públicas. Se a mi-
gração dos graduandos para outros cursos fosse reduzida em 20% (pois é 
comum perdê-los para outros cursos), seriam necessárias 97 novas vagas. Se 
houvesse absorção de novos alunos provenientes de outros cursos em 10%, 
seriam necessárias 65 novas vagas. Se as taxas de rotatividade de pessoal (sa-
ída de emprego por aposentadoria precoce, por exemplo) fossem reduzidas 
em 10%, seriam necessárias apenas 29 novas vagas. Se houvesse migração 
de 20% dos trabalhadores de meio período para período integral, haveria 
um excedente e o número de vagas poderia diminuir. O mesmo aconteceria 
se as taxas de produtividade fossem aumentadas em 0,5% ao ano.

O planejamento da força 
de trabalho é a única forma 
de equilibrar mão de obra 
e necessidade de serviços. 
Essa é a diretriz fundamental 
na formação de uma boa 
política pública de saúde.



Após análise de todos esses elementos, considerando mudanças demográ-
ficas, epidemiológicas, níveis de serviços e produtividade, pode-se evitar 
criar o que o economista canadense Bob Evans chamou de “ilusões da ne-
cessidade”. Em linguagem hospitalar é o que se chama de “lei da ocupação”, 
em que um leito vazio será sempre ocupado, independente da necessidade. 
O planejamento da força de trabalho é, portanto, a única forma de equili-
brar mão de obra e necessidade de serviços. Essa é a diretriz fundamental na 
formação de uma boa política pública de saúde.

Stephen Birch é professor de Epidemiologia Clínica e 
Bioestatística da McMaster University do Canadá
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A sala de aula em revisão

Olimpio José Nogueira Viana Bittar

Até metade da década de 1970, a provisão do sistema de saúde era sim-
ples, de baixo custo e de baixo risco. Exagerando um pouco, era quase ru-
dimentar. Havia o médico, os profissionais de enfermagem, alguns técni-
cos e infraestrutura básica, com recepcionista, cozinheiro, reparador geral 
e contador. A figura do indigente ainda estava presente. Pouca coisa era 
normalizada – vide a residência médica que passa a ser regulamentada em 
1977. Depois dessa época, o sistema de saúde, então, passa a ser complexo, 
complicado, de custos e riscos altos. 

Na ciência, aparecem os avanços genéticos, a biologia molecular, a insemina-
ção artificial e a robótica. Na bioengenharia, surgem órteses e próteses, novos 
materiais descartáveis, nanotecnologia e computação vestível. Na tecnologia, 
introduz-se a fibra ótica, informá-
tica, telessaúde, intranet, internet 
e procedimentos não invasivos. Na 
administração, nascem novas solu-
ções logísticas, governança corpo-
rativa, sustentabilidade, gestão do 
conhecimento, turismo de saúde e 
análise do intangível.

A complexidade também se estendeu às profissões emergentes da área de 
saúde. Regulamentadas por lei, 14 títulos universitários passam a existir 
e se fragmentam em, no mínimo, 341 especialidades, sem considerar os 
profissionais como engenheiros, arquitetos, economistas, administrado-
res e juristas, tão importantes para o desenvolvimento da produção quan-
titativamente e qualitativamente. Terceirização, quarteirização, redes e 
estruturas se somam à complexidade do SUS (Sistema Único de Saúde) e 
da saúde complementar.

Transição demográfica - Em São Paulo, segundo dados do IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística), o crescimento demográfico de 
1998 a 2010 atinge 17%. Até 2020, esse ritmo cai praticamente pela metade 
(8,9%). O número de nascidos vivos também declina nos dois períodos e a 

O administrador de saúde 
espera que os profissionais 
carreguem conhecimentos 
técnicos, habilidades 
gerais e competências que 
resolveriam mais de 70% dos 
problemas da população.



população com mais de sessenta anos ou mais sobe vertiginosamente. De 
1998 a 2010, esse crescimento foi de 58,7%. Desde então e até 2020, o cres-
cimento será de 51,2%. 

Em 2010, de um total de 41,2 milhões de habitantes, São Paulo tinha 22,8% 
com idade inferior a 15 anos, 66% entre 15 e 59 anos (onde estão os partos) e 
11,2% com sessenta anos ou mais. Nesses três grupos, o número de interna-
ções hospitalares, para cada cem habitantes, era de 4%, 5,2% e 12,1%, respecti-
vamente.  Além do número maior de internações, é o grupo de maiores custos.

Transição epidemiológica - Dez fatores – dieta inadequada, tabagismo, 
alcoolismo, uso de drogas, causas externas (segurança no trabalho, vio-
lência, acidentes e riscos psicossociais), sexo sem proteção, insustenta-
bilidade ambiental (inundações, vendavais, deslizamentos, lixo, esgoto e 
água tratada), tratamento descontinuado (doenças crônicas), sedentaris-
mo e automedicação – são responsáveis por sete doenças – câncer, diabe-
tes, lesões e doenças cardíaca, renal, cerebral e mental – de alto custo que, 
juntas, geram sérios problemas na provisão dos cuidados. Mesmo con-

siderando que esses dez fatores re-
presentam 50% das internações no 
SUS, ainda não se encontrou tec-
nologia adequada para mudança 
do comportamento padrão ou para 
facilitação de acompanhamento 
pelos profissionais de saúde.

Transição tecnológica - O crescimento da população de São Paulo entre 
1998 e 2010 foi de 17%. Nesse mesmo período, o número de internações 
registradas no SUS, considerando que muitas delas foram desnecessárias, 
passou de 2,19 milhões para 2,35 milhões, com crescimento de 7,3%. Já o 
número de procedimentos realizados por habitante nos ambulatórios salta 
de 9,7 para 22,5, registrando um aumento de 157%. As melhorias tecnoló-
gicas estão sendo absorvidas pelo sistema evitando-se internações. Mesmo 
assim, dos 27 procedimentos cirúrgicos que podem ser realizados por vide-
olaparoscopia, somente 5% são realizados dessa forma, no estado.

Conhecimentos, habilidades e competências - O administrador de saúde 
espera que os profissionais dessa área carreguem com eles conhecimentos 
técnicos, habilidades gerais e competências que resolveriam mais de 70% 

Os profissionais de saúde 
atuam de uma maneira nos 
hospitais e de outra na rede 
básica, dando evidências da 

falta de uma política aplicada 
de recursos humanos.
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dos problemas da população. Questões epidemiológicas e demográficas, 
somando saber estatístico, atuário, de bioinformática e de bioética devem 
ser de domínio profissional. 

O conhecimento técnico por si só não é nem efetivo e nem eficaz. Conside-
rando as 14 categorias profissionais e as 341 especialidades no setor de saú-
de, também é necessário que o aluno adquira uma base de administração, 
com conceitos gerais e teorias administrativas, somada a algumas ciências 
mais novas, como ciência da decisão e da complexidade. Só assim ele poderá 
entender melhor o cenário complexo, complicado, de alto custo e de alto 
risco da saúde nacional. 

As ciências do relacionamento (sociologia, antropologia, psicologia e hu-
manização) desenvolvendo pensamento holístico devem estar na pauta de 
estudo. Um profissional de perfil humanístico não adquire esse conheci-
mento sem embasamento teórico. Não basta pedir que ele promova a hu-
manização. Não se pretende formar, nos cursos da área de saúde, admi-
nistradores de empresas ou antropólogos. Mas a tintura dessas disciplinas, 
mesmo que de uma forma simplista, é necessária para que o médico, o en-
fermeiro e os outros profissionais de saúde tenham melhor desempenho 
nas atividades técnicas, organizacionais, comunicativas, sociais e pessoais. 
A base do ensinamento dessas disciplinas deve ser a qualidade, a produtivi-
dade e o gerenciamento de custos. 

Os profissionais de saúde atuam de uma 
maneira nos hospitais e de outra, comple-
tamente diferente, na rede básica, possi-
velmente diminuindo muito a sua reso-
lubilidade e dando evidências da falta de 
uma política aplicada de recursos huma-
nos. As instituições, independente de suas 

classificações, devem seguir padrões tecnológicos e protocolos de atendi-
mento que assegurem, em primeira instância, a segurança do paciente e a 
qualidade da consulta. O risco sempre permeou as instituições de saúde 
como resultado da ausência de visão de longo prazo, da distinção entre cus-
to e preço e de avaliações contínuas, principalmente de recursos humanos. 

Neste livro, por meio das discussões apresentadas aqui, procura-se o ho-
rizonte para 2021. O futuro é feito de monitoramento de conceitos, assis-

De nada adianta o 
indivíduo receber 

novos conhecimentos 
se eles não fazem parte 
das próprias mudanças 

da universidade.



tência fragmentada, regulação e, principalmente, formulação de diretrizes, 
metas e medidas de longo prazo. As mudanças sociais e os avanços tecno-
lógicos da saúde nos últimos quarenta anos foram enormes e rápidos, mas 
timidamente incorporados pela sociedade como um todo. Até 2021, serão 
ainda mais rápidos e intensos se houver promoção do conhecimento, com-
prometimento, mensuração e, principalmente, comunicação como princi-
pal instrumento de suporte aos profissionais de saúde. 

As atuais e possivelmente novas disciplinas que irão aparecer na gra-
de curricular dos cursos de saúde não são suficientes por si só. De nada 
adianta o indivíduo receber novos conhecimentos se eles não fazem par-
te das próprias mudanças da universidade. É preciso buscar, para a sala 
de aula, novos métodos e técnicas que promovam a integração social e 
profissional fora do ambiente acadêmico. É preciso, enfim, achar formas 
diferentes de ensinar e aprender para que, em 2021, possamos iniciar, as-
sim, uma discussão renovada.

Olimpio José Nogueira Viana Bittar é médico especialista 
em Administração de Serviços de Saúde e Políticas de Saúde. 
Professor doutor, com livre docência em Saúde Pública e 
assessor de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo para assuntos referentes a hospitais de ensino.
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A insistência pelo erro
Francisco Eduardo de Campos

A formação médica é, politicamente, muito densa. A sociedade vai ser cha-
mada a se manifestar e haverá muita polarização, ideologia e informações 
insuficientes para que se tomem decisões corretas. Para mostrar o quão 
ideológica é a questão, basta lembrar que as manifes-
tações da maioria dos médicos brasileiros sobre a en-
trada no País de profissionais formados em Cuba são 
quase sempre negativas. O que são quinhentos médi-
cos1 diluídos em um universo de 350 mil? Portanto, o 
que conta não são as representatividades numéricas, 
mas o peso da ideologia. O que deveria contar, no en-
tanto, é a discussão preparada com fatos reais e não 
com defesas ideológicas ou corporativas.

A formação, desde que bem aplicada, é cara e custa muito à sociedade. 
É notável o esforço conjunto dos ministérios da Educação e da Saúde para 
lograr resultados que causem impacto positivo nessa área. O Pró-Saúde 
(Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde) 
e o PET-Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde) são 
iniciativas que se juntam ao pensamento da Escola Paulista de Medicina no 
encontro de soluções à boa formação. Se os cursos de medicina de qualidade 
são caros, muito mais onerosa é a formação imprópria.

A má contribuição do ensino se transforma em quarenta anos de prescri-
ções mal feitas e exames desnecessários. Pagar a conta à vista é melhor do 
que à prestação. O Cubo de Kerr White mostrava que, em 1961, de um 
universo de mil pessoas, 750 se sentiam mal de saúde. Apenas 225 foram ao 
médico e nove foram internadas no hospital. Em 2011, a estatística pratica-

 1] Nota do editor: O autor se refere ao número de inscritos nos exames que au-
torizam o exercício profissional no Brasil por médicos formados em outros países. 
No Brasil, o médico precisa passar pelo Revalida, organizado nacionalmente, ou 
pelas provas feitas por algumas universidades federais. Em 2011, dos 677 inscritos 
no Revalida, 65 foram aprovados. Em 2010, quando a prova foi lançada, dos 628 
candidatos inscritos, apenas dois tiveram permissão para trabalhar no Brasil.
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mente se mantém, sendo que oitocentos se sentem mal, 217 vão ao médico 
e oito são internadas. No Brasil, a educação médica se volta sobre esses oito 
pacientes, cerca de 1% do universo calculado. Não se conhecem os demais. 
E se o discurso da saúde suplementar sugere pagamento à saúde – e não às 
doenças – o foco de atenção deveria ser inverso.

Em 1975, o epidemiologista G. E. Alan Dever mostrava que as contribui-
ções potenciais de intervenções, objetivando a redução da mortalidade nos 
Estados Unidos, em percentual, eram estilo de vida (43%), biologia huma-
na (27%), meio ambiente (19%) e atenção médica (11%). No Brasil, os quase 
vinte mil médicos que entram todos os anos no mercado de trabalho apren-
dem que a atenção médica é mais relevante do que os reais focos de impacto 
sobre a saúde: estilo de vida, biolo-
gia humana e meio ambiente. Mes-
mo assim, o ensino continua igual. 

Em 2005, um estudo feito pela Se-
cretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde indicava o per-
fil da mortalidade dos brasileiros, 
com as dez primeiras causas de óbito. A principal causa eram as doenças 
cardiovasculares. Mas em terceiro lugar já apareciam as agressões seguidas 
de homicídio e, em sétimo, os acidentes de transporte terrestre. O que a 
escola médica brasileira ensina sobre isso? Muito pouco ou quase nada. A 
impressão é que, assim como o avestruz, o médico brasileiro vive com a ca-
beça enterrada na terra, como se estivesse inerte às reais mazelas do mundo.

Um dos inspiradores da reforma sanitária brasileira, Sérgio Arouca (1941-
2003), em convite para trabalhar com o governo da Nicarágua, disse: 
“Aprendi tudo sobre a carapaça dos protozoários, de forma que sei quais são 
os medicamentos que os mobilizam. Estou na Nicarágua vendo bala e não 
sei nada de bala. Na escola não me ensinaram nada disso. Sei toda a química 
da carapaça do protozoário. Bala e violência não têm nada a ver comigo”.

Os alunos de hoje serão os médicos de 2021, 2031, 2041, com cerca de qua-
renta anos de vida média profissional. As escolas deveriam estar preparan-
do esse profissional para o futuro. No Brasil, o passado influencia a escola 
médica do presente com tanta força que, ao invés de se olhar para o futuro, 
ainda se limita a responder as questões passadas.

A impressão é que, assim 
como o avestruz, o médico 
brasileiro vive com a cabeça 
enterrada na terra, como 
se estivesse inerte às reais 
mazelas do mundo.
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Nos vários debates travados na América Latina, discute-se fortemente 
como conseguir um balanço adequado entre relevância social e excelência 
técnica. Como fazer uma escola que forme pessoas que, ao mesmo tempo, 
possam dar conta dos principais problemas - mas que sejam também tecni-
camente excelentes, e não técnicos de segunda categoria?

A realidade em saúde prática e educação médica estão em contingentes se-
parados. No modo de raciocínio funcionalista do passado, a realidade de 
saúde influenciava a prática médica que, por sua vez, influenciava a edu-
cação médica e tudo isso voltava de maneira inversa, como um ciclo. Hoje, 
não funciona mais dessa forma. 

Aos três contingentes (realidade em saúde, prática e educação médica), 
interpõe-se uma espécie de sistema de lentes especiais que não transmitem 
com acuidade a informação que deveria se deslocar de um lado ao outro 
(da realidade à prática e da prática à educação). As lentes são distorcidas e 
fazem com que a realidade de saúde esteja sempre menos presente na prá-
tica médica e ainda menos presente na educação médica, de forma que as 
informações contidas em um primeiro grupo perdem força à medida que se 
distanciam dele, proporcionalmente. E o inverso também se aplica.

Há algum tempo, as escolas médicas 
brasileiras estavam à procura de espe-
cialistas em hanseníase. A conclusão 
é que existem muito mais dermatolo-
gistas cosméticos do que sanitaristas, 
isso porque grande parte dos clientes 
atendidos pelos professores nas clíni-
cas são exatamente alunos interessados 

em tratamentos estéticos e não em cura para a hanseníase. Essa influência 
direta não deveria acontecer. A mentalidade do passado chegou ao presente 
como um impeditivo das visões claras do futuro.

Nas reuniões da ABEM (Associação Brasileira de Educação Médica) não 
se discute internamente o que, verdadeiramente, os diretores da associação 
conversam nos corredores. Nos bastidores, a falta de cadáver é o tema que 
mais apavora os docentes. Pode parecer jocoso, mas é essa a real preocu-
pação do grupo. Antigamente, eram cinco alunos para um cadáver, depois 
dez alunos para um cadáver e hoje não há mais cadáver, só tem peça. A 
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diminuição da mortalidade jovem que deveria ser um motivo de alegria en-
tre os médicos e motivador da aplicação de modelos tridimensionais é, na 
verdade, um motivo de preocupação. 

O ensino da anatomia não deve estar condicionado à disponibilidade de ca-
dáveres, assim como pacientes desnutridos não devem ser objetos de estu-
dos pediátricos. A comparação remete à conversa de dois professores de pe-
diatria que, de uma maneira muito calorosa, diziam estar indignados sobre 
não mais haver jeito de ensinar desnutrição. Não havia mais desnutridos no 
ambulatório em que trabalhavam. O que eles queriam? Criar a desnutrição 
artificialmente para poder continuar ensinando?

Essas são imagens que refletem as tradições do passado e que se fixam no 
presente. A solução é equilibrar os eixos. A realidade de saúde precisa se 
refletir na prática e, consequentemente, na educação médica. Uma citação 
frequentemente mencionada pelo médico José Roberto Ferreira, atribuída 
a diversas personalidades, entre as quais Marie Josephine Durocher, Geor-
ge Müller, Franklin Delano Roosevelt, Mark Twain e Thomas Woodrow 
Wilson diz: “É mais fácil mudar um cemitério do que uma faculdade de 
medicina”. A dificuldade é real, mas a necessidade de mudar as escolas mé-
dicas é maior.

Francisco Eduardo de Campos é professor titular da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 
Gerais, secretário executivo da Universidade Abertura do 
Sistema Único de Saúde e membro do Conselho da Global 

Health Workforce Alliance.
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As pessoas fazem a diferença
Marcos Boulos 

O estresse pode causar doença? Em um estudo publicado pelo The New 

England Journal of Medicine em 1991 por Sheldon Cohen, 394 indivídu-
os saudáveis responderam questionários prévios para avaliar o grau de es-
tresse. Paralelamente, foram administrados nesses pacientes gotas nasais 
contendo um de cinco vírus respiratórios. As taxas de infecção respiratória 
e resfriado clínico cresceram com o aumento do estresse. A associação ob-
servada foi similar para os cinco tipos de vírus. A conclusão é que estresse 
psicológico está associado sim ao aumento do risco de doenças respiratórias 
infecciosas agudas.

Em um estudo de coorte, longitudinal e prospectivo, de 1993 a 1995, com 
seguimento até março de 2000, J.R. Ickovics acompanhou um grupo de 765 
mulheres soropositivas para o HIV, de 15 a 65 anos de idade. O resulta-
do publicado no JAMA (The Journal of the American Medical Association) 
mostrou que as pacientes com o vírus HIV e sintomas depressivos crônicos 
tinham duas vezes mais chances de 
morrer. A depressão crônica também 
estava associada com a maior dimi-
nuição de linfócitos CD4.

Um estudo feito por Yoichi Chida e 
publicado no Nature Clinical Prac-

tice em 2007, usando métodos meta-
nalíticos na avaliação longitudinal da associação entre estresse e câncer, 
indicou que os fatores psicossociais que induzem ao estresse estão rela-
cionados à incidência de câncer em população previamente saudável em 
165 estudos, ao pior prognóstico em câncer já diagnosticado em 330 estu-
dos e à maior mortalidade por câncer em 53 estudos. Portanto, os fatores 
psicossociais relacionados ao estresse têm efeito adverso na incidência e 
sobrevida por câncer.

Em outro estudo, produzido por Amanda J. Ramirez e publicado no BMJ 
(British Medical Journal) em 1989, relacionado a caso-controle em cinquen-
ta mulheres que tiveram sua primeira recorrência após cirurgia de câncer de 
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mama e cinquenta mulheres em remissão após a cirurgia, a maior dificul-
dade de lidar com graves eventos de vida foi significativamente associado 
com a primeira recorrência do câncer de mama. Já eventos do dia a dia não 
considerados graves não foram associados com recorrência. Os resultados 
sugerem, portanto, associação prognóstica entre intensos fatos estressores 
na vida e recorrência de câncer de seio.

Um trabalho muito famoso, apresentado em 1979 por L. F. Berkman e L. 
Sime, publicado no American Journal of Epidemiology, propôs que um gru-
po de epidemiologistas acompanhasse, durante nove anos, os moradores de 
uma localidade californiana chamada Alameda County. Depois desse perí-
odo, eles perceberam uma mortalidade 2,3 vezes maior para homens e 2,8 
vezes maior para mulheres com menor suporte social (menos familiares). 
Para os homens que perdiam suas esposas, segundo estudo de M. Young pu-
blicado em 1963 no The Lancet, a incidência de morte era (seis vezes) maior.

No estudo de J. Holt-Lunstad, divulgado em 2010 pela PLoS Medicine, 
a hipótese levantada era que a qualidade e a quantidade das relações so-
ciais individuais estão associadas não só à saúde mental, mas também com 
morbidade e mortalidade. O objetivo do estudo era a revisão metanalítica 
para determinar como as relações sociais influenciam risco para mortali-
dade, quais aspectos são mais preditivos e quais fatores podem moderar o 
risco. Os dados foram extraídos dos estudos incluindo causa de mortali-
dade, estado inicial de saúde e condições pré-existentes, levando em con-
sideração tempo de seguimento e tipo de abordagem às relações sociais. A 
análise de 148 estudos (308.849 participantes) mostrou 50% de aumento 
da probabilidade de sobrevida para aqueles com relações sociais intensas. 
Diferenças significantes foram encontradas pelo tipo de medida social 
avaliada. A associação foi mais forte para medidas complexas de integra-
ção social e mais fracas para indicadores de moradia (viver só ou acom-
panhado). A conclusão é que a influência de relações sociais para o risco 

de mortalidade é comparável com fatores de 
risco bem estabelecidos para mortalidade, 
como fumo, álcool ou qualquer outra droga. 
Ou seja, viver sozinho ou abandonado tem 
o mesmo risco de mortalidade recorrente do 
uso de drogas, de hipertensão e diabetes, 
por exemplo.
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Querendo descobrir se a diminuição do estresse produz recuperação da do-
ença já estabelecida, uma pesquisa de L. Stone, publicada no The New En-

gland Journal of Medicine, em 1976, mostra que seis meses de relaxamento 
levaram a diminuição da hipertensão arterial e atividade adrenérgica perifé-
rica. Em 1978, R. Jevning, no jornal Hormones and Behavior, em estudo so-
bre meditação durante atividade adrenocortical, dizia que há queda no nível 
de cortisol – estimulante para a queda da imunidade – entre os meditadores.

Um estudo de Z. V. Segal, publica-
do em 2010 pela revista americana 
Archives of General Psychiatry, tinha 
como objetivo comparar o emprego 
de meditação com farmacoterapia na 
recidiva de quadros depressivos. Pa-
cientes que apresentaram remissão 
após oito meses de tratamento antidepressivo foram randomizados para re-
ceberam medicação de manutenção ou participarem de grupo de meditação 
ou placebo, sendo seguidos por 18 meses. De 160 pacientes atendidos em 
Toronto com quadros depressivos importantes (DSM-IV), 84 apresenta-
ram remissão e foram incluídos em um dos três grupos. Os pacientes em 
remissão descontinuaram os antidepressivos e foram acompanhados sema-
nalmente, por oito semanas, com sessões de meditação, recebendo medica-
ção antidepressiva ou placebo. Os pacientes do grupo de meditação e dos 
que receberam tratamento de manutenção apresentaram 73% menor risco 
de recidiva comparados com os do grupo de placebo. A conclusão, portan-
to, é que a meditação oferece proteção contra recidiva da depressão seme-
lhante à manutenção de farmacoterapia antidepressiva.

Em outro trabalho recente, também de 2010, J. Grossman quis avaliar os 
efeitos da meditação comparada com cuidados usuais na qualidade de vida 
relacionada à saúde, depressão e fadiga em indivíduos com esclerose múl-
tipla. Para isso, 150 pacientes foram randomicamente selecionados para 
meditação (76) ou cuidados usuais (74). A meditação consistiu de progra-
ma de treinamento estruturado por oito semanas. A avaliação foi feita pós-
-intervenção e seguimento por seis meses. Os resultados mostraram que 
houve melhora das dimensões não físicas no pós-intervenção e seguimento, 
sendo que a melhora nos subgrupos analisados (depressão, fadiga ou ansie-
dade) foi ainda maior que na casuística global. A conclusão é que além da 

As doenças foram menos 
graves e houve menor 
requerimento de diuréticos, 
antibióticos e entubação 
ou ventilação no grupo que 
recebeu as preces.



evidência de melhora da qualidade de vida relacionada à saúde e bem-estar, 
o estudo demonstrou a exequibilidade e aceitação, como satisfação e adesão 
com programa de treinamento para esclerose múltipla.

Por fim, um estudo de B. K. Hölzel, feito em 2011, publicado no Psychia-

try Research: Neuroimaging, quis avaliar as alterações cerebrais após a prá-
tica da meditação. A metodologia foi um estudo controlado longitudinal 
para observar alterações da concentração de substância cinzenta cerebral 
atribuível à participação em programas de meditação. Imagens anatômi-
cas de ressonância magnética foram obtidas de 16 indivíduos saudáveis pré 
e pós-participação de programa de meditação por oito semanas. A análise 
confirmou o aumento da concentração de substância cinzenta no hipocam-
po esquerdo. Houve aumento também no cingulado posterior do córtex, 
na junção têmporo-parietal e no cerebelo nos meditadores, quando com-
parados com controle. A meditação foi, portanto, associada com aumento 
da concentração de substância cinzenta cerebral, na região envolvida com 
aprendizado e memória, na regulação das emoções, no processo de autorre-
ferenciamento e na perspectiva do agradável.

As transformações no tempo - Ao dizer, no século 20, “a separação da 
psicologia das premissas da biologia é puramente artificial, porque a psique 
humana vive em indissolúvel união com o corpo”, Carl Jung aproxima-se 
ao pensamento de Aristóteles, quatro séculos antes de Cristo: “A psique e 
o corpo reagem complementarmente um com o outro, em meu entender. 
Uma mudança no estado da psique produz uma mudança na estrutura do 
corpo, e à inversa, uma mudança na es-
trutura do corpo produz uma mudança 
na estrutura da psique”. 

Antes disso, na Grécia Antiga, seis sé-
culos antes de Cristo, quando as pessoas 
perguntavam “quem eu sou”, Heráclito 
respondia: “Eu não sou. Eu sou um vir 
a ser”, referindo-se ao presente instan-
tâneo e à eterna impermanência do ser humano. Parmênides, em seguida, 
rebateu, dizendo “eu sou” formado por uma parte sensitiva, relacionada ao 
corpo, e outra intelectiva, relacionada ao psicológico. A parte física, ou sen-
sitiva, e a parte metafísica, ou intelectiva, Sócrates chamou de corpo e alma. 

O grupo que recebeu as 
orações de indivíduos 
que não se conheciam, 
em diferentes locais 
dos Estados Unidos, 
teve menos doenças 
definidoras de aids.
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Isso foi caminhando até que, na época do Cristianismo, a alma – parte não 
física – começa a perder o seu significado. Nada poderia ser criado acima 
das escrituras sagradas. Giordano Bruno (1548-1600) foi levado à inqui-
sição e queimado em praça pública, em Campo de Fiori, por não acreditar 
que os corpos pesados estavam abaixo da lua e os leves acima. Galileu Gali-
lei (1564-1642) ficou em prisão domiciliar até sua morte porque insistia em 
dizer que o sol era o centro do universo. 

Descartes (1596-1650) radicaliza ao dizer que o corpo era preciso conhecer 
nos mínimos detalhes e a alma era coisa de Deus, criando o famoso dualis-
mo cartesiano. Ao fazer isso, deu um impulso enorme à biomedicina, no 
conhecimento dos detalhes, até que Albert Einstein (1879-1955) lança a 
Teoria da Relatividade. A física quântica, com Einstein, Niels Henrick Da-

vid Bohr (1885-1962) e Werner Karl Hei-
senberg (1901-1976) inaugura o “princípio 
da incerteza”, mostrando que o observador 
participa do resultado final. Agora, não é 
“eu sou corpo” ou “eu sou corpo e men-
te”. É “eu sou corpo, emoções, consciência 
e vontade”. A influência do observador no 
resultado final era possível.

Em um estudo feito por R. C. Byrd, publicado em 1998 pelo Southern Me-

dical Journal, 393 pacientes na unidade coronariana do San Francisco Ge-
neral Hospital foram acompanhados por um período de dez meses. Cento 
e noventa e dois pacientes receberam preces, mas nenhum deles, incluindo 
médicos e outros funcionários, sabiam quem as recebia. Cada paciente rece-
beu para si preces de três a sete pessoas, diariamente. O grupo que recebeu 
preces teve menos insuficiência cardíaca congestiva, precisaram de menos 
diuréticos e antibióticos, tiveram menos episódios de pneumonias, menos 
arritmias e foram menos entubados e ventilados. As doenças foram menos 
graves e houve menor requerimento de diuréticos, antibióticos e entubação 
ou ventilação (análise multivariada) no grupo que recebeu as preces.

No estudo de H. William, publicado em Archives of Internal Medicine de 
1999, o objetivo era avaliar o efeito da prece à distância em pacientes cardía-
cos hospitalizados, na redução de efeitos adversos e diminuição da hospita-
lização. A metodologia foi de estudo prospectivo, duplo-cego, randomiza-
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do, em 990 pacientes consecutivamente admitidos na unidade coronariana 
do Mid America Heart Institute. A intervenção era feita por 15 grupos de 
cinco indivíduos que, sem se conhecer um ao outro, realizavam as preces 
diariamente durante quatro semanas. O grupo que recebeu as preces teve 
menos complicações ou complicações menos graves. Não houve diferença 
quanto ao tempo de hospitalização.

Também com o objetivo de avaliar o efeito da prece à distância, mas agora 
em quarenta pacientes de São Francisco infectados pelo vírus HIV e em 
estado avançado de aids, F. Sicher notou em seu estudo, publicado em 1988 
no The Western Journal of Medicine, que após seis meses o grupo que rece-
beu as orações de indivíduos que não se conheciam, em diferentes locais 
dos Estados Unidos, teve menos doenças definidoras de aids e de doenças 
de menor gravidade e necessitaram de menor número de visitas médicas e 
menor número de hospitalizações.

Com o objetivo de avaliar o efeito da 
prece na taxa de gestação em mulhe-
res tratadas com fertilização in vitro, 
Y. Kwang fez um estudo prospectivo, 
duplo-cego, randomizado em mulhe-
res que não conheciam a intervenção 
no Cha Hospital, Coréia. As preces foram feitas por grupos nos Estados 
Unidos, Canadá e Austrália, para 219 mulheres entre 26 e 46 anos, por pe-
ríodo de quatro meses. O resultado, publicado em 2001 no The Journal of 

Reproductive Medicine mostrava que o grupo que recebeu as preces teve o 
dobro das taxas de gestação e implantação.

R. Nerem, em 1980, publicou um estudo na Science Magazine onde 
tenta analisar o efeito de dieta rica em gordura e colesterol em coelhos, 
achando que os animais iam ter modificações ateroscleróticas arteriais. 
Um dos grupos estudados, que foi alimentado e cuidado por um único 
indivíduo, teve 60% menos aterosclerose. No decorrer do experimento, 
esse pesquisador, ao contrário dos outros, tirava os coelhos regularmente 
das gaiolas, acariciava-os, afagava-os e falava com eles. Planejado novo 
estudo sistemático controlado com dois grupos, cuja única diferença foi 
o tratamento, novamente o que recebeu afagos apresentou 60% menos 
aterosclerose que o outro.

Não são só as pesquisas 
que intermediam 
todo o processo e o 
conhecimento. O homem 
também é capaz.
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Cleve Baxter, nos anos 60, aplicou um detector de mentiras nas plantas. 
Percebeu que elas ficavam estressadas quando ele falava que ia botar fogo 
nelas. O detector de mentira se elevava, mostrando a influência que ele ti-
nha sobre as plantas. Por isso, “quem sou eu?”. Ao contrário de Heráclito 
que diz “eu não sou”, vou dizer “o mundo é”, porque o ser humano interfe-
re no mundo e o mundo interfere nele. 

Um dos maiores insights que a física moderna teve foi o da unidade entre o 
observador e o observado: a pessoa que conduz a experiência – a consciên-
cia observadora – não pode ser separada dos fenômenos observados, e uma 
nova maneira de olhar leva os fenômenos observados a se comportarem de 
maneira diferente. 

Ao ver um retrato preto e branco tirado por um fotógrafo da National Geo-

graphic de um senhor muito magro, sentado em um ambiente humilde, com 
uma das mãos levadas à testa, posso dizer: “linda fotografia“. Mas tam-
bém posso falar: “ele está sofrendo.“ E, em um terceiro momento, posso até 
sentir o sofrimento dessa pessoa. Posso também ver uma foto de natureza, 
na Amazônia, e sentir o frescor da água, o vento em meus cabelos. Não é 
preciso fazer pesquisa para descobrir que as pessoas fazem a diferença. Em 
2021, espera-se que o sujeito, que influencia a nossa vida, também exerça 
sua influência na medicina. Não são só as pesquisas que intermediam todo 
o processo e o conhecimento. O homem também é capaz.

Marcos Boulos é professor titular de Moléstias Infecciosas 
e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo.



O médico e as equipes de saúde
Janet Grant

Não há evidência que mostre claramente a relação entre médicos e equipes 
de saúde. E quando não há evidências, a melhor coisa a se fazer é perguntar, 
de forma que as indagações possam ser usadas no planejamento e na gestão. 
Ao observar a literatura, uma equipe de saúde pode ser muita coisa, inclusi-
ve um grupo interdependente de indivíduos que se comunicam e trabalham 
juntos com a mesma missão: prestar serviços de responsabilidade mútua. 
Mas isso talvez não seja uma equipe de saúde. Pode ser apenas um grupo de 
trabalho. A questão é que atualmente muito se fala sobre equipes de saúde 
sem saber sua real definição ou finalidade. 

O que é uma equipe de saúde? - Hoje em dia, embora o trabalho em 
equipe seja muito discutido, muitas vezes não é analisado. Em muitos 
países, à medida que o tópico “equipe de saúde” entra no currículo de 
estudantes da área, o desmantelamento das equipes reais de saúde está 
ocorrendo pela dominação do planejamento da força de trabalho e do 
corte de custos. As tarefas são trocadas, passando dos profissionais de 
saúde mais caros para os mais baratos. 
E mesmo assim, o trabalho em equipe 
– ou, pelo menos, a sua coordenação 
– é fundamental para o sucesso da as-
sistência à saúde. 

Assim, existem elementos socioeconô-
micos que têm mudado o modo como 
os serviços de saúde são organizados e 
prestados à população. Cada vez mais, os médicos deixam tarefas gerais 
para outros profissionais da equipe. Isso leva a um aumento no treinamen-
to técnico associado à medicina. Há um desejo entre os profissionais para 
elevar o seu status – embora o salário dos médicos seja muito discutido, a 
remuneração dos outros profissionais raramente é mencionada. Há pro-
cedimentos técnicos, autônomos, que outras pessoas – que não o médico 
– podem fazer, repetidas vezes, o dia todo, sozinhas. A literatura é equi-
vocada sobre se isso é custo-efetivo.  Há valores sociais que mudam com o 
tempo, como a igualdade da equipe. Há a necessidade de ampliar o acesso 
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aos serviços de saúde em áreas excluídas e nas áreas rurais e há, por fim, 
uma reconhecida necessidade de trabalho em equipe em organizações e em 
processos complexos.

A redução de custos é um tema recor-
rente na reforma do sistema de saúde. 
As enfermeiras, por exemplo, poderiam 
complementar o trabalho de médicos 
sobrecarregados e permitir que os cen-
tros de saúde permanecessem abertos 
24 horas. Mas é necessária uma revisão 
sistemática do impacto dos trabalhos de 

enfermagem sobre os custos do setor, considerando a qualidade dos serviços 
prestados, a satisfação do paciente e o tempo de espera na unidade de emer-
gência. Considerar a prestação de serviços de saúde como uma série de tarefas 
não é, em absoluto, correto ou efetivo. Cada tarefa contribui para o processo 
como um todo e deve ser apoiada pelo julgamento profissional.

Que elementos impulsionam o trabalho em equipe? - Não estão claros quais 
são os elementos que impulsionam o trabalho em equipe. Mas sem eles, 
também fica difícil criar metas claras, além de organização, planejamento 
das equipes e administração de pessoal. Da mesma forma, fica difícil avaliar 
os efeitos do trabalho em conjunto. Existem muitas perguntas, mas poucas 
respostas sobre o trabalho em equipe.

A maior motivação para o aumento da ênfase sobre o trabalho em equipe é 
questionável. Uma manchete no Nursing Times dizia: ”A imagem das en-
fermeiras: uma substituta barata?”. Uma avaliação crítica do trabalho em 
equipe não está disponível na literatura e isso não gera consenso sobre o 
assunto. Revisões da literatura, por exemplo, pelo Centro para o Avanço da 
Educação Interprofissional (do inglês CAIPE, Centre for the Advancement 

of Interprofessional Education) no Reino Unido, não chegaram a quaisquer 
conclusões definitivas. Por outro lado, a literatura tem realçado muitos pro-
blemas relacionados a ciúmes por coisas pequenas, ignorância, percepção 
da perda de autonomia e ameaça ao status profissional.

Como podemos reconhecer e lidar com essas dificuldades? - Para admi-
nistrar equipes deve-se primeiramente ter consciência de que existem dife-
renças. Quando as diferenças são ignoradas, as equipes não funcionam bem 
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e os benefícios do trabalho em conjunto são perdidos. Particularmente, o 
ganho multiprofissional tende a não ser tão construtivo quanto aquele que 
se obtém entre equipes que estão engajadas e unidas na prestação de servi-
ços de saúde. Portanto, os grupos que trabalham bem em conjunto e que 
partilham seus objetivos mostram-
-se muito mais participativos, são 
mais orientados para a qualidade, dão 
maior apoio à inovação e apresentam 
menores níveis de estresse. Nesses 
casos, os esforços são direcionados 
para um plano de execução melhor e 
as pessoas parecem estar mais dispos-
tas a colocá-lo em prática.

Partilhar objetivos entre uma equipe, mesmo de profissionais de saúde, não 
é algo fácil de conseguir. Também há indícios de que os profissionais pior 
pagos levam mais tempo na execução de suas tarefas. Uma enfermeira pode, 
por exemplo, dar tratamento seguro, rápido e eficaz para pequenas lesões. 
Mas esse serviço também pode ser mais caro se o ritmo de trabalho dela 
for mais lento, culminando para o encaminhamento médico. O pagamento 
mais baixo nem sempre significa menos custo para o serviço de saúde.

Há também indícios de que os pacientes, na hora do diálogo, preferem mais 
as enfermeiras aos médicos, pois são elas que ficam mais tempo ao lado do 
doente. Isso talvez seja um benefício. Na realidade ainda existem poucos 
estudos que comprovem a real diferença na eficácia de pacientes atendidos 
por médicos ou assistentes e que relacionem uso de recursos, taxa de visitas 
ao hospital e retorno do paciente para diagnóstico. A pesquisa social, em 
particular para o setor de saúde, não é realmente tão útil. A gestão, nesse 
caso, ainda é a solução mais eficiente.

O único problema é que os próprios gestores ainda não chegaram a respos-
tas claras sobre as equipes e sua eficácia e nem sabem quais são as decisões 
que precisam ser tomadas. Se não há respostas, são as perguntas que guia-
rão a administração, o desenvolvimento e os processos de tomada de deci-
sões para as equipes de saúde. 

Por que não criar grupos bem ministrados e dirigidos ao invés de equi-
pes? - Mesmo que esteja na moda falar de equipes, a pergunta é se as pes-

Os estudantes de medicina 
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soas não estão na realidade falando de grupos de trabalho.  Falar de equipe 
implica em certo conjunto de valores, formas de trabalho e gestão – ao invés 
de estar preocupado com o próprio grupo de trabalho. Mesmo que a dife-
rença pareça ser pouca, os grupos de trabalho são diferentes.

Atualmente é a ideologia social que leva os profissionais da saúde a pensar 
em equipes. No Reino Unido, é muito mais aceitável socialmente falar em 
equipes do que em grupos de trabalho bem administrados. Não parece ser 
a coisa certa. Se existe a real preocupação em se criar um sistema de saúde 
bem administrado, eficiente e com custos reduzidos, a gestão de grupos de 
trabalho deve fazer parte da discussão. Se quisermos pensar sobre a forma 
com que os profissionais trabalham, então o conceito de equipe de trabalho 
é apropriado. Mas há uma tensão entre gestores e profissões.

O líder é crucial para o sucesso dos grupos, algo positivo em quase todas 
as situações. Muitos estudos indicam que os líderes podem realmente con-
seguir conjuntos completamente diferentes de comportamentos, com res-
postas positivas, atitudes, valores e motivação de certo grupo de pessoas. A 
liderança e os líderes são fundamentais para o sucesso. No serviço de saúde 
do Reino Unido não há profissional que não tenha sido treinado em lide-
rança. Hoje, existe uma quantidade enorme de treinamentos sendo reali-
zados nessa área e mesmo assim ainda há certa relutância em se falar sobre 
liderança nos grupos de trabalho. A retórica é que qualquer pessoa pode ser 
um líder. A realidade é diferente.

Quais são os pontos fortes e fracos da liderança médica e não médica? 
A liderança não médica tem a ver realmente com administração?- Es-
sas duas perguntas são importantes porque existem hierarquias e culturas 
diferentes na organização. É importante saber quem é o líder para aprender 
a trabalhar em equipe. 

Há evidências que sugerem que diferentes profissões precisam adquirir 
sua própria identidade profissional antes de aprender com outros profis-
sionais. Também há evidências de que o aprendizado multiprofissional 
não é eficaz e pode reforçar estereótipos. Os estudantes de medicina po-
dem ser vistos pelos outros profissionais como arrogantes, sentindo-se 
superiores e pouco modestos. Da mesma forma, os estudantes de enfer-
magem podem ser vistos pelos de medicina como mais idealistas e deten-
tores de escolaridade mais baixa. Os estereótipos – independentemente 



de serem ou não corretos – são reforçados. Cada profissão precisa adquirir 
sua própria identidade. Assim, o aprendizado em equipe, onde todos tra-
balham juntos, com total confiança da sua própria contribuição à saúde é 
uma boa solução para minimizar as diferenças profissionais. 

Como podemos aprender a trabalhar melhor em equipes? - A educação 
abstrata não é efetiva. Deve-se dar apoio para ajudar as equipes já estabe-
lecidas a aprender uma forma melhor de trabalhar em conjunto. O médico 
é essencial para a equipe de saúde. Só é preciso distinguir claramente se os 
profissionais estão inseridos em uma equipe ou em um grupo de trabalho 
bem administrado. 

Os papéis, habilidades e relacionamentos devem ficar claros. As habilida-
des administrativas e de liderança, incluindo a solução de conflitos, devem 
ser aprendidas. Cada equipe é diferente uma da outra, passível de derrotas 
ou vitórias, dependendo da forma como está lidando com a situação. Então, 
deixamos mais perguntas do que respostas:

1) O que você entende por “equipe”? 

2) Qual é a finalidade de uma equipe? 

3) Como lidar com questões difíceis? 

4) Equipes ou grupos de trabalho? 

5) Liderança médica ou não médica? 

6) Apoiar o aprendizado no local de trabalho por meio de simulações? 

As perguntas são minhas. As respostas são suas.

 

Janet Grant diretora do Centro de Educação Médica em 
Contexto (do inglês CenMedic, Centre for Medical Education 

in Context), no Reino Unido.
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O futuro é a humanização
Giovanni Guido Cerri

Olhar para o futuro da saúde é encarar desafios relacionados à gestão do 
relacionamento. Os desafios, já manifestados no presente, serão ainda 
maiores em 2021. O Brasil tem hoje um perfil populacional mais favorá-
vel, com menos registros de pessoas doentes. O número de crianças vem 
diminuindo. A inversão da pirâmide populacional ainda não foi atingida, 
mas nas próximas décadas o envelhecimento populacional será realidade. 
A mudança no perfil epidemioló-
gico resultará em novas doenças, 
manifestações e complicações.

O aumento dos gastos com a saú-
de pública e privada nas próximas 
duas décadas deverá ser equacio-
nado, ao mesmo tempo em que 
as oportunidades, decorrentes 
dos avanços tecnológicos, deverão ser aproveitadas. A reflexão é enten-
der como as equipes de saúde vão associar, positivamente, a incorporação 
da tecnologia com o custo-benefício. É hora de saber como bem utilizar e 
democratizar o acesso aos avanços tecnológicos de saúde. Novos recursos, 
medicamentos e todo um horizonte se abrem para os avanços da medicina, 
permitindo maior longevidade e qualidade de vida da população.

A expansão dos canais de comunicação, com o uso das redes sociais, deve 
ser atentamente observada. A informação e a oportunidade de novos lo-
cais de assistência, por conta da internet, chegam cada vez mais rápidas ao 
paciente. Espera-se uma desospitalização, com a criação de uma rede de 
assistência domiciliar e novos relacionamentos interpessoais, gerados entre 
usuários, profissionais e gestores. 

Mas são as pessoas, consideradas o grande diferencial no sistema de saú-
de, que estarão no centro de atenção da nova era. A humanização, por-
tanto, é o melhor investimento para a melhoria do setor. Pela humani-
zação, busca-se fortalecer os processos de comunicação, potencializando 
as capacidades técnicas e científicas, criando vínculos de cooperação nas 

São as pessoas, consideradas 
o grande diferencial no 
sistema de saúde, que estarão 
no centro de atenção da 
nova era. A humanização é o 
melhor investimento para a 
melhoria do setor.



instituições de saúde e dando a elas as condições adequadas para o enfren-
tamento e superação de conflitos.  

É por meio do relacionamento interpessoal que o sistema pode identificar 
oportunidades e propor melhorias. O indivíduo e suas características, con-
siderando a abertura de espaços de comunicação e diálogo com ele, a gestão 
participativa, a integração e o compartilhamento de responsabilidades for-
mam o cenário favorável para que médicos e profissionais de saúde mudem 
a percepção que têm do próprio sistema, considerando benefícios para do-
entes e usuários. 

A integração das pessoas é funda-
mental para a melhoria de qualida-
de da saúde, como também falar do 
futuro e do fortalecimento das rela-
ções. A rede de saúde envolve usu-
ários, profissionais e instituições 
que se relacionam entre si (profis-
sionais-profissionais, profissionais-
-usuários e profissionais-instituições). Essas relações precisam ser reforça-
das e valorizadas para que as equipes multiprofissionais, que são a grande 
referência para o usuário, possam ter uma transição para atenção da saúde e 
para oferta de serviços de qualidade. Tudo isso deve ser fortalecido. A dife-
rença se fará quando houver reconhecimento, investimento e qualificação 
de capital humano, com sua real valorização. 

A medicina, nas últimas décadas, passou um tempo de grande valorização 
da tecnologia, dos medicamentos, do conhecimento, mas deixou de lado, em 
muitos momentos, a questão central: a valorização e integração das pesso-
as. É fundamental o reforço do diálogo e o estabelecimento de valores entre 
profissionais, respeitando opiniões e valorizando a base profissional-usuá-
rio, fundamental para um bom exercício da saúde. É por isso que se tenta 
construir para o futuro uma política estadual de humanização, tentando se 
preparar para um novo tempo, onde as pessoas e a relação entre elas terá que 
ser mais valorizada, para que se possa construir uma saúde mais adequada.

Nessa política, estimula-se a construção de centros integrados de humani-
zação nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), que vão estabelecer a política 
de humanização e integração entre os profissionais, os usuários e os gesto-

Abrir a possibilidade de 
participação cada vez maior 
da família e transformar 
a instituição de saúde em 
um lugar de convivência é 
fundamental para melhoria 
da qualidade de serviços.
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res. Esse entendimento é fundamental para poder oferecer uma boa quali-
dade de saúde. São caminhos que facilitam o percurso dentro da saúde e das 
instituições para usuários e familiares. Abrir a possibilidade de participação 
cada vez maior da família e transformar a instituição de saúde em um lugar 
de convivência é fundamental para melhoria da qualidade de serviços. É 
preciso, ao mesmo tempo, apoiar a formação e a qualificação profissional 
com foco na valorização humana. É preciso disseminar essa cultura e esti-
mular o processo de avaliação permanente, de forma a mensurar e premiar 
as instituições que tenham reconhecimento pela comunidade.

A política de humanização foi um dos pilares de construção do Instituto do 
Câncer. A gestão participativa escuta os profissionais e os integra adequa-
damente com os doentes e famílias. Essa experiência fez com que o instituto 
fosse, em dois anos, reconhecido, pelo usuário, como a melhor instituição 
do SUS (Sistema Único de Saúde) no Estado de São Paulo. A grande opor-
tunidade do futuro é, portanto, a valorização das pessoas e suas relações.

Giovanni Guido Cerri é professor titular do Departamento de 
Radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, diretor dessa mesma instituição e secretário de Saúde 
do Estado de São Paulo.
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O hospital eletrônico
Patrice Degoulet

O hospital eletrônico (chamado de 
e-Hospital) do HEGP (Hospital Eu-
ropeu George Pompidou, do francês 
Hôpital Européen Georges Pompi-
dou), na França, é composto, basica-
mente, de três principais conjuntos 
de aplicações ou funções que se co-
municam entre si. O mais importante – o sistema de informações clínicas 
– compreende o fluxo de atendimento de pacientes, dos prontuários ele-
trônicos e de outros elementos computadorizados por toda a instituição. 
O segundo conjunto – sistema de gerenciamento de informações – inclui 
gestão de pessoal, gestão de suprimentos e finanças. Só com esses dois 
conjuntos de aplicações é que é possível estabelecer algum tipo de inteli-
gência corporativa, dedicada à administração do hospital. Existe também 
um terceiro elemento – o sistema de inteligência de negócios – dedicado à 
análise de atividades, gestão de qualidade e apoio à pesquisa, consideran-
do a importância de se descobrir quais aplicações são mais indicadas em 
um e-Hospital.

A gestão de funcionalidade foi implementada com base em uma metodo-
logia de cinco etapas (ver quadro 1). Para isso, por exemplo, o primeiro 
passo foi criar uma identificação única do paciente para todas as unidades 
clínicas, laboratórios e de farmácias, de forma que eles pudessem dentro da 

área de cobertura do hospital eletrôni-
co, integrar as aplicações, solicitações 
e elementos de comunicação externa 
com a equipe de atendimento.

O Hospital Europeu George Pompi-
dou tem trabalhado para implemen-
tar esse sistema desde 2000, quando o 

projeto foi iniciado, e espera avançar na implementação em outros hospitais 
nos próximos anos, com a integração da comunidade e com os sistemas ori-
ginais usados por cada instituição de saúde.

TI não é somente um 
conjunto de peças e 
soluções caras que oneram 
o sistema. Se for bem 
alinhada e planejada, 
agrega valor à instituição.

Na França, a pontualidade 
das refeições é levada a 

sério. Se o jantar precisa 
ser servido às 18h, ele será 

levado por robôs até os 
pacientes às 18h.
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O Hospital Europeu George Pompidou está localizado no sudoeste de Pa-
ris, com a capacidade de servir uma população de seiscentas mil pessoas 
na região. Foi criado e planejado para ser um hospital tecnológico. Os da-
dos do paciente são carregados e administrados em um sistema por meio de 
aplicações robóticas e instalações especiais planejado para fornecer o trans-
porte de documentos e amostras de laboratórios. Usando esses recursos, 
os exames laboratoriais devem ser feitos com urgência, com resultados em 
até uma hora. Quando lidamos com pacientes, tudo é urgente. No final de 
um turno, robôs – que podem quebrar, mas não fazem greve – transportam 
refeições, medicamentos e roupas, trabalhando de forma contínua e orga-
nizada. Na França, a pontualidade das refeições é levada a sério. Se o jantar 
precisa ser servido às 18h, ele será levado por robôs até os pacientes às 18h.

requisição e

b
à saúde

cuidados

do Email

Quadro 1. Modelo de maturidade de TI hospitalar. Adaptado do IDC 
Health Industry Insights, 2007 

O hospital também investe em cirurgiões eletrônicos que podem realizar, 
com a ajuda de médicos treinados, cirurgias cardiotorácicas, ginecológicas, 
urológicas e de garganta. Tudo isso comandando por um sistema eletrô-
nico, batizado de Da Vinci. Para o Hospital George Pompidou, que é um 



hospital de pesquisa, também é importante manter um banco de dados de 
amostras biológicas. Em 2008, foi criado um biobanco. No ano seguinte, 
em 2009, no ambiente físico, um novo centro de pesquisa dedicado à área 
cardiovascular foi criado, com a mesma plataforma tecnológica já usada no 
primeiro centro de pesquisa, voltado ao câncer. Esses centros, muito próxi-
mos um do outro, estão integrados ao hospital principal. 

O sistema de TI (tecnologia da informação) do George Pompidou é inte-
grado. Ele permite o uso de pacotes tecnológicos de várias empresas, coor-
denados por um sistema de inteligência de negócios. Aplicativos da IBM e 
de outras marcas são usados por clínicos tanto para colher detalhes clínicos 
como para realizar pesquisas clínicas. 

Governança eletrônica - O desenvolvimento e a preparação de um hospital 
eletrônico não se baseiam apenas na tecnologia em si, mas também  em uma 
governança eletrônica bem definida que siga certas etapas, como a seguir: 

Alinhamento estratégico - É necessário ter uma estratégia de alinhamen-
to tecnológico que passe pela organização da TI, administração dos recursos 
instalados em computadores, avaliação de riscos do sistema, desempenho 
tecnológico e controle para tomada de decisões. É preciso também situar a 
instituição no campo tecnológico, analisando o real estágio onde ela se encon-
tra naquele momento, questionando o nível de maturidade que ela tem com o 
uso e aplicação de novas tecnologias. Por isso, por trás da estratégia de alinha-

mento tecnológico para implementação 
de um sistema eletrônico é necessário ter 
antes uma visão hospitalar que projete 
uma estratégia de TI. Só depois é possí-
vel fazer os melhores investimentos.

O aspecto mais importante da TI é que 
ela não é somente um conjunto de peças e soluções caras que oneram o siste-
ma de saúde. Se for bem alinhada e planejada, ela agrega valor à instituição. 
Essa é a questão-chave no uso da tecnologia da informação. Em primeiro 
lugar é importante que esse alinhamento não seja iniciado pela indústria de 
TI. Os provedores estão observando o mercado como um todo e não direta-
mente a necessidade dessa ou daquela instituição. O alinhamento deve ser 
feito por uma combinação de três esforços: dos provedores, dos pacientes e 
dos profissionais – médicos interessados em tomar boas decisões clínicas, 

É muito importante que o 
hospital mantenha todas 

as unidades eletrônicas no 
mesmo nível de TI. Isso 

elimina muita burocracia.
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desenvolver boas pesquisas clínicas e estabelecer boas relações com seus 
pacientes pelas informações armazenadas nos prontuários eletrônicos.

Organização - Mesmo com o uso da tecnologia, é preciso administrar as esta-
tísticas do hospital de forma organizada. O Hospital Europeu George Pompi-
dou tem combinado tecnologia entre as unidades e centros de pesquisas clíni-
cas, unidos em um único banco de dados (ver quadro 2). Essa organização é 
fundamental para gerar um fluxo de pesquisa para a TI e da TI para a gestão.

Gestão de recursos de TI - No Hospital Europeu George Pompidou há 
provedores que criam uma combinação de TI e robótica que dá apoio fun-
damental ao conselho administrativo do hospital. 

Quadro 2. Organização tecnológica. Hospital Europeu George 
Pompidou, 2011

Processos orientados - É papel do gestor, por exemplo, na implementa-
ção de processos (sistemas computadorizados, programação de dados fi-
nanceiros e gestão financeira), requerer integração entre todas as unidades 
e centros de pesquisa. Isso faz com que os médicos possam trabalhar, de 
forma organizada e segura, com uma lista protocolos disponível no banco 
de dados, apoiando a medicina baseada em evidências. Se um médico ou 
enfermeiro precisar especificar um procedimento, pode recorrer à lista de 
protocolos, selecionado uma ou mais linhas de pedidos.

Exames, testes de laboratório e radiografias feitas em cada paciente são rastrea-
dos pelo sistema, o que elimina duplicações e aumento de custos. São emitidos 



alertas em casos de pedidos desnecessários. Com uma análise rápida, o médico 
pode ver os exames recentemente indicados. Ao invés de se repetir uma co-
lonoscopia, por exemplo, pode ser recomendado um exame específico, como 
uma coleta de sangue para se determinar a quantidade de células vermelhas.

A coleta de amostra de sangue, por sua vez, é feita em tubos coloridos e 
pode ser identificada pelo enfermeiro com uma etiqueta. Na sequência, 
são transportadas por um robô em uma mala especial de forma que che-
guem em menos de dez minutos a qualquer parte do hospital. Dentro dos 
laboratórios, robôs pegam, carregam 
e separam esses tubos de acordo com a 
área para onde devem ser levados. Algu-
mas vezes, os próprios robôs dividem o 
tubo em dois subtubos.

No Hospital Europeu George Pompidou 
as prescrições médicas são feitas por uma 
análise de protocolo que acessa o banco 
de dados, de forma que as medicações in-
dicadas são personalizadas para cada paciente. Com o uso de um sistema de 
parâmetros, o médico pode calcular a dose de um medicamento e inseri-la 
em um controle de fluxo, que vai desde a sua produção até os horários em 
que deve ser administrada.

Implementação de estratégia - O Hospital Europeu George Pompidou 
é contra a implementação da tecnologia setorial, com a criação de unida-
des pilotos. É muito importante que o hospital mantenha todas as uni-
dades eletrônicas no mesmo nível de TI. Isso significa que os pacientes e 
profissionais que estão no hospital irão encontrar um ambiente único, não 
tendo que deixar a área de medicina clínica, por exemplo, para alcançar 
uma unidade cirúrgica. Isso elimina muita burocracia.

Por outro lado, para que o hospital possa funcionar 24 horas por dia, du-
rante sete dias da semana, é importante que as equipes conheçam os pro-
cedimentos necessários em caso de paralisação eletrônica. Em 2007, por 
exemplo, quando o Hospital Europeu George Pompidou passou por um 
incêndio, algo que pode acontecer com qualquer hospital, ele voltou a utili-
zar papéis. Uma das alas do hospital não tinha gerador e foi imediatamente 
afetada por uma pane elétrica que desligou um terço de sua operação – mas 

Apesar das soluções 
de TI atualmente 
disponíveis no 
mercado, elas não serão 
úteis se não estiverem 
integradas a uma 
complexa abordagem 
de governança.
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isso não foi pior porque as outras unidades possuem os mesmos recursos 
que a unidade que ficou sem luz. Os enfermeiros, em particular, são muito 
bem treinados e estão cientes dos procedimentos que devem ser tomados 
em casos de desastres. Da mesma forma que sabem trabalhar com aciden-
tes, sabem também retomar ao trabalho baseado em “papel” em caso de 
apagão eletrônico. Outro exemplo é que mesmo como não se adota o uso de 
receitas médicas, o hospital mantém o funcionamento regular dos laborató-
rios e farmácias, que são imprescindíveis para o paciente.

Auditoria e controle - Ao instalar o sistema de informações hos-
pitalares, é importante saber onde e como as pessoas o estão aces-
sando. Uma matriz de “uso significativo” deve indicar os macroní-
veis (cidade, estado ou país), os microníveis (a instituição) e os níveis 
individuais (profissionais que trabalham na instituição). É necessário ter uma 
política de controle que regule os passos de “uso significativo”. Da mesma 
forma, é preciso investir pesadamente em novas tecnologias e na com-
pra de equipamentos e aplicativos. Também é preciso treinar as pessoas 
que vão usar o sistema. Elas representam o que os Estados Unidos cha-
mam de “usuário significativo”. Esses indivíduos devem andar ao lado 
do que eles batizam de “uso razoável”. A relação entre “uso significativo” e “uso 
razoável” deve ser avaliada e mensurada para que esteja sempre equilibrada.

Quadro 3. O uso adequado das funções do sistema de entrada de 
pedidos ao prestador. Hospital Europeu George Pompidou, 2011

Ao transformar o hospital em um e-Hospital é necessário estabelecer um con-
junto de índices e de medidas de auditoria para que ele seja avaliado a cada seis 
meses por um conselho diretivo, que tem a tarefa de organizar a gestão, vendo 
onde o hospital se encontra do ponto de vista tecnológico e até onde pode che-
gar. Para citar um exemplo, em 2002, 65% dos pedidos de exames laboratoriais 
já eram feitos de forma eletrônica no hospital. Em 2005, os médicos passaram 
a ser obrigados a realizar seus pedidos pelo sistema. Em 2011, 98% dos pedi-



dos laboratoriais já eram feitos dessa forma, mostrando uma clara evolução do 
uso benéfico da tecnologia (ver quadro 3). Nos pedidos de exames de ima-
gem, esse número saltou de 57% (2002) para 70% (2011). Todas as prescrições 
de medicamentos passaram a ser feitas 100% pelo sistema desde 2003.

Valorização da TI - A literatura acerca dos benefícios clínicos e organiza-
cionais gerados pelo hospital eletrônico ainda é escassa. Na França, a média 
de investimentos em TI é de 1,7% da receita dos hospitais. Do ponto de vista 
do retorno financeiro real do investimento, vale notar que até 2006 o Hos-
pital Europeu George Pompidou manteve quase que as mesmas atividades 
praticamente com as mesmas receitas. Em cinco anos, que foi o tempo que 
se levou para mudar o sistema, a quantidade de recursos gastos em força de 
trabalho se manteve, enquanto outros hospitais, similares, aumentaram em 
20% o quadro de funcionários. Os estudos também mostram que existe uma 
relação significativa entre capital investido em TI e receitas.

Tendências para 2021 - Desde 2009, o Hospital Europeu George Pompi-
dou iniciou o processo de revisões externas (teleconsultas), com a contra-
tação de mais cirurgiões ortopédicos e dermatologistas. Também passou a 
investir mais em armazenamento de dados que deve acompanhar as neces-
sidades crescentes de dados nos próximos anos. O principal desafio está na 
inserção de sistemas de informações médicas para que o hospital trabalhe 
com uma base satisfatória de dados clínicos. A base de dados será, portanto, 
fundamental para promover o desenvolvimento de pesquisas clínicas. 

Foram necessários cinco anos para que o Hospital Europeu George Pom-
pidou chegasse a um nível aceitável de sistema eletrônico hospitalar. A 
conclusão é de que, apesar das soluções de TI atualmente disponíveis no 
mercado, elas não serão úteis se não estiverem integradas a uma complexa 
abordagem de governança, considerando-se a complexidade crescente de 
fatores de ordem econômica e social.

Patrice Degoulet é professor e diretor do Centro de Saúde 
Pública e Informática Médica da Faculdade de Medicina da 
Universidade Paris Descartes. É também diretor executivo de 
Informação do Hospital Europeu George Pompidou, na França.
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Laboratórios abertos multiuso
Kleber Gomes Franchini

Pautados na inovação e no desenvolvimento de programas científicos, 
os laboratórios abertos foram criados para democratizar a pesquisa e 
o ensino experimental da ciência. Voltam-se ao atendimento da comu-
nidade científica, sendo capazes também de treinar técnicos e cientis-
tas para a academia e para o mercado industrial. No Brasil, o LNBio 
(Laboratório Nacional de Biociências) é um exemplo de laboratório 
aberto, sendo parte de uma organiza-
ção social que opera sob contrato de 
gestão com o MCT (Ministério da 
Ciência e Tecnologia).

O LNBio trabalha com pesquisa, de-
senvolvimento e inovação em biotec-
nologia com foco nas áreas de biologia 
estrutural, molecular, celular, prote-
ômica, genômica, metabolômica e síntese química. Como laboratório 
nacional, aberto a pesquisadores de outras instituições do Brasil e do 
exterior, oferece à comunidade acadêmica e empresarial um conjunto de 
instalações de pesquisa multiusuário, desenvolve programas próprios 
de investigação científica e articula redes institucionais de competên-
cias. Também desenvolve pesquisas em parceria com indústrias do setor 
de fármacos, biotecnologia e cosméticos. 

Criado em dezembro de 2009, o LNBio é legado do CeBiME (Centro de 
Biologia Molecular Estrutural) que, desde 2000, qualificou pesquisadores, 
produziu conhecimento e contribuiu para o avanço na área de biologia es-
trutural no País. Hoje, o LNBio integra o Cnpem (Centro Nacional de Pes-
quisa e Energia em Materiais) ao lado do LNLS (Laboratório Nacional de 
Luz Síncrotron), do CTBE (Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia 
do Bioetanol) e do LNNano (Laboratório Nacional de Nanotecnologia). Os 
quatro laboratórios operam, então, no formato de laboratório nacional aber-
to e atendem à comunidade científica, seja acadêmica ou empresarial, que 

Os laboratórios abertos 
também devem ser 
capazes de treinar 
técnicos e cientistas 
para a academia e 
mercado industrial.



necessita de instrumental avançado 
para realizar pesquisas1. 

Em sua estrutura organizacional, o 
LNBio trabalha com 23 cientistas, 
26 técnicos e dois gestores – um que 
acompanha o desenvolvimento dos 

projetos internos e externos e outro que cuida do desenvolvimento de fár-
macos, contratado da indústria farmacêutica para trabalhar em proximidade 
com os pesquisadores do centro. Com quatro mil metros quadrados, a insti-
tuição se prepara agora para aumentar ainda mais sua área laboratorial, que 
hoje conta com as seguintes divisões: 

• Laboratório de bioensaios - Visa suprir a demanda da comunidade 
científica e industrial brasileira por triagem automatizada de alta per-
formance na avaliação da eficácia e segurança de moléculas bioativas 
com potencial para aplicação como novos cosméticos, pesticidas e fár-
macos. A precisão do conjunto automatizado de equipamentos, único 
no Brasil, permite miniaturização dos ensaios, reduzindo a demanda 
por material biológico (moléculas sintéticas ou extratos naturais) e 
garante a reprodutibilidade dos experimentos. Sua implantação, em 
2011, é resultado de cooperação com a empresa Natura, com apoio da 
Finep (Financiadora de Estudos e Projetos).

 1] Nota do editor: O LNLS (Laboratório Nacional de Luz Síncrotron) foi pionei-
ro no Hemisfério Sul e é ainda hoje o único da América Latina a contar com uma 
fonte de luz síncrotron. Nesse equipamento, integralmente construído pela equipe 
do LNLS e em operação desde 1997, cientistas de inúmeras instituições do Brasil e 
do exterior aplicam raios-x e ultravioleta em experimentos que objetivam entender 
fenômenos físicos e químicos de materiais, no plano atômico e molecular. O CTBE 
(Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol) é direcionado para 
pesquisas que visam aprimorar o ciclo produtivo do etanol de cana-de-açúcar. O 
objetivo é desenvolver tecnologia eficiente e sustentável de conversão da biomassa 
da cana em bioetanol. O LNNano (Laboratório Nacional de Nanotecnologia) teve 
origem no C2Nano (Centro de Nanociências e Nanotecnologia César Lattes) 
e está equipado com microscópios eletrônicos de última geração, abertos ao uso 
por pesquisadores externos. Ele é composto pelos laboratórios de Tunelamento e 
Força Atômica, destinado a pesquisas sobre materiais semicondutores e sistemas 
nanoestruturados, e de Microscopia Eletrônica, equipado com microscópios para a 
caracterização de materiais e de microfabricação, que dispõe de equipamentos para 
desenvolver componentes e processos em escala micrométrica.

No Brasil, a velocidade entre 
o desenvolvimento da ciência 

e sua aplicação na criação 
de produtos é diferente. 

Enquanto a primeira está 
acelerada, a segunda ainda 

deixa a desejar.
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• Laboratório de bioinformática - Voltado ao estudo de sistemas com-
plexos da biologia e análise de dados com grande volume de variáveis, 
sendo essencial para o desenvolvimento de pesquisas nas áreas de 
genômica, proteômica, estrutura de proteínas e biologia de sistemas. 
O laboratório contribui no atendimento às necessidades de usuários 
acadêmicos e não-acadêmicos, além de formar recursos humanos alta-
mente qualificados em uma área que apresenta escassez de profissio-
nais no País.

• Laboratório automatizado de cristalização de macromoléculas 
- O Robolab, como é chamado, é o mais equipado laboratório high-
-throughput de cristalização de macromoléculas aberto à comunidade 
científica na América Latina. Sua missão é prover o estado da arte em 
equipamentos e metodologias para a cristalização de macromoléculas, 
aumentando as chances de sucesso na obtenção de cristais, o que per-
mite, por meio de difração de raio-x, a definição da estrutura atômica 
de macromoléculas biológicas. Esse laboratório abrange todas as etapas 
envolvidas no processo de cristalização, incluindo preparação de con-
dições de cristalização, montagem de experimentos de difusão de vapor 
em gota sentada e captura de imagens automáticas com acesso remoto, 
armazenamento de dados e sistema 
UV (ultravioleta) para diferenciação 
de cristais de sais e proteínas.

• Laboratório de espectrometria de 
massas - Utilizado em diversas ins-
tâncias da química e da química de 
proteínas, esse laboratório conta com 
um sistema de cromatografia 2D e 
dois sistemas de cromatografia líquida. Em julho de 2010 foi aprova-
da junto à Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo) a aquisição de um espectrômetro de massas acoplado à croma-
tografia líquida. Com os novos equipamentos é possível complementar 
as metodologias empregadas, além do diferencial em termos de ana-
lisador de íons, velocidade, sensibilidade, precisão de massa, resolu-
ção, faixa dinâmica de detecção e possibilidade de quantificação com 
diferentes métodos de marcação, entre outras, cujas características são 
fundamentais para o desenvolvimento dos projetos. 

Uma parte da Braskem 
está incubada no LNBio 
para desenvolver 
uma rota biológica 
para a síntese 
de polímeros a partir de 
fontes renováveis.



• Laboratório de espectroscopia e calorimetria - Conta com vários 
equipamentos para análises bioquímicas e biofísicas de macromolécu-
las e amostras biológicas, por meio de fluorescência, dicroísmo circular, 
absorção UV visível, microcalorimetria e ultracentrifugação analítica. 
Esse laboratório também dispõe de equipamento para análise de espa-
lhamento dinâmico de luz, que realiza leituras de amostras biológicas 
em larga escala e é ideal para determinar as condições de estabilização 
das proteínas em solução, aspecto crítico para aumentar as chances de 
cristalização das proteínas.

• Laboratório de análise de microarranjos de DNA - A plataforma 
de microarranjos de DNA realiza análise da expressão gênica ampla e 
dos polimorfismos de nucleotídeos únicos para identificação de genes 
envolvidos em processos funcionais e patogênicos de organismos. As 
aplicações são voltadas às análises de expressão gênica, análises gené-
ticas, padrão global de expressão gênica, polimorfismo de nucleotíde-
os únicos (SNPs), perfil global de mRNA polissomal, ressequencia-
mento de DNA em larga escala, toxicogenômica e genotipagem.

• Laboratório de modificação do genoma - Em setembro de 2010, 
o LNBio instalou o primeiro laboratório desse tipo no Brasil para a 
produção regular de animais geneticamente manipulados, um recur-
so de investigação que agrega alto valor às  pesquisas. Essa deficiên-
cia tem limitado a qualidade da contribuição científica e tecnológica, 

além de restringir o horizonte de 
formação das futuras gerações 
de pesquisadores brasileiros. O 
laboratório permite aos pesqui-
sadores associados desfrutar dos 
benefícios da capacidade de ge-
rar animais transgênicos (ganho 
de função pela incorporação de 

novos genes) e nocautes (perda de função por inativação seletiva de 
genes), como modelos de camundongo e zebrafish.

• Laboratório de ressonância magnética nuclear - Esse laboratório 
é capacitado para análises de estrutura e dinâmica de biomoléculas 
em solução  por meio de espectroscopia de alta resolução por resso-

A Natura utiliza o laboratório 
em uma sequência de 

experimentos, interessada em 
buscar e testar novas moléculas 

na biodiversidade para o uso 
no ambiente onde atua.
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nância magnética nuclear. Destacam-se usos em biologia estrutural 
e em metabolômica, cujas aplicações abrangem diversas áreas, com 
ênfase na descoberta de biomarcadores de doenças e desenvolvimen-
to de fármacos.

Inovação - Os laboratórios abertos também devem ser capazes de treinar 
técnicos e cientistas para a academia e mercado industrial. Em 2010, o LNBio
recebeu, no setor de inovação, cerca de oitenta alunos de pós-graduação e 
trinta estagiários de pós-doutorado para serem treinados no ambiente cien-
tífico e técnico, com uso de equipamentos de alta tecnologia. No Brasil, 
assim como em várias partes do mundo, a velocidade entre o desenvolvi-
mento da ciência e sua aplicação na criação de produtos é diferente. En-
quanto a primeira está acelerada, a segunda ainda deixa a desejar. Os labo-

ratórios abertos, portanto, devem manter 
times científicos altamente capacitados e 
laboratórios avançados para servir de pon-
te entre a pesquisa e a execução industrial. 
Isso permite o aprofundamento científico 
necessário ao processo de inovação.

Uma parte da Braskem, por exemplo, 
está incubada no LNBio para desenvolver 
uma rota biológica para a síntese de polí-

meros a partir de fontes renováveis (carbono do etanol). Esse é um exemplo 
que não tem a ver com a área médica, mas que está ligado à capacidade de 
engenheirar rotas biotecnológicas. A Natura utiliza o laboratório em uma 
sequência de experimentos, que chamamos de “plataforma da pele”, inte-
ressada em buscar e testar novas moléculas na biodiversidade para o uso no 
ambiente onde atua. 

Desenvolvimento de programas científicos - Na área de desenvolvimen-
to, o setor de fármacos precisa, além da ciência, de um complexo sistema de 
gestão que leve o conhecimento até a outra ponta, para gerar interesse das 
indústrias. E isso hoje é feito de uma forma relativamente programada nos 
laboratórios abertos. Uma vez que se tenha identificado o alvo, com algumas 
moléculas, os testes adicionais precisam muito mais de um programa de ges-
tão, que faça testes sequenciais de toxicologia, farmacocinética e farmacodi-
nâmica, do que propriamente de um sistema de ciência experimental pura.

Os laboratórios abertos 
cumprem o papel de 

traduzir conhecimento 
científico em 

desenvolvimento de 
produtos que possam 

impactar na saúde e no 
bem-estar.



O LNBio tem um convênio amplo com o Inca (Instituto Nacional do Cân-
cer), com a Fiocruz e com o Ministério da Saúde, focado na captação de 
novas pesquisas e conhecimentos que possam interessar à indústria farma-
cêutica. Testes de algumas novas moléculas que poderiam, então, transfor-
mar-se em candidatos ao desenvolvimento de fármacos na área de câncer, 
por exemplo, já começaram a ser feitos. Outras moléculas com ação no sis-
tema cardiovascular e voltadas ao tratamento dos efeitos da síndrome meta-
bólica e doença de Chagas também estão rodando nesse processo.

Os laboratórios abertos, portanto, cumprem o papel de traduzir conheci-
mento científico em desenvolvimento de produtos que possam, de alguma 
forma, impactar na saúde e no bem-estar dos cidadãos brasileiros.

Kleber Gomes Franchini é diretor do Laboratório Nacional 
de Biociência e professor titular do Departamento de Clínica 
Médica da Universidade de Campinas.
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Percepção pública da saúde
Sabine Righetti

As informações sobre saúde veicu-
ladas na mídia têm impacto direto 
na percepção da sociedade sobre 
o tema. Isso significa que o modo 
como as pessoas entendem e se in-
teressam por saúde e as atitudes que 
têm em relação a assuntos referentes 
a ela estão diretamente ligados à informação que recebem da grande mídia, 
especialmente da TV (lembrando que os aparelhos de televisão, mais do 
que a geladeira, estão em 98% dos lares brasileiros).

A percepção pública da saúde costuma ser medida por meio de pesquisas 
com uma amostra estratificada da população (sexo, idade, escolaridade, 
classe econômica). Nessas pesquisas, são colocados em média três eixos de 
análise: compreensão, interesse (medido por autopercepção, ou seja, quan-
do eu declaro que me interesso pelo assunto) e atitude. Esses estudos não 
têm o objetivo de avaliar o quanto as pessoas entendem de saúde e não bus-
cam entender se elas sabem a diferença entre uma bactéria ou vírus, mas se 
elas acham que sabem a diferença entre as duas coisas. As pesquisas querem 
entender o grau de interesse da população, se ela se sente bem informada, se 
tem interesse declarado por saúde, se tem muito ou pouco interesse, se tem 
atitudes como ler bulas de remédios e se, quando vai tomar um remédio, 
procura informação sobre saúde na internet, por exemplo.

A percepção pública ou social da saúde começou a ser estudada na década 
de 1970, em um período pós-guerra, onde principalmente os Estados Uni-
dos começaram a ficar preocupados com a imagem que as pessoas tinham 
da ciência e da saúde. Nessa época, a NSF (do inglês National Science 
Foundation) deu início a essas pesquisas que são feitas desde então, perio-
dicamente, a cada dois anos, para avaliar a relação que a sociedade tinha 
com as informações veiculadas sobre ciência e saúde. O objetivo é saber 
como as pessoas se interessam por saúde, como se sentem informadas e 
que tipo de atitudes têm diante das informações que recebem. 

Além de medir os interesses 
da sociedade, as pesquisas 
de percepção pública 
também descobrem de que 
forma os assuntos estão 
circulando entre as pessoas.



A disseminação das pesquisas de percepção pública foi mais forte na dé-
cada de 1990 em países como China e Índia, fortalecendo-se nas nações 
iberoamericanas por volta de 2000. No Brasil, a primeira pesquisa nacional 
foi realizada em 1987, a pedido do CNPq (Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico). Os dois estudos mais recentes foram 
encomendados pelo MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia) e datam de 
2006 e 2010. O tema de percepção pública fez com que a Fapesp (Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) já incluísse a área de pesqui-
sa nos últimos dois indicadores 
trienais de Ciência, Tecnologia 
e Inovação.

Seguindo a metodologia in-
ternacional mais consolidada, 
as pesquisas de percepção pú-
blica são separadas em nove 
grandes temas, sendo que a 
“saúde” está no grupo “medicina e saúde”. Mesmo não sendo tão usu-
al, algumas pesquisas incluem um “indicador de alfabetização científi-
ca”, que é medido por meio de perguntas de conhecimento específico 
(por exemplo, se o entrevistado sabe o que é uma bactéria ou molécula). 
No último estudo feito pelo MCT, em 2010, quando se soma as taxas de 
“muito interessado” e “interessado”, a saúde aparece em segundo lugar 
entre os temas de maior relevância para a população (81%), perdendo so-
mente para meio ambiente (83%). Ou seja, o brasileiro tem real interesse 
por informações de saúde.

Além de medir os interesses da sociedade, as pesquisas de percepção públi-
ca também descobrem de que forma os assuntos estão circulando entre as 
pessoas. É muito interessante quando os três eixos de análise (compreensão, 
interesse e atitude) se cruzam e formam o real cenário de como a população 
está lidando com a informação. Os resultados de uma das últimas pesqui-
sas feitas em Bogotá, por exemplo, mostravam que o interesse da popula-
ção por saúde era de 89%. No entanto, o eixo de análise de atitude indicava 
que os colombianos quase não liam, informavam-se ou viam filmes sobre o 
tema. Isso significa que o interesse pelo tema é alto, mas o nível de informa-
ção é muito baixo. Detecta-se, por meio desses resultados, um conflito que 
precisa ser analisado pelos gestores locais.

Alguns países, como a 
Dinamarca, consideram as 
pesquisas de percepção pública 
essenciais para direcionar suas 
políticas públicas em áreas 
como Ciência, Saúde, 
Ambiente e Energia.
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Alguns países, como a Dinamarca, consideram as pesquisas de percepção 
pública essenciais para direcionar suas políticas públicas em áreas como Ci-
ência, Saúde, Ambiente e Energia. Com subsídios do governo, é possível 
realizar estudos que determinam um plano de obras que tenha impacto no 
interesse da população, como a construção de um museu ou uma campanha 
de disseminação sobre determinado assunto. 

No Brasil, em 2010, uma pesquisa de percepção pública da saúde finan-
ciada pela Fapesp e conduzida pela Unicamp (Universidade de Campinas) 
verificou como as pessoas se interessavam, de que forma se informavam e 
quanto elas se sentiam informadas em cinco temas: 1) aleitamento mater-
no; 2) saúde sexual e reprodutiva (incluindo DST/aids); 3) saúde mental; 
4) saúde e envelhecimento e 5) epidemias (incluindo a gripe A H1N1). 
(ver quadro 1)

Política

Medicina e Saúde

Arte e Cultura

Meio Ambiente

Ciência e Tecnologia

Esporte

Moda

Economia

Religião

9% 20% 34% 37%

42% 39% 13% 6%

26% 33% 25% 19%

46% 37% 11% 6%

30% 35% 20% 15%

36% 26% 21% 17%

21% 23% 29% 27%

33% 38% 19% 10%

42% 32% 18% 8%

Muito interessado Interessado Pouco interessado Não tem interesse

Quadro 1. Percepção pública da Ciência e Tecnologia no Brasil. 
Temas de Interesse. Ministério da Ciência e Tecnologia, 2010

A estratificação dos resultados permitiu que o grupo tivesse acesso a in-
formações diversificadas que davam a ele leituras de temas de maior in-
teresse, maior ou menor acesso, grupos religiosos, regiões mais ou menos 
informadas e tantas outras.  Nos grupos religiosos, por exemplo, notou-se 
que a influência da religião nas atitudes que se toma sobre saúde é fortíssi-
ma. Mas vale destacar que seria preciso fazer uma estratificação por religião 
para que se saiba, com mais precisão, o quanto os católicos se sentem mais 
ou menos informados e interessados sobre saúde em relação aos evangéli-



cos, por exemplo. Alguns pesquisadores da área sabem que, dependendo 
da religião, a pessoa tem mais ou menos acesso à saúde, principalmente no 
caso das mulheres. Um mapeamento com esse grau de delicadeza, onde as 
influências da religião no comportamento humano são medidas, só é possí-
vel por meio das pesquisas de percepção. 

Para o futuro, os estudos de percepção pública assumem importância cres-
cente. Para serem efetivos, até 2021, quando a internet será uma dissemi-
nadora ainda mais implacável da informação, é preciso que se respondam 
apenas três perguntas básicas: 1) O profissional de saúde estará preparado 
para lidar com uma sociedade que tem recebido cada vez mais informação 
sobre saúde da mídia? 2) O profissional de saúde terá consciência de que a 
informação que ele passa a um jornalista será a informação que o paciente 
terá ao chegar no consultório? 3) As políticas públicas vão finalmente con-
siderar o que as pessoas pensam sobre saúde? Essas são perguntas que po-
dem, certamente, direcionar os investimentos e aplicá-los de forma correta 
nas pesquisas de percepção pública.
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Os novos médicos
Cláudio Lottenberg

O pano de fundo a respeito de tudo que envolve o futuro do profissional 
da saúde, e não só o médico, vai de encontro ao que a tecnologia poderá 
ofertar. O termo que surge hoje, com grande importância nesse contexto, 
chama-se “medicina personalizada”. É um conceito que engloba uma sé-
rie de negócios e ações distintas de saúde, desde a nutrição e o bem-estar 
(medicina complementar e alternativa: acupuntura e yoga, por exemplo, 
lifestyle medicine, atenção nutricional e orgânica, spa e conforto físico), até 
a atenção médica personalizada (gestão de doenças, prontuário eletrônico, 

eHealth e telemedicina, como telecirurgia 
e atendimento online) e passando também 
pela medicina genética (exames esotéricos, 
terapia direcionada, medicina regenerati-
va e aconselhamento e informação).

Genoma humano - O cenário é criado a 
partir de uma área menos disruptiva (nu-
trição e bem-estar) e caminha até outra 

mais disruptiva (medicina genética), onde a personalização mais específica 
é fruto do desenvolvimento daquilo que envolve a capacidade da identifica-
ção do genoma humano. 

Boa parte do avanço da medicina genética nos últimos anos foi proporcio-
nada pela diminuição dos custos dos testes genéticos. Assim como a Lei de 
Moore estabelece que o número de transistores que podem ser colocados 
em um circuito integrado dobra a cada dois anos, a velocidade de sequen-
ciamento do genoma humano tem crescido exponencialmente. 

O desenvolvimento da medicina genética deve se assemelhar ao desenvol-
vimento da indústria de computação em termos de crescimento e capacida-
de de processamento. A diminuição acelerada dos custos (ver quadro 1) 
pode gerar, inclusive, mapeamentos regionais específicos em grande escala.

Arte e ciência - Por séculos, a medicina foi muito mais arte do que ciência. 
Nas últimas décadas, ela foi gradativamente se tornando mais científica, 
criando um movimento impulsionado principalmente por métodos estatís-

O desenvolvimento da 
medicina genética deve 

se assemelhar 
ao desenvolvimento 

da indústria 
de computação.
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ticos. Com eles, os médicos aprenderam o que funciona ou não para a maio-
ria. Com a genética, a medicina passa a ser muito mais ciência do que arte, 
pois os médicos passam a saber o que, de fato, é eficaz para o indivíduo.

20021991 2006 2008 2009 2011 2013

US$ 300 
milhões

US$ 20 
milhões

US$ 2 
milhões

US$
50 mil US$ 

5 mil
US$
1 mil

US$ 2,7 bilhões
Primeiro genoma 
humano mapeado

Quadro 1. Evolução de custos para mapeamento de genoma. National 

Human Genome Research Institute (www.genome.gov)

Convergência tecnológica - Na tecnologia, foi perfeito o casamento do te-
lefone celular com o computador. Na medicina, a convergência tecnológica 
permite que o aparelho que faz o diagnóstico é, ao mesmo tempo, o que tem 
a capacidade de executar a própria terapêutica. Outro belo casamento. 

Uma teoria matemática publicada por Luis M. A. Bettencourt, Jorge Lobo, 
Dirk Helbing, Chistian Kuhnert e Geoffrey B. West, originalmente bati-
zada de “Crescimento, Inovação, Escala e Ritmo de Vida nas Cidades” 
(do inglês Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities) diz que, 
cada vez que uma cidade (possivelmen-
te a premissa seja válida também para 
uma corporação ou empresa) cresce de 
tamanho, além do desenvolvimento 
econômico, ocorre também o aumento 
dos “efeitos colaterais”. 

Para não evoluir ao caos, 
há dentro do crescimento 
a necessidade de uma 
busca permanente, em 
tempo cada vez menor, 
da inovação.



Os efeitos colaterais são, por exemplo, aumento da criminalidade, maior 
congestionamento de veículos e pior assistência à saúde. A curva de cresci-
mento dessa população só pode ser continuada se houver inovação tecnoló-
gica, cada vez mais frequente e rápida. Caso contrário, ocorrerão estagnação 
e caos. Portanto, para não evoluir 
ao caos, há dentro do crescimento a 
necessidade de uma busca perma-
nente, em tempo cada vez menor, 
da inovação.

A convergência tecnológica muda 
o cenário da saúde. Na própria 
medicina, a visão “hospitalocên-
trica” passa a ser, na verdade, mais 
“ambulatorizante”, com incremento da demanda por serviços de medicina 
diagnóstica e preventiva. Isso se reflete no dia a dia das instituições, com 
tempos médios menores de permanência nas internações hospitalares e 
com uma necessidade de leitos per capita menor em função da população 
existente (ver quadro 2). A telemedicina também promove mudanças de 
cenário, uma vez que provoca alterações de hábitos na assistência à saúde, 
trazendo transformações profissionais para o futuro. 

Os médicos de hoje - Os profissionais do presente, é verdade, estão sem 
foco nas competências específicas necessárias. A falta de visão holística 
acarreta em ações, geralmente, pontuais e sem atenção ao cuidado contí-
nuo. As universidades e escolas médicas geralmente não oferecem gradua-
ção “dupla” em outras áreas de conhecimento, o que dá ao aluno uma for-
mação predominantemente “hospitalocêntrica”. Na saída da universidade, 
o profissional mostra-se enfraquecido nos processos de gestão e liderança. 
As dez maiores escolas médicas americanas não têm, no currículo, qualquer 
tempo de ensino focado em negócios.

No mundo, existem 2.420 escolas médicas, sendo 467 delas escolas de saú-
de pública. É um dado significativo, porque saúde, embora seja um direito 
social, merece ser administrada dentro das melhores práticas de gerencia-
mento. Por ano, a saúde recebe mais de um milhão de profissionais que, 
infelizmente, são mal distribuídos e pouco uníssonos. A comunicação do 
setor ainda é falha.

Os profissionais do presente 
estão sem foco nas 
competências específicas 
necessárias. A falta de visão 
holística acarreta em ações 
pontuais e sem atenção ao 
cuidado contínuo. 
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6,9
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5,8

6,5
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Brasil (SUS)

EUA

OCDE

Brasil (SUS)

EUA

Tempo médio de internação (dias) Leitos per capita (por mil habitantes)

5,3

5,0

4,6

4,1

3,9
3,8

4,2

3,7

3,3

2,9

2,7

3,7

3,2

2,9

2,4

2,7

Quadro 2. Tempo médio de internação e leitos per capta. OECD 
Health at a Glance, 2009, DataSUS 

A formação médica, que durante o início do século 20 era fundamentalmente 
baseada na ciência, migrou para o currículo baseado no problema até chegar, 
finalmente, à necessidade de se ter uma grade curricular integrada com a éti-
ca, a interconectividade, o compromisso com a performance e com a univer-
salização da saúde. A nova medicina aceita guias, rotinas e protocolos dentro 
da abordagem médica, titulações por especialidade, educações continuadas, 
indicadores de performance e de resultado, conhecimento e envolvimento 
com desfecho, produtividade, custo, qualidade e satisfação do paciente. 

Informação e formação - O médico é um parceiro absolutamente funda-
mental para o sistema, mas não é ele o cliente. Quem precisa estar em pri-
meiro lugar na questão assistencial é o paciente. Portanto, é a partir desse 
paciente, sob a perspectiva de desempe-
nho, que o médico atual deve buscar me-
lhores remunerações, trabalhando com 
planilhas de responsabilidades e com 
compartilhamento do risco do resultado. 
Não é comum, mas é saudável. Portanto, 
a universidade deve dar aos novos profis-

O médico é um 
parceiro absolutamente 
fundamental para o 
sistema, mas não é ele 
o cliente. Quem precisa 
estar em primeiro lugar 
na questão assistencial é 
o paciente.



sionais uma visão gerencial, com novas capacidades de decisão, trabalho em 
equipe e manipulação de base de dados (e não apenas dados instintivos). 
Ela deve transformar o informativo em algo mais formativo.

Os líderes do futuro - Em 2021, os líderes da área médica serão aqueles 
capazes de fazer da organização um ambiente que promova a condição per-
sonalizada para uma experiência positiva profissional e social. É hora de 
promover o envolvimento do capital humano. A institucionalização não 
pode, jamais, engessar a criatividade individual, o que é muito nocivo den-
tro do contexto da autoridade com responsabilidade. 

Em 2021, o ambiente de trabalho 
estará modificado. Os profissio-
nais com mais de 55 anos, que hoje 
representam 13% dos postos de 
trabalho nos Estados Unidos, se-
rão 20%. Haverá mais mulheres na 
saúde. A geração internet, nascida 

entre 1977 e 1997, integrarão os quadros organizacionais com uma visão de 
conectividade muito diferente da geração presente. A mudança demográfica 
mostra forte tendência ao envelhecimento e afunilamento das forças jovens. 
Os trabalhadores mais velhos ficarão mais tempo em suas atividades, voltan-
do a trabalhar mesmo pós-aposentadoria. Hoje, 56% das pessoas com mais de 
65 anos ainda trabalham, contra 44% há 15 anos.

O cenário atual mostra um mundo absolutamente digitalizado, onde o celu-
lar representa uma das maiores colaborações para disseminação do conheci-
mento. Portanto, aquele mundo antigo, do qual faz parte a maioria dos mé-
dicos de hoje, dará lugar às transformações tecnológicas e novas formações. 
Nascem novos médicos, mais ambientalmente conscientes, plugados, se-
dentos de um conhecimento que só pode ser gerado, muito além dos finan-
ciamentos econômicos, com novos pensamentos e recursos organizacionais.

Cláudio Lottenberg é doutor em Oftalmologia pela 
Universidade Federal de São Paulo, presidente do Hospital 
Israelita Albert Einstein e professor do curso de MBA em 
Saúde do Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo.

Aquele mundo antigo, do 
qual faz parte a maioria dos 

médicos de hoje, dará lugar às 
transformações tecnológicas e 

novas formações.
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Sua excelência, o leitor
Reinaldo José Lopes

A Folha de S.Paulo é um dos principais jornais do País. Em sua filosofia 
está a análise jornalística com credibilidade, transparência, qualidade e agi-
lidade, baseada nos princípios editoriais da independência, espírito crítico, 
pluralismo e apartidarismo, de forma a contribuir para o aprimoramento da 
democracia e à conscientização da cidadania. Desde o começo da década de 
1980, é dela a ideia de pesquisar seu público.

O mote “sua excelência, o leitor”, criado pelo publisher do jornal, Octa-
vio Frias de Oliveira (1912-2007), deu origem às pesquisas de opinião 
que avaliam o perfil e os interesses de quem lê a Folha. De 1980 para cá, 
nove levantamentos foram realizados pelo Datafolha e o último dele, feito 

em outubro de 2011, mostrou um 
leitor mais ativo economicamente, 
com dias de trabalho mais longos e 
aproveitando mais seus momentos 
de lazer.

Durante três meses, cerca de qua-
trocentos pesquisadores foram às 

ruas entrevistar mais de sete mil pessoas, em sete diferentes estudos es-
tatísticos. O resultado é um painel detalhado sobre como se informam os 
brasileiros e sobre quem é o público da Folha nas suas várias plataformas: 
impressa, online, em vídeo, rádio, tablets e smartphones. Todos reunidos, 
os brasileiros que leem a edição em papel do jornal formariam a terceira ci-
dade mais populosa do País, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro: 
são 6 milhões os que declaram acompanhar o veículo impresso com alguma 
regularidade. Outros nove milhões apontam a Folha.com em uma lista de 
sites que acessam.

Somados, os consumidores de informação da Folha têm o peso de uma re-
gião inteira do Brasil, como a Centro-Oeste, ou de um Estado como o da 
Bahia. O leitor nas versões impressa e digital está no topo da pirâmide so-
cial. No caso do jornal impresso, 41% dos leitores fazem parte da classe A. 
Três quartos fizeram faculdade e 24% também a pós-graduação.

Principalmente as revistas 
semanais adoram estampar, 

em suas capas, a saúde de 
maneira, muitas vezes, não 

tão adequada. 



Tudo isso pra dizer que ser jornalista da Folha é carregar a responsabilidade 
de informar, corretamente, milhões e milhões de brasileiros. Pensando em 
se adaptar ainda mais ao universo desse leitor, em junho de 2011, o jornal 
passou por uma mudança que juntou as até então separadas editorias de Ci-
ência e Saúde. Embora sigam com logotipos e páginas diferentes, elas agora 
são editadas por um só jornalista. A mudança, que pode parecer muito mais 
perceptível à redação, foi também um reflexo da necessidade de ter duas 
áreas que conversassem mais entre si. A separação das editorias era artifi-
cial e deveria ser mais orgânica. No caderno de Ciência, por exemplo, dava-
-se cobertura às pesquisas em fase pré-clínica e até, com certa imprecisão, 
às fases um ou dois. Quando o uso clínico ficava mais próximo, a notícia 
passava então para o caderno de Saúde.

Para a Folha, a junção das editorias de Ciência e Saúde, portanto, foi a forma 
encontrada para se dar mais flexibilidade à alocação de pessoal, deixando as 
coberturas jornalísticas menos burocráticas e mais orgânicas e lógicas, mu-
dando inclusive a forma como antes os jornalistas, separados por editorias, 
cobriam temas de pesquisa biomédica, desde a mais básica até a mais apli-
cada. A fusão é uma oportunidade de começar a enfrentar algumas ques-
tões que estão erradas com o jornalismo de saúde no Brasil. O momento 
é ideal, portanto, para se começar a realmente fazer jornalismo de saúde 
que deve, por sua vez, ficar mais próximo do jornalismo científico. Isso é o 
que interessa ao público e que pode trazer 
um diferencial diante do que existe hoje na 
cobertura jornalística do setor.

A imprensa, do ponto de vista editorial, tem 
fixação por alguns poucos temas. Principal-
mente as revistas semanais, como Época, 
Veja e IstoÉ, e sem eximir o mesmo com-
portamento nos próprios jornais diários, adoram estampar, em suas capas, 
a saúde de maneira, muitas vezes, não tão adequada. Existe a recorrência de 
temas sem que haja, necessariamente, um grande salto de conhecimento. A 
percepção dos dirigentes da redação é de que “esse” ou “aquele” tema – geral-
mente obesidade, boa forma, diabetes e câncer – é pop e geram leitura, como 
se costuma dizer no jargão jornalístico. É estranho entender qual é o zeitgeist 
(termo alemão que significa espírito da época, espírito do tempo ou sinal dos 
tempos) da coisa e o motivador para uma onda de capas temáticas da saúde.

A maneira de se 
portar como “babá” 
do leitor faz com que 
a postura jornalística 
ainda esteja um pouco 
equivocada e simplista.
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Nas matérias de saúde, há certa prevalência pelo uso das dicas, do passo a 
passo e do jornalismo de serviço. A maneira de se portar como “babá” do 
leitor faz com que a postura jornalística ainda esteja um pouco equivocada 
e simplista. Os veículos de comunicação ainda acham que reportagens re-
cheadas de dicas, passo a passo e serviço, por si só, vão trazer um aporte sig-
nificativo de informação ao leitor. Na questão educacional, existe até uma 
expectativa de mudança de hábito e comportamento. Pode ser que aconte-
ça, mas é uma visão simplista. Fugir desse comportamento é o ideal, dei-

xando de usurpar as funções do médico 
e da relação que ele tem, muitas vezes 
mais personalizada, com o paciente. As 
dicas são muito generalistas e acabam 
não refletindo realmente o que seria 
uma melhora ao indivíduo, ao leitor-
-paciente e à pessoa que quer cuidar da 
própria saúde.

A versão mais madura do jornalismo científico seria, antes de tudo, mais 
pensada, cuidadosa e menos paternalista. A palavra chave é complexidade. 
Muitas vezes, o leitor quer respostas simples e prontas. Ele reclama da notí-
cia do café que essa semana faz bem e que na semana passada fazia mal. Os 
profissionais da saúde devem estar cansados de ver isso. Por isso, por mais 
insatisfatório que seja do ponto de vista psicológico para o leitor, é preciso 
fincar o pé nas incertezas da saúde 
e nos problemas que existem em 
relação à causalidade, ao diagnós-
tico e, principalmente, às doenças 
multifatoriais que crescem rapi-
damente nas populações. Para 
essas doenças, muitas vezes, não 
existem respostas simples, mas 
sim diagnósticos sindrômicos.

Discutir metodologia estatística, mesmo considerando que os jornalistas 
em geral fogem dos números como “o diabo foge da cruz”, é importante em 
uma fase mais madura do jornalismo científico. O jornalista normalmente 
é analfabeto em matemática. O que se espera é que, mesmo diante das di-
ficuldades, faça-se necessário tentar pelo menos entender um pouco o que 

O caso das células-tronco é 
um exemplo do euforismo 
jornalístico. O papel do 
jornalista é evitar que essa 
falsa esperança se alastre, por 
mais que o modismo do tema 
o puxe para o outro lado.

Visões jornalísticas pobres 
geram muita porcaria no 
mundo. Mesmo revistas 

conceituadas, como 
Science, Nature e Lancet, 

não escapam disso.



são intervalos de confiança e quais são os conceitos estatísticos por trás de 
cada trabalho. Explicar isso didaticamente ao leitor é um grande desafio, 
mas não pode ser deixado de lado. 

Manter distância dos modismos relacionados à saúde é também muito 
importante. Uma publicação que promove um olhar pobre sobre determi-
nados temas não está comprometida com a qualidade. Visões jornalísticas 
pobres geram muita porcaria no mundo. Mesmo revistas conceituadas, 
como Science, Nature e The Lancet, não escapam disso. Às vezes, aumentar 
o fator de impacto é seguir uma moda de pesquisa. Então, lidar com as in-
formações da saúde de maneira cética, é importantíssimo. 

O caso das células-tronco, na última década, é um exemplo do euforismo 
jornalístico. Em setembro de 2011, fiz dez anos de carreira. Acompanhei 
esse tema do auge até hoje, quando tudo parece estar mais contido. Embora 
se saiba que o tratamento é lento e que existem muitos procedimentos a 
serem seguidos antes de se chegar a uma etapa clínica mais clara, certamen-
te ficou muito potencializada a esperança que se colocou inicialmente nas 
células–tronco. O papel do jornalista é, portanto, evitar que essa falsa espe-
rança se alastre, por mais que o modismo do tema o puxe para o outro lado. 

Fazer jornalismo científico é ter um olhar atento aos conflitos de interes-
se, que passa pela pesquisa, pelas práticas médicas, pela bancada do tubo 
de ensaio e chega até a farmácia. É estar atento aos interesses da indústria 
farmacêutica, da pesquisa, dos congressos, dos consultórios, dos médicos e 
das instituições de saúde. Nas minhas atribuições diárias como jornalista, 
costumo recorrer a um slogan que me foi sabiamente ensinado pelo jornalis-
ta científico Marcelo Leite, meu mentor, que diz: “É preciso fazer com que 
aquilo que é importante se torne interessante, e não dar ares de importante 
àquilo que é apenas interessante”.

Reinaldo José Lopes é jornalista, editor de Ciência e Saúde da 
Folha de S.Paulo e autor do livro Além de Darwin – Evolução: o 

que sabemos sobre a história e o destino da vida (Edtora Globo)
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Prioridades, informática e cuidado em saúde
Heimar Marin

Quando se fala em tecnologia da informação 
na área de saúde, fala-se de todo e qualquer 
recurso eletrônico ou digital utilizado nos 
atendimentos. A tecnologia não pode, por si 
mesma, ser mais importante que o cuidado 
e o atendimento em saúde – é um meio, um 
recurso a mais para promover e aumentar 
a qualidade desse atendimento. Imaginando uma sala repleta de aparelhos 
que demandam diversos comandos e geram múltiplas informações, é preci-
so ter em mente que a tecnologia que não se integrar e tampouco se mostrar 
interoperável, pode gerar erros que comprometem diretamente a segurança 
do paciente. O atendimento em saúde, graças à evolução científica e tecno-
lógica, apresenta alta complexidade e, por vezes, possui pouco esforço na 
perfeição de cada procedimento. Portanto, para lidar com a tecnologia, é 
importante assimilar e processar inicialmente o massivo volume de infor-
mações que é produzido no ponto de cuidado.

Como exemplo desse crescimento exponencial de dados na nossa era: um CD 
comum armazena 730 megabytes de dados. Em 1986, o volume médio de in-
formação diária era equivalente a um CD. Em 2007, o volume de dados dis-
ponível poderia ser armazenado em 61 CDs, o que corresponde a um volume 
de 174 jornais por dia. Em 2011, a mídia publicou que o volume de dados 
no planeta era cerca de 1,8 zettabytes (ZB) ou 1,8 trilhão de gigabytes (GB). 
Ainda fez destaque para o fato de que o DNA humano possui cem vezes mais 
informação. Em termos de tamanho, esse volume de informação significa 
que ao armazenar tal conteúdo em iPads de 64 GB, daria para se construir 
com esses iPads duas muralhas da China. Por isso, mais do que manipular 
sistemas, é preciso trabalhar com a informação de forma inteligente. 

A e-Saúde, conceito que atribui o uso da tecnologia da informação na saú-
de, tem um grande desafio pela frente, pois estará incorporada, cada vez 
mais, à prestação do cuidado via meio eletrônico por meio do ensino remo-
to, monitoramento de pacientes à distância, na troca de segundas opiniões 
com prestadores, na interação com outros pacientes e na integração de sen-

O e-cuidado, o 
e-monitoramento 
e a e-prevenção 
serão as novas 
formas de interação 
entre pacientes e 
profissionais de saúde.



sores implantados no corpo humano com prontuários do paciente (BAN, 
do inglês Body Area Network). 

A todos os termos processuais já habituais à medicina, colocar-se-á o “e” à 
frente de sua terminologia em sinal de referência tecnológica. O e-cuidado, 
o e-monitoramento e a e-prevenção serão as novas formas de interação en-
tre pacientes e profissionais de saúde, atreladas ao uso da tecnologia. As 
visitas virtuais, por exemplo, têm o claro objetivo de promover a atenção 
proativa para os casos de doenças crônicas, viagens, catástrofes e atendi-
mento ao idoso.

O prontuário eletrônico não chega a ser uma novidade, pois há mais de 
vinte anos ele vem sendo trabalhado mundialmente e no Brasil, com des-
taque ao trabalho da SBIS (Sociedade Brasileira de Informática em Saúde) 
que desenvolveu o projeto de Certificação de Software para a saúde, junto 
ao CFM (Conselho Federal de Medicina). Temos exemplos muito bons 
de prontuários eletrônicos no mercado brasileiro e mundial. O que preci-
sa ser feito agora é trabalhar customizações, que devem vir com a entrada 
no País de empresas europeias e norte-americanas. Os prontuários ele-
trônicos dos pacientes precisam ser inteligentes, amigáveis e integrados.

A medicina personalizada é, sem dúvida, o futuro. Será usada tanto no 
cuidado preventivo e  diagnóstico, quanto na terapia, sempre conside-
rando que, para ser funcional, ela dependerá de tecnologias integradas 
e interoperáveis. A criança, no futuro breve, já nascerá em uma rede 
de conexões globais, locais e personalizadas. É o sapato que ensina a 
fazer ginástica; os aviões, o carro e a casa que se conectam por satéli-
te; os aparelhos que controlam o sono e melhoram sua qualidade. É a 

retina digital, os sensores de 
corpo, o controle do bebê à dis-
tância e o prontuário pessoal 
que, juntos com as mais varia-
das formas de se pensar tecno-
logia, criarão uma medicina in-
terconectada e global, para ser 
pessoal e dedicada.

As soluções de BAN se aceleram em produção e criatividade, sempre pen-
sando em formas de agregar valor aos cuidados do paciente. Na Noruega, 

Por volta de 2021, os 
departamentos de tecnologia 

terão de contar com 150% 
mais profissionais da área para 

serem capazes de gerenciar a 
explosão de dados.
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por exemplo, desenvolveu-se o projeto Melody, uma casa inteligente que 
já está absolutamente conectada para promover segurança e qualidade de 
vida às pessoas idosas. É uma estrutura domiciliar que tem conexão com o 
hospital e com a rede de enfermagem, com sensores que controlam a movi-
mentação do idoso pela casa e emitem avisos que o alertam sobre o horário 
correto das medicações. No Japão, robôs foram criados para transportar 
pacientes do leito para a cama. E, pela internet, já é possível se comprar um 
exoesqueleto que tira o paciente da cadeira de rodas e o coloca para andar.

Prioridades globais - As prioridades para o uso da tecnologia da saúde 
vieram, boa parte, do Global Health Informatics Program, um programa 
norte-americano desenvolvido com a AMIA (Associação Americana de 
Informática Médica). Ele estabelece que o desenvolvimento, a seleção e o 
uso de recursos tecnológicos devem considerar: 1) fatores humanos, onde o 
paciente está sempre no centro das atenções; 2) Meaningful use: 23 objetivos 
para melhor uso de tecnologia em saúde; 3) integração, interoperabilidade, 
uso de padrões e legislação; 4) maior investimento financeiro em TICs (tec-
nologias da informação e comunicação); 5) sistemas  mais inteligentes  para 
tomada de decisões.

É papel do profissional, no uso 
e seleção da tecnologia, anteci-
par necessidades e ter os dados e 
as informações disponíveis antes 
que possa precisar. A rapidez do 
processo é importante e, por isso, 
é preciso “esconder” a complexi-
dade tecnológica, tornando simples o “front end” do sistema que será usado 
pelo profissional à beira do leito. Usabilidade é fundamental para o sucesso 
da implantação de qualquer recurso tecnológico.

Faz parte das prioridades globais desenvolver e promover políticas univer-
sais e procedimentos para agregar dados dos pacientes (níveis local, nacio-
nal e internacional) que equilibre privacidade com a pesquisa e os benefícios 
para a saúde pública. É preciso também promover arquiteturas interope-
ráveis e modelos de dados que estimulem a evolução e funcionalidade de 
sistemas mais robustos, inteligentes e o reúso desses dados para múltiplos 
propósitos. É necessário, ainda, desenvolver métodos (abordagens, algorit-

Quem não reconhece hoje a 
importância da adoção plena 
dos recursos da tecnologia da 
informação e comunicação 
na saúde, não conhecerá, no 
futuro, o sucesso.



mos) para geração e gestão do conhecimento que facilite a ampla compila-
ção, compartilhamento e atualização de melhores práticas. 

A formação de profissionais em TICs também faz parte das prioridades glo-
bais no uso da tecnologia na saúde. Por volta de 2021, os departamentos de 
tecnologia terão de contar com 150% mais profissionais da área para serem 
capazes de gerenciar a explosão de dados. Por isso, faz-se necessário, desde já, 
desenvolver métodos de aprendizagem (simuladores), promover substancial 
treinamento em liderança, gestão em saúde e governança em TI (tecnologia 
da informação) e direcionar estudos e pesquisas para obter resultados práti-
cos e passíveis de implementação para melhorar a assistência global.

A tecnologia é o único meio de 
viabilizar o uso da informação em 
saúde na medicina personalizada. 
Quem não reconhece hoje a impor-
tância da adoção plena dos recur-
sos da tecnologia da informação e 
comunicação na saúde, não conhecerá, no futuro, o sucesso. Mas, deve-se 
lembrar que a tecnologia existe e sempre existirá para que possamos ser 
mais humanos e termos mais tempo para incrementar as relações e vínculos 
com nossos pacientes. 

A tecnologia pode se tornar obsoleta quando todas as suas funções forem 
aprendidas, demandando novas descobertas e funcionalidades. Mas, o cui-
dado jamais será obsoleto. Uma frase proferida em um congresso de in-
formática em saúde, há 24 anos, sintetiza o espírito com que os médicos e 
todos os profissionais de saúde devem olhar a tecnologia para incremento 
de suas atribuições: “Se o médico acha que pode ser substituído por uma 
máquina, ele deveria ser então substituído”.

Heimar Marin é professora titular de Informática em Saúde 
na Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal 
de São Paulo, coordenadora do programa de pós-graduação 
de Gestão e Informática em Saúde da mesma instituição e 
membro do American College of Medical Informatics.

A tecnologia pode se tornar 
obsoleta quando todas 
as suas funções forem 
aprendidas. O cuidado 
jamais será obsoleto.
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Moderado e presidido por: Isaias Raw, médico da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, professor do programa de 
Educação e Nutrição da Harvard School e diretor do curso de Medicina 
Experimental da Universidade de São Paulo. 

Talk-show coordenado por: Eleonora M. de Oliveira, professora 
titular do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de 
Medicina da Universidade Federal de São Paulo, pró-reitora de Extensão 
dessa mesma universidade e pesquisadora 1B do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
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Bioética
Ezekiel J. Emanuel

A bioética é inerente à medicina e até 2021, certamente, provocará muita 
discussão. Desde o desenvolvimento da medicina e do surgimento dos mé-
dicos existe a necessidade de definir e delimitar as ações éticas do sistema 
médico. A natureza da interação do médico com o paciente define os limites 
éticos, pelo fato de ser o médico quem administra a interação e cuida do 
doente, que está vulnerável e em um estado muito debilitado. O papel da 
bioética é estabelecer esses limites. 

Basta retornar na história, voltar ao nascimento da medicina na sociedade 
ocidental e compará-la com a época do Juramento Hipocrático para ver que, 
paralelo à necessidade de desenvolver o estudo da medicina, também surgiu 
a necessidade de que houvessem diretri-
zes éticas e um juramento que delineasse 
o que os médicos poderiam ou não  fa-
zer, imediatamente e simultaneamente 
materializados, dali para a frente. 

Não estou aqui para discutir se o Códi-
go Hipocrático deve ser seguido ou não. 
A questão é que ele existe e envolve 
questões relevantes como confidencialidade, verdade, informação correta, 
proibição da eutanásia e de relações sexuais entre médico e paciente e limita 
as obrigações do médico para que ele seja tecnicamente treinado para de-
sempenhar sua profissão. 

Um médico clínico não deve realizar cirurgias e o cirurgião não deve clinicar.  
Quatrocentos anos antes de Cristo já se discutia se seria ético ou não suspender 
o tratamento de pacientes em estado terminal. Tudo isso mostra que a bioética 
está profundamente imbricada à prática médica. Ao exercer a medicina, em 
qualquer parte do mundo, os médicos terão que lidar com questões éticas. 

Os dilemas bioéticos em 2021 - Dentro do complexo universo da bioética, 
quatro tópicos serão de suma importância.

Pesquisa e atendimento clínico - A pesquisa e o atendimento clínico se 
tornarão cada vez mais relacionados e poderão até mesmo se fundir. A con-

O objetivo dos 
pesquisadores não é 
servir como um médico 
particular, mas de 
coletar dados válidos e 
confiáveis para conseguir 
o progresso científico.
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fidencialidade dos prontuários médicos, especialmente dos prontuários ele-
trônicos, será absolutamente fundamental e norteará uma série constante 
de debates. Principalmente nas sociedades mais desenvolvidas, finalmente 
será tomada uma decisão sobre o que constitui o pacote chave de serviços 
médicos que será garantido para todos os cidadãos.

Hoje, a pesquisa está rigidamente dissociada dos serviços clínicos, ainda 
que seja tão importante quanto. Para um médico iniciar uma pesquisa e 
aderir a um protocolo, ele precisa do consentimento assinado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (do inglês REC, Research Ethics Committee). Depois, 
essa pesquisa é acompanhada por entidades supervisoras, como o Conselho 
de Monitoração e Segurança de Dados (do inglês Data and Safety Moni-
toring Board) até a sua conclusão. O objetivo principal dos pesquisadores 
não é servir, para os participantes da pesquisa, como um médico particular, 
mas de coletar dados válidos e confiáveis entre esse grupo para conseguir o 
progresso científico.

Até 2021, a divisão entre pesquisas e serviços clínicos vai ser eliminada. 
Cada paciente será um ponto de coleta de dados e muitos dos serviços clíni-
cos atuais farão, automaticamente, parte de algumas pesquisas. Ao marcar 
uma consulta, o médico já estará estudando todas as interações com os pa-
cientes pela coleta de dados e, constantemente, tentará entender o que ele 
está produzindo ao visitar pacientes, participando de atividades que melho-
rarão a qualidade da assistência em hospitais e clínicas. 

Tipo de pesquisa - Em 2021, deve haver comparações mais regulares entre 
diferentes práticas clínicas. Os mesmos problemas de saúde que têm sido 
sistematicamente comparados em estudos clínicos devem ser o assunto da 
pesquisa. Grandes grupos de pacientes serão usados para análise. Diferen-
tes antibióticos serão usados para as mesmas doenças. Diferentes estatís-
ticas serão criadas para a mesma patologia. Mais estudos serão planejados 
para comparar os resultados de terapia com medicamentos com os de ICP 
(intervenção coronariana percutânea). 

A grande vantagem da base de dados 
clínicos é que agora haverá milhares 
de cruzamentos para certas doenças e 
centenas de milhares de análises, talvez 
milhões, para as doenças mais comuns. 

O médico não deve 
falar sobre pacientes em 
público ou com outras 
pessoas e tudo que é dito 
em um consultório deve 
permanecer lá.



Isso permitirá controlar variáveis que antes eram obtidas através da rando-
mização. A coleta de dados dos prontuários eletrônicos deve indicar clara-
mente que intervenções funcionam ou não. 

Mesmo que não seja possível ter 190 milhões de prontuários eletrônicos, 
considerando a população brasileira, teremos uma enorme base de dados 
se houver dados registrados de metade da população. Rapidamente tabu-
lados, eles poderão trazer resultados preciosos sobre as funcionalidades 
medicinais, os tipos de intervenções e as complicações pós-cirúrgicas. Essa 
deve ser a prática padrão em todas as bases de dados clínicos.

Nesse cenário, existem muitas perguntas a serem feitas: 1) Como deveriam 
ser supervisionadas e separadas as rotinas entre tratamento clínico puro e 
tratamento clínico com coleta para bases de dados?; 2) As pesquisas clínicas 
ficarão sob a regência das regras atuais ou é  preciso considerar a hipótese 
de melhorar a qualidade das pesquisas por meio de diferentes regras?; 3) 

Cada pedido clínico para a realização 
de uma pesquisa tem que ser supervi-
sionado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa com consentimento informado? 

As respostas para essas perguntas não 
estão claras nesse momento. Espera-
-se que muitas decisões sejam toma-

das nos próximos três anos. Daqui a quatro anos, certamente, já haverá um 
número suficiente de prontuários eletrônicos e isso fará com que as coletas 
de dados e comparações sejam bastante rotineiras. 

Confidencialidade - A confidencialidade absoluta sobre os pacientes é 
uma daquelas questões que remonta a Hipócrates, que considera o sigilo 
médico fundamental. O médico não deve falar sobre pacientes em público 
ou com outras pessoas e tudo que é dito em um consultório deve permane-
cer lá. Da mesma forma, os prontuários eletrônicos não devem ser compar-
tilhados com qualquer pessoa.

Por outro lado, uma das características do prontuário médico eletrônico é 
que ele esteja disponível em locais fora do consultório do médico, como, 
por exemplo, nos prontos-socorros, quando o paciente talvez não possa se 
comunicar com o médico ou quando outros prestadores de assistência (en-

Se qualquer profissional 
puder consultar os 

arquivos de um paciente, já 
surge aqui uma discussão 

calorosa, relativa 
à confidencialidade.
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fermeiros, fisioterapeutas e terapeutas, por exemplo) precisem ver os resul-
tados clínicos atualizados do paciente.

Para esses casos, é preciso se repensar a 
confidencialidade, considerando que ela 
será infligida caso as informações de todos 
os pacientes estejam reunidas em uma úni-
ca base de dados, acessível a todos os mé-
dicos e profissionais de saúde. Se qualquer 
profissional puder consultar os arquivos 

de um paciente, com informações sobre medicamentos usados, histórico 
de doenças mentais e vida sexual, por exemplo, já surge aqui uma discussão 
calorosa, relativa à confidencialidade.

Será preciso ajustar constantemente o equilíbrio entre o ponto de vista dos 
médicos sobre a confidencialidade e o acesso permitido às informações. 
Hoje, não parece existir um conceito claro, bem definido, sobre o que é ou 
não considerado confidencial. A confidencialidade plena dos prontuários 
eletrônicos, restrita somente aos consultórios médicos, pode gerar consequ-
ências negativas em outros locais, como para pacientes em atendimento em 
pronto-socorro, por exemplo. Sem a presença de um médico, a equipe de 
saúde poderia ignorar uma peça vital de informação, a exemplo do paciente 
que faz uso regular de uma medicação importante, como um esteroide.

Por outro lado, a violação da confidencialidade pode criar exposições des-
necessárias, revelando, por exemplo, histórico da saúde mental de um pa-
ciente. O risco, nesse caso, é a exposição na mídia do que os americanos 
chamam de “história de horror” ou um processo judicial pela quebra de 
confidencialidade, criando uma diretriz distorcida de política pública que 
pode impactar no uso de prontuários eletrônicos.

Em Massachusetts, os prontuários eletrônicos já são uma realidade e as per-
guntas continuam em voga: qualquer médico ou profissional de saúde pode 
ter acesso a qualquer prontuário, de qualquer paciente? Como estabelecer 
restrições ao acesso? Como ter certeza de que não haverá abusos? A resposta 
parece ser o “consentimento informado”.

Na reforma do sistema de saúde dos Estados Unidos há uma cláusula que 
está tentando aumentar as chamadas “decisões partilhadas” entre médicos 

Pode parecer polêmico, 
mas a ética não 

quer que os mesmos 
serviços de saúde sejam 

fornecidos para todos. 



e pacientes. Não há definição em lei, mas isso deve ser regulamentado nos 
próximos anos para que existam definições mais claras sobre as regras de 
confidencialidade. O que acontece é que nos Estados Unidos, como parece 
acontecer também no Brasil, os pacientes nem sempre entendem todas as 
informações passadas a eles pelos médicos. Isso sugere que tem de haver 
maiores esforços sobre consentimento informado nos próximos anos.

O processo para tomada de decisões partilhadas ainda não foi definido e 
não existem pesquisas suficientes que digam a melhor forma de informar os 
pacientes. Nos Estados Unidos, pensa-se em colocar vídeos que possam ser 
vistos pelos pacientes antes de assinarem qualquer termo de consentimento 
informado. Até 2021, deve haver mais padronização nesses consentimen-
tos e isso pode ser conseguido por meio de pesquisas de opinião. Como os 
vídeos sobre consentimento informado podem ser usados, se as pessoas en-
tendem o que estão vendo e como envolvê-las com o processo de tomada de 
decisões são questões pouco claras. Mas serão elas, certamente, que darão 
margem às maiores discussões no futuro.

Benefícios básicos da saúde - Pode parecer polêmico, mas a verdade é que 
a ética não quer que os mesmos serviços de saúde sejam fornecidos para 
todos. Isso viola a Constituição Brasileira, mas é isso o que a ética diz. A 
ética tampouco exige que haja acesso universal igualitário. Fazer justiça é 
fazer tudo o que for possível para todos. A justiça só se manifesta, como 
disse o grande filósofo John Rawls, quando há escassez. Então a ética deve-
ria garantir que todos recebessem 
um conjunto básico de serviços de 
saúde, que a reforma do sistema de 
saúde dos Estados Unidos chama 
de “serviços essenciais”. Até 2021 
– e para sempre –, muito se discu-
tirá sobre quais são esses serviços 
básicos e essenciais.

Como parte da reforma do sistema de saúde dos Estados Unidos, a Ação de 
Assistência Acessível (do inglês ACA, Affordable Care Act) determina que 
o governo deva decidir, ainda em 2012, quais benefícios essenciais serão 
incluídos no pacote básico de seguro saúde. No projeto de lei que estabelece 
o novo sistema é mandatório que as pessoas contratem um seguro saúde 

Três outras questões 
bioéticas estarão em 
evidência nos próximos anos: 
suspensão de tratamento 
para pacientes em estado 
terminal, uso da tecnologia 
e igualdade universal.
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que deve, no mínimo, incluir esses benefícios básicos. Mas quais são esses 
benefícios básicos? 

A legislação prevê que o governo defina os benefícios básicos por meio de 
uma pesquisa com os empregadores, analisando o que as empresas estão 
oferecendo atualmente e transformando o consenso em regra. Do ponto de 
vista ético, esse não seria o método mais realista, pois nada garante que os 
benefícios gerados pelas empresas estão, de fato, corretos.

De todo modo, qualquer decisão do governo será altamente controver-
sa. Os benefícios básicos podem ir desde visitas aos prontos-socorros até 
atendimento hospitalar primário, obstetrícia, serviços pediátricos, medica-
mentos e fisioterapia. À primeira vista, pode parecer que tudo deveria estar 
coberto pelo seguro, mas deve ser consenso dizer que as cirurgias plásticas, 
por exemplo, devem estar fora da lista. Outro serviço controverso é a acu-
puntura que para alguns poderia ficar de fora e para outros deveria ser obri-
gatória. De qualquer forma, ter uma lista parece ser uma péssima maneira 
de definir os benefícios básicos. São necessários fundamentos mais precisos 
para defini-los. Esse será um desafio constante.

Do ponto de vista ético, os benefícios básicos devem estar atrelados aos 
serviços que parecem ser essenciais. Isso faz com que os serviços comple-
mentares sejam apenas opções de um cardápio para aqueles que podem e 
querem gastar mais com saúde. Tenho um irmão que mora em Los Angeles 
que faz parte desse segundo grupo. Qualquer sintoma, para ele, é transfor-
mado em um exame médico. Constantemente ele viaja à Alemanha para 
tomar injeções específicas, para tratar disso ou daquilo. O comportamento 
dele não parece discrepante e é perfeitamente aceitável, desde que todos te-
nham acesso aos benefícios básicos ou essenciais, independente de qual seja 
a classe social. A opção de gastar além é de cada paciente e não deve haver 
sanções para que isso ocorra.

Esse será um debate fundamental em todas as sociedades. A lista de bene-
fícios básicos será dinâmica e não estática. Mesmo que ela seja definida nos 
próximos anos, não será definitiva e eterna. Conforme os países se tornam 
mais ricos, passam a gastar mais com serviços de saúde e ampliam os bene-
fícios básicos disponíveis. No Brasil, com uma economia crescendo cerca 
de 5% ao ano, as pessoas vão ter acesso a mais serviços, inevitavelmente. 
Como o país está ficando muito mais rico, os serviços essenciais de saúde 



devem acompanhar essa evolução, ampliando-se e sendo constantemente 
ajustados. Conforme aumenta o PIB per capita de um país, também au-
mentam os gastos per capita com serviços de saúde porque as pessoas com-
pram mais assistência à saúde. No Brasil, com todos os avanços esperados 
até 2021, novos benefícios devem ser incluídos ou excluídos da lista.

Além de pesquisa e atendimento clínico, tipo de pesquisa, confidencialida-
de e benefícios básicos, três outras questões bioéticas estarão em evidência 
nos próximos anos. Uma delas é se haverá melhora dos serviços para pes-
soas em estado terminal ou se haverá – e quando haverá – suspensão de 
tratamento. Depois vem o uso da tecnologia, com dispositivos implantáveis 
e novos elementos biológicos. E, por fim, a igualdade universal, dentro e 
fora de um país, de forma mais global. Não é possível ignorar o fato de que 
mais de um bilhão de pessoas no mundo vive com menos de US$ 2 por dia. 
A obrigação dos países mais ricos é de ajudá-los, também definindo quais 
serão, para essa comunidade global, os serviços essenciais de saúde.

As questões bioéticas, inerentes à medicina, estarão na pauta em 2021. 
Considerando os pontos colocados nesse artigo, os profissionais dedicados 
à bioética já devem começar a pensar sobre eles para que comecem a fazer 
seus planos para 2021.

Ezekiel J. Emanuel é conselheiro especial para Políticas de 
Saúde da Casa Branca dos Estados Unidos da América e chefe 
do Departamento de Bioética no National Institutes of Health.
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Um bilhão de motivos
Linamara Rizzo Battistella

O último censo sobre pessoas com 
deficiência no mundo envolveu 
59 países, incluindo o Brasil, e foi 
apresentado em 2011 em um fórum 
conjunto entre a OMS (Organização 
Mundial de Saúde), o Banco Mun-
dial e a ONU (Organização das Na-
ções Unidas). São Paulo, que teve uma presença privilegiada e destacada 
no encontro graças às políticas voltadas a esse grupo, recebeu o relatório 
com os números atualizados. Até pouco tempo excluídas da sociedade, 
as pessoas com deficiência no mundo chegam a um bilhão hoje, gerando 
prerrogativas de que também existe um bilhão de motivos para incluí-las 
no sistema de saúde.

A realidade brasileira é clara. Hoje, os pacientes são mais bem tratados. 
Mais vidas são salvas. Vive-se a epidemia da violência, é verdade. Mas 
o grande motivo pelo qual as políticas públicas vão se acelerando, inclu-
sive com destaque à assistência à pessoa com deficiência, é a sociedade 
que envelhece e que absorve o impacto das doenças crônico degenerati-
vas. Por onde passa uma cadeira de rodas, passa um idoso. Os cuidados 
destinados à garantia do acesso à pessoa com deficiência ao sistema de 
saúde certamente privilegia aquilo que é o destaque de uma sociedade 

organizada, inteligente e que respeita 
os direitos humanos: o envelhecimento 
com qualidade.

Garantir acesso tem a ver com as questões 
éticas e bioéticas da alocação de recursos. 
Privilegiar o acesso e garantir qualidade 
no atendimento têm a ver com o resultado 
claro do atendimento à urgência e emer-

gência – que não teria significado se não pudesse reabilitar e oportunizar o 
retorno da pessoa com deficiência à sociedade. Portanto, a nova medicina, 
de cuidados integrais, olha para este sujeito de direitos e dá a ele a garantia, 

A nova medicina, de 
cuidados integrais, 

olha para este sujeito 
de direitos e dá a ele a 

garantia, não apenas do 
controle da doença, mas 

da plenitude da saúde.

Pessoas com deficiência 
no mundo chegam a um 
bilhão hoje, gerando 
prerrogativas de que 
também existe um bilhão 
de motivos para incluí-las 
no sistema de saúde.



não apenas do controle da doença, mas da plenitude da saúde dentro de um 
conceito maior: o bem-estar biopsicossocial. 

A multissetorialidade e interdisciplinaridade se colocam de uma maneira 
imperativa quando se olha os números no Brasil. O censo de 2000 do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que foi notável ao desta-
car a dimensão do grupo de pessoas com deficiência, apontava 24 milhões 
de brasileiros com deficiência, representando 14,5% da população. Hoje, 
são 45 milhões de pessoas que, nessa condição, precisam de um sistema de 
saúde preparado para oferecer qualidade no atendimento e associar mais 
tecnologia aos cuidados pessoais. 

O Estado de São Paulo tem tido a preocupação não apenas de criar uma rede 
de assistência, como deve ser a lógica de todos os estados brasileiros, mas de 
inseri-la no sistema de saúde pública. A rede de reabilitação se articula com 
a atenção básica, mas também deve estar articulada com hospitais univer-
sitários para promover assistência de qualidade, ensino e pesquisa. Nessa 
tríade é que vão se revelar as necessidades 
de se adicionar mais tecnologia para ga-
rantir saúde qualitativa, de baixo custo e 
alta eficiência.

Até o final de 2012, uma grande rede de 
serviços será criada em parceria com to-
das as faculdades públicas de medicina 
do Estado, incluindo a EPM/Unifesp (Escola Paulista de Medicina da 
Universidade Federal de São Paulo) e FMUSP (Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo). Serão 19 hospitais de reabilitação inteiramen-
te voltados ao atendimento de pessoas com deficiência. Ao mesmo tempo, 
para garantir um atendimento de qualidade, será criado um sistema de in-
formação que cruza os elementos relacionados à criança, do teste da orelhi-
nha ao teste do olhinho, passando por toda a triagem do neonatal. Crianças 
com doença incapacitante devem ser acompanhadas de perto, inclusive 
para se saber o que acontece como sequela do trauma ou da lesão perinatal. 

As doenças crônico-degenerativas precisam ser entendidas. Mesmo com 
bom tratamento, os portadores de artrite reumatóide e de doenças cardio-
vasculares e crônico-degenerativas de origem neuromuscular continuam 
buscando o sistema de saúde com uma frequência incrível. Mais do que 

O preconceito e a 
discriminação, muitas 
vezes maquiados e 
disfarçados na forma da 
falta de oportunidade, 
devem ser vencidos. 
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controle clínico, esses pacientes precisam de qualidade de vida e da ga-
rantia de tratamento integral, inclusive a reabilitação. Como exemplo a 
ser seguido, a Rede de Reabilitação Lucy Montoro, em São Paulo, ga-
rante atendimento e formação de recursos humanos. Somado a ela, um 
núcleo de pesquisa feito em conjunto com a USP (Universidade de São 
Paulo) poderá garantir, também, estratégias de acompanhamento de cus-
tos, custo-benefício, custo-eficiência e uma resposta à adoção de novas 
tecnologias à saúde.

A materialização dos direitos humanos é uma somatória da postura ética 
com a garantia de alocação adequada de recursos financeiros. Garantir e 
materializar direitos para todos significa ter uma porta de acesso ampla, 
capaz de acolher, regular e encaminhar as pessoas com deficiência aos hos-
pitais de alta complexidade, sem esquecer o atendimento básico e domi-
ciliar. Essa grande rede de serviços, que, hoje, já se apresenta como uma 
realidade no Estado de São Paulo, começa, agora, a ter outro perfil. Junto 
com o Projeto Zona Oeste, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência de São Paulo irá iniciar mapeamento das crianças e dos jovens com 
deficiência, acompanhando a oferta do tratamento e entendendo como é 

que os jovens devolvem, na 
forma de trabalho, o que a 
sociedade investiu na forma 
de saúde e educação.

É fundamental que haja uma 
mudança comportamental 
nas equipes de saúde e na re-

lação que o médico tem com o paciente e com a sociedade. O indivíduo 
atendido precisa ser compreendido no seu contexto, necessidades e aspira-
ções. A mobilização social dá a ele capacidade de derrubar barreiras de ati-
tude e vai além das barreiras arquitetônicas, sobre as quais ele pode exercer 
algum tipo de controle. O preconceito e a discriminação, muitas vezes ma-
quiados e disfarçados na forma da falta de oportunidade, devem ser venci-
dos. O pensamento comum diz: “Não adianta investir no paciente com de-
ficiência. É difícil tratar do doente crônico”. Para superar esse pensamento, 
é preciso ir além das estruturas de atendimento e pensar em mudanças no 
ensino de ordem conceitual, que valorizem a integralidade do sistema com 
vias à inclusão social.

As tecnologias criam 
oportunidades de equiparar 

as diferenças. Atrás da tela do 
computador, de um mundo web, 

todas as pessoas ficam iguais. 



No novo mundo proposto, as 
tecnologias criam oportunida-
des de equiparar as diferenças. 
Atrás da tela do computador, de 
um mundo web, todas as pessoas 
ficam iguais. Portanto, o mundo 
da tecnologia da informação e da 
comunicação está criando um novo referencial e novos paradigmas. Pa-
cientes cardiovasculares podem ser avaliados e tratados a partir da tele-
medicina. Com a mesma estratégia, é possível fazer uma avaliação com 
qualidade dos pacientes que tenham restrição de mobilidade, dificul-
dades cognitivas ou que precisem de aparatos e de ajudas técnicas para 
garantir a sua funcionalidade. A tecnologia, portanto, deve ser vista 
como agregadora da funcionalidade e da inclusão social. Ela é o meio 
transformador das estruturas de atendimento. Além da presença físi-
ca, é possível treinar os cuidadores e garantir que a família se integre 
ao tratamento. É possível compartilhar experiências, a partir do mundo 
virtual, com o paciente em casa. 

Também a partir da forte presença do poder público, as mudanças na es-
trutura da educação, da pesquisa e com reflexo, claro, na estrutura da assis-
tência, acabam se materializando. A Rede de Reabilitação Lucy Montoro, 
com hospitais já em funcionamento, quebra o paradigma de isolamento do 
internado, considerando que a presença de um parente ajuda a modificar a 
estrutura dentro da própria família. Essa instituição, que tem sido objeto de 
aplausos e de celebração, é um bom exemplo de que, quando o poder pú-
blico se intera da necessidade da população e estende o seu olhar através de 
uma política pública que garante acesso, a mudança é natural. A sociedade 
imediatamente atende ao chamado.

Adib Jatene, recentemente, disse algo realmente encantador: “Ao longo 
das minhas viagens pelo interior, costumava encontrar muitas pessoas 
que pediam vagas e oportunidades de tratamento no Instituto do Cora-
ção. Ultimamente, onde chego, todo mundo pergunta se eu consigo uma 
internação na Rede de Reabilitação Lucy Montoro”. Isso mostra, por um 
lado, que os pacientes estão mais atentos e envolvidos com a sua recupe-
ração. Por outro lado, mostra que essa é uma demanda real, uma necessi-
dade presente. 

Administradores e 
profissionais podem sim 
fazer uma grande revolução 
dos direitos humanos dentro 
do SUS. Existe um bilhão de 
motivos para isso.
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Administradores e profissionais podem sim fazer uma grande revolução 
dos direitos humanos dentro do SUS (Sistema Único de Saúde). Existe um 
bilhão de motivos para isso. Garantir o acesso é parte integrante da ética e 
gera resultado final na cadeia econômica e de serviços dessa grande opera-
ção chamada “saúde”. Mas garantir o acesso tem, acima de tudo, o desejo 
explícito de construir uma sociedade mais justa e um mundo melhor para 
as gerações que virão.

Linamara Rizzo Battistella é médica fi siatra e secretária dos 
Direitos da Pessoa com Defi ciência do Governo do Estado 
de São Paulo.



Saúde baseada em evidências
Álvaro Atallah

Desde 2006, mais ou menos, o Brasil já trabalha com direito à saúde ba-
seada em evidências. Em uma recente reunião de juízes, com mais de tre-
zentos magistrados, o artigo 196 da Constituição Federal foi citado mais 
de cinquenta vezes: “A saúde é direito de todos e dever do Estado”. Só 
que a frase, editada pelos meritíssimos juízes, continua: “(...) garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doenças e de outros agravos e garan-
tindo o acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação”.

Saúde, segundo definição da OMS 
(Organização Mundial da Saúde), é 
“um estado de completo bem-estar físico, mental e social”. Verdadeira-
mente, a saúde só estará sendo promovida se houver conhecimento cien-
tífico dos benefícios e malefícios de cada intervenção e para isso é preciso 
que o conhecimento seja mapeado com competência. A lei, que carrega 
uma bela definição da prática de saúde, desde que cumprida em todo o seu 
significado, está perfeita. Como também será perfeito fazer o mapeamento 
do assunto para responder se no mundo real há verdadeira eficácia, efeti-
vidade, eficiência e segurança dos procedimentos. Pensar na aplicação de 
novas tecnologias práticas sem saber se são, antes de tudo, seguras e efe-
tivas, é antiético, pois pode se estar colocando em risco a própria vida das 
pessoas, pretensamente, beneficiadas.

Cerca de dois milhões de artigos científicos são publicados por ano no mun-
do, o que dificulta à manutenção atualizada do conhecimento por um mé-
dico ou profissional da saúde. O pesquisador britânico Sir Iain Chalmers, 
fundador da Cochrane Collaboration (www.cochrane.org), assinou um ar-
tigo mostrando que, em 1950, quatorze ensaios clínicos eram publicados 
por dia sem nenhuma revisão sistemática1.

 1] Nota do editor: As revisões sistemáticas nasceram na medicina, mas hoje se 
aplicam a outras áreas do conhecimento. Segundo artigo publicado por R.F. Sam-

Pensar na aplicação 
de novas tecnologias 
práticas sem saber se são, 
antes de tudo, seguras e 
efetivas, é antiético.
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Hoje, são publicados 75 ensaios clínicos e onze revisões sistemáticas por dia. 
São mais de 27 mil ensaios clínicos por ano, com mais de quatro mil revi-
sões sistemáticas. A Cochrane Collaboration realiza quase que um milagre 
na medicina, pois traduz e sintetiza cada um desses milhares de artigos em 
uma figura que pode ser lida em trinta segundos e gera certa segurança para 
a tomada de decisão. 

A medicina baseada em evidências, que 
pode ser traduzida por saúde baseada em 
evidências, criou alguns filtros. O pri-
meiro deles é a qualidade da informação. 
Quanto maior for a validade, a confiança 
e a redução da incerteza, maior é a proba-
bilidade da informação ser ética e efetiva. 
Em estudo publicado em 1992 no jornal Chest, pelos cientistas D.J. Cook e 
D. I. Sackett, existem critérios para a diminuição da probabilidade de erro. 
O nível 1, considerado o mais alto em qualidade científica e credibilidade, 
é a revisão sistemática. O nível 2, na sequência, são os mega-trials (mega-
-ensaios). O nível 3 são os ensaios clínicos. E assim por diante, passando res-
pectivamente, por estudo de coorte prospectivo, casos e controles, série de 
casos e opinião de especialistas. Como resultado, tem-se a tomada de decisão 
com maior probabilidade de certeza e a consequente redução das incertezas.

Em 2007, a Centro Cochrane do Brasil realizou o primeiro Congresso de 
Direito à Saúde Baseada em Evidências. Em 2011, presidiu cientifica-

paio e M. Mancini, em 2007, na Revista Brasileira de Fisioterapia, elas são desenha-
das para serem metódicas, explícitas e passíveis de reprodução. Esse tipo de estudo 
serve para nortear o desenvolvimento de projetos, indicando novos rumos para fu-
turas investigações e identificando quais métodos de pesquisa foram utilizados em 
uma área. Uma revisão sistemática requer uma pergunta clara, a definição de uma 
estratégia de busca, o estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão dos arti-
gos e, acima de tudo, uma análise criteriosa da qualidade da literatura selecionada. 
O processo de desenvolvimento desse tipo de estudo de revisão inclui caracterizar 
cada estudo selecionado, avaliar a qualidade deles, identificar conceitos importan-
tes, comparar as análises estatísticas apresentadas e concluir sobre o que a literatura 
informa em relação à determinada intervenção, apontando ainda problemas/ques-
tões que necessitam de novos estudos. Um trabalho de revisão sistemática segue a 
estrutura de um artigo original. Boas revisões sistemáticas são recursos importan-
tes ante o crescimento acelerado da informação científica.

Quanto maior for a 
validade, a confiança e 
a redução da incerteza, 
maior é a probabilidade 
da informação ser ética 
e efetiva. 



mente, o 8º Encontro da Sociedade Internacional de Avaliação das Tecno-
logias em Saúde (HTAi, do inglês Health Technology Assessment Interna-
tional), realizado pela Sctie (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos) do Ministério da Saúde. Esse evento, que foi o primeiro reali-
zado na América Latina, no Rio de Janeiro, teve como tema central “O Pa-
pel da ATS (Avaliação das Tecnologias em Saúde) para a Sustentabilidade 
dos Sistemas de Saúde”.

Nos últimos oito anos, o Ministério da Saúde conta com a colaboração do 
Centro Cochrane do Brasil. Sessenta e oito revisões sistemáticas já foram 
apresentadas ao governo federal. As revisões, que alguns chamam de “me-
dicina baseada em evidências”, são chamadas agora pelos norte-americanos 
de “estudos de efetividade comparativa e com medida de desfechos”. Nada 
mais são do que avaliações tecnológicas 
baseadas em evidências, que já fazemos 
há cerca de 26 anos na Unifesp (Univer-
sidade Federal de São Paulo) e há uma 
década no Ministério da Saúde.

De 2003 a 2004, o Centro Cochrane do 
Brasil fez uma avaliação, entregue ao 
Ministério da Saúde, comparando cus-
tos e efetividades de stents2 revestidos com drogas (rapamicina ou paclitaxel) 
e não revestidos para insuficiência coronariana aguda. Os stents revestidos 
estavam avaliados em R$ 15 mil e os não revestidos em R$ 2,5 mil. Com a 
metodologia Cochrane, realizou-se mapeamento da literatura relacionada 
e se verificou que não havia diferença entre as duas opções nos desfechos 
principais relacionados à mortalidade, incidência de infarto, necessidade de 
revascularização cirúrgica. Havia, realmente, uma redução da luz do vaso, 

 2] Nota do editor: Na medicina, o stent é uma endoprótese expansível, caracteriza-
da como um tubo perfurado que é inserido em um conduto do corpo para prevenir ou 
impedir a constrição do fluxo no local causada por entupimento das artérias. A prin-
cipal proposta é impedir diminuições significativas no diâmetro de vasos ou dutos. 
Os stents são freqüentemente utilizados para aliviar o fluxo sanguíneo diminuído aos 
órgãos, devido a uma obstrução, de modo que mantenham um aporte adequado de 
oxigênio. Embora o uso mais comum dos stents seja nas artérias carótidas, coronárias 
e ilíacas, eles são amplamente utilizados em estruturas tubulares, como as artérias e 
veias centrais, ductos biliares, esôfago, cólon, traqueia, ureteres e coração.

O Centro Cochrane 
do Brasil fez a revisão, 
mostrando que o Avastin 
intraocular tinha 30% a 
mais de eficiência que o 
próprio uso do Visodine 
na terapia fotodinâmica.
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uma incidência maior de estenose com o stent não revestido. Mas não havia 
reflexos nos desfechos principais.

O resultado do estudo foi enviado ao governo federal em 2004, gerando 
uma economia para os cofres nacionais de R$ 1 bilhão por ano, aproximada-
mente – valor que sustentaria uma universidade federal de alto nível. Três 
anos depois, o Instituto Nacional para Saúde e Excelência Clínica (Nice, do 
inglês National Institute for Health and Clinical Excellence), órgão ligado 
ao Sistema de Saúde Nacional (NHS, do inglês National Health System) e 
o maior agente de avaliação tecnológica da Inglaterra, também estava pro-
pondo que não se pagassem pelo stents revestidos, reforçando a avaliação 
feita pelo Centro Cochrane do Brasil.

O professor Rubens Belfort Jr., em uma aula na Academia Nacional de Me-
dicina, indicava o uso do medicamento Avastin intraocular para tratamento 
da degeneração macular ocular. De 5% a 10% da população mundial, geral-
mente idosos, tem a incidência da doença e parte dela se beneficia do trata-
mento com Avastin. Observada a indicação desse medicamento por um dos 
maiores oftalmologistas do País, o Centro Cochrane do Brasil iniciou a revi-
são sistemática, questionando se ele seria efetivo e seguro para o tratamento 
de doenças oculares que envolvessem o aumento dos níveis locais de Fator 
de Crescimento Vascular Endotelial (VEGF, do inglês Vascular Endothelial 
Growth Factor) e conseqüente neovascularização da retina e estruturas afins. 

O tratamento rotineiro da época com Visodine e terapia fotodinâmica custava 
R$ 20 mil. O Avastin, administrado em doses pequenas, de um a dois mili-
gramas, tem, em um frasco, uma ampola de quinhentos miligramas que custa 
R$ 5 mil. Na literatura, os primeiros 237 estudos sobre o tema levaram apro-

ximadamente cinco anos para serem 
concluídos. Em um ano, o número de 
estudos duplicou e não havia no meio 
deles nenhuma revisão sistemática, 
deixando os médicos praticamente 

impossibilitados de acompanhar a literatura. O Centro Cochrane do Brasil 
fez a revisão, mostrando que o Avastin intraocular tinha 30% a mais de efi-
ciência que o próprio uso do Visodine na terapia fotodinâmica, com redução 
drástica de custo de R$ 20 mil para R$ 32,00 por olho melhorado. A eficiên-
cia de nova terapêutica foi apresentada ao Ministério da Saúde.

No campo da saúde, a 
sociedade passa por dois 

estágios essenciais: o que ela 
precisa e o que pode pagar.



O laboratório alterou levemente a molécula matriz do Bevacizumabe e lan-
çou uma nova droga, o Lucentis. Novamente, a comparação foi feita e a 
única diferença apresentada estava nos custos finais. A nova droga, indica-
da na bula, custava cinquenta vezes mais. O caso foi então levado à Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que começou, gradativamente, a 
liberar o tratamento com Avastin. Nos Estados Unidos, 90% dos tratamen-
tos já são feitos com Avastin. Medidas como essa podem gerar economias 
da ordem de R$ 1 bilhão por ano ao Brasil. Em abril de 2011, publicado 
no The New England Journal of Medicine, um grande ensaio clínico mos-
trava que não havia diferença entre 
os efeitos adversos e a eficácia das 
drogas menos e mais cara. O labo-
ratório, estrategicamente, colocou 
na bula a indicação do uso ocular 
da forma mais cara. A revisão sis-
temática, portanto, é estratégica 
para um país. 

No campo da saúde, a sociedade passa por dois estágios essenciais: o que ela 
precisa e o que pode pagar. A educação, a avaliação crítica da informação 
e o conhecimento são garantias de uma saúde melhor. Como já dizia T. S. 
Elliot: “Oh Deus, onde está o conhecimento que eu perdi em meio a tanta 
informação?”. O quanto a sociedade pode pagar é uma questão de eficiên-
cia e segurança que o Centro Cochrane do Brasil procura resolver todos os 
dias. Dizia Archie Cochrane, em 1979: “Tudo que for mais efetivo e seguro 
deve ser pago”. Se não há diferenças, a resposta é obvia. 

As mudanças da saúde passam pelas evidências que devem ser traduzidas 
na eliminação do desperdício. Há 16 anos no País e 21 no mundo, a Cochra-
ne Collaboration produziu e publicou na internet, até 2011, 5,8 mil mape-
amentos de condutas em saúde. São 750 mil ensaios clínicos e mais de dez 
mil revisões sistemáticas. Ciente desse universo, o governo dos presidentes 
Lula e Dilma Rousseff acabou formatando a lei 12.401 que dispõe sobre a 
assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde, no âmbito 
do SUS (Sistema Único de Saúde).

Os processos judiciais estão gerando altos prejuízos anuais ao governo 
brasileiro, com produtos que não funcionam, mas que são demandados 

Os processos judiciais estão 
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com produtos que não 
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demandados por questões 
de lobby e marketing.
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por questões de lobby e marketing. A AGU (Advocacia-Geral da União) 
registra que processos que custam menos de R$ 10 mil ficam sem solução 
porque o governo não dá continuidade a processos com custos adminis-
trativos e advocatícios maiores que o próprio valor da causa. Conside-
rando o custo mínimo de R$ 10 mil por processo e sabendo que existem 
cerca de 250 mil processos judiciais pendentes no Brasil hoje relacionados 
a saúde, o prejuízo aos cofres públicos seria de imediatos R$ 2,5 bilhões, 
somente com os procedimentos judiciais, sem falar nos desperdícios para 
a eficiência do judiciário.

A lei para a incorporação de novas tecnologias é fundamental para trans-
formar a saúde em uma política de governo. Talvez o Brasil seja um dos 
primeiros países do mundo que tenha uma política de Estado para com-
provação da eficácia, da efetividade e da segurança baseada em evidências. 
Dada à relevância do tema, o ministro Alexandre Padilha publicou uma 
portaria ministerial que estabelece que os níveis de evidências aceitáveis 
são aquelas que se igualam ou superam as exigências presentes em instru-
mentos de avaliação da Cochrane Collaboration, sobre avaliações de novas 
tecnologias em saúde.

Apesar da relevância que as evidências tomam no cenário atual, elas já 
eram, há muitos séculos, importantes para as tomadas de decisão. Em 1753, 
por exemplo, James Lince mudou a história do Brasil e do mundo com uma 
boa avaliação tecnológica, fazendo um ensaio clínico. Mostrava que o suco 
de frutas cítricas prevenia o escorbuto. Isso permitiu que, anos depois, 
em 1808, Dom João VI fugisse de Portugal com doze mil pessoas em uma 
época que 50% das tripulações morriam com essa doença. Seis mil pessoas 
deveriam morrer na viagem do imperador. Não morreu ninguém e nossa 
nação começou a se delinear a partir dali.

Álvaro Atallah é professor titular de Medicina de Urgência 
e Medicina Baseada em Evidência da Escola Paulista de 
Medicina da Universidade Federal de São Paulo, coordenador 
da pós-graduação em Medicina Interna e Terapêutica dessa 
mesma instituição e diretor do Centro Cochrane do Brasil.



Os cuidados da enfermagem
Lucila Amaral Carneiro Vianna

A previsível mudança demográfica e epidemiológica no Brasil, e em boa 
parte do mundo, está marcada pela maior proporção de idosos na popula-
ção. Em 2021, provavelmente, haverá mais de 13% de indivíduos com mais 
de sessenta anos. Consequentemente, o incremento das taxas de prevalên-
cia das doenças crônico-degenerativas e de causas exógenas, como estresse, 
doenças decorrentes do desgaste físico associadas ao estilo de vida, seque-

las por acidentes de trabalho e de trânsito, 
traumas e adição de drogas ilícitas ocasio-
narão maior dependência das pessoas e fa-
mílias aos cuidados de enfermagem.

Por conta das polarizações geográfica, 
social e epidemiológica, ainda serão ne-
cessários, por muito tempo, cuidados no 
controle das doenças transmissíveis e pas-

síveis de serem previstas. Da mesma forma, a agilidade no sistema de imu-
nização, a vigilância epidemiológica e a cobertura de assistência às mulhe-
res no período gravídico-puerperal, e em todo o ciclo vital do ser humano 
em que os profissionais de enfermagem atuam, serão essenciais. 

Os indicadores de saúde na área de enfermagem são sofríveis no Brasil. Em 
Portugal, são cerca de cinco profissionais de enfermagem por mil habitantes. 
No Japão são nove, nos Estados Unidos dez, No Canadá 11 e na Alemanha 
12. No Brasil, a relação é de 0,6 profissional de enfermagem por mil habitan-
tes. Com mais de 1,48 milhão de membros, o setor de enfermagem, formado 
por enfermeiros, técnicos, auxiliares e atendentes, é o que representa a maior 
força de trabalho de cuidados de saúde no País. Desse total, segundo dados 
do Cofen (Conselho Federal de Enfermagem), 18,4% são enfermeiros, 43,5% 
técnicos de enfermagem, 37,6% auxiliares de enfermagem e 0,5% atendentes.

Os profissionais de enfermagem estão presentes na assistência domiciliar, 
na formação profissional, na pesquisa e principalmente nos serviços hospi-
talares, ao lado do cliente, nas vinte e quatro horas do dia. Os médicos são 
seus parceiros incondicionais, considerando as internações de pacientes e 

Com mais de 1,48 
milhão de membros, o 
setor de enfermagem 
é o que representa a 

maior força de trabalho 
de cuidados de saúde 

no País.
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o seu encaminhamento às clínicas de enfermagem e serviços de home care 
(atendimento domiciliar). 

Em 2021, serão mais de 4,3 milhões de profissionais de enfermagem, con-
siderando um universo dividido por enfermeiros (37%), técnicos (61,5%) e 
auxiliares de enfermagem (1,5%). A pirâmide profissional, portanto, será 
invertida considerando que, devido às ações já colocadas em prática pelo 
Cofen, a maioria dos auxiliares será técnico de enfermagem. Um acordo 
entre o Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo) e o 
Governo do Estado de São Paulo, com investimento de R$ 52 milhões, 
criou o Programa Rede Ensino Médio Técnico, que certamente terá a ade-
rência do governo federal.

A graduação em enfermagem será cada 
vez mais uma opção de ascensão social 
e profissional para membros da equi-
pe. De um modo geral, auxiliares e téc-
nicos adentram nos inúmeros cursos de 
graduação de escolas particulares. Por 
outro lado, as escolas públicas, além de formar seu contingente, devem 
oferecer os cursos de especialização aos egressos das escolas particulares. 
Oportunizar a pós-graduação, com bolsas no exterior e a promoção do in-
tercâmbio de estudantes e professores do ensino superior com instituições 
estrangeiras, é uma tendência que trará reflexos positivos na enfermagem 
do futuro. 

A formação ética do enfermeiro passa, principalmente, pela educação com 
forte traço humanístico. No ensino da enfermagem, que tem como finalida-
de o bem-estar do ser humano, além dos aprendizados biomédicos tradicio-
nais e a integração de tecnologia e humanismo, as tecnologias de simulação 
e aprendizagem à distância serão mais utilizadas. Além das pesquisas clí-
nicas, os estudos conduzidos sobre cuidados de saúde baseados em evidên-
cias, levando-se em conta as preferências e valores do cliente, apontarão as 
decisões clínicas que garantam os melhores resultados. 

Novas tecnologias da comunicação no aprendizado serão chaves para o suces-
so da adesão à prevenção do agravo e ao tratamento. A administração intera-
tiva (multiprofissional) oferecerá janelas de oportunidades que irão reforçar a 
visão estratégica compartilhada entre enfermeiros e outros profissionais.

No ensino da 
enfermagem [...] as 
tecnologias de simulação 
e aprendizagem à 
distância serão 
mais utilizadas. 



Os profissionais de enfermagem terão novas parcerias, por exemplo, com a 
engenharia, no tocante a projetos de inovação para equipamentos e commo-
dities, com a economia, com o desenvolvimento de projetos de custos da as-
sistência de enfermagem relacionados ao bem-estar do paciente e com a in-
formática, que deverá contribuir para a formação do profissional proativo, 
empreendedor, com raciocínio clínico, sistêmico e com poder de síntese.

No entanto, a enfermagem, como ciência do cuidado, que trabalha com 
pessoas e para pessoas, tem como fundamentais as relações éticas perme-
ando todas as áreas do ensino, sejam no curso técnico, na graduação ou na 
pós-graduação. A tecnologia, cada vez mais, é uma ferramenta indispensá-
vel ao enfermeiro, porém não o substituirá, porque o ser humano, no aten-
dimento de suas necessidades de saúde, cada vez mais, vai necessitar de 
assistência ética, competente, acolhedora e solidária.
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Entre o bem e o mal
Protásio Lemos da Luz

A imagem das artérias coronárias de modo não invasivo, em menos de um 
minuto, é o sonho de qualquer cardiologista. É um espetáculo ver, de forma 
clara, a lesão coronária, o ventrículo, o músculo. No outro extremo, em um 
microscópio multifocal, é possível observar a célula fatiada e separar os seus 
componentes, inclusive, para estudar as proteínas. 

Já a metabolômica é a área das 
ciências ômicas que analisa o 
conjunto de todos os metabólitos 
que são produzidos ou modifica-
dos em um organismo, elucidan-
do a função e o relacionamento 
entre os genes, os mecanismos de expressão desses genes, as proteínas ex-
pressas, sua regulação e o resultado metabólico do sistema. Uma investiga-
ção completa do metaboloma é dificultada pela sua enorme complexidade e 
dinâmica. Só o plasma tem cerca de novecentas mil proteínas e vai demorar 
muito até que se entendam todas essas reações. Mesmo assim, os primeiros 
estudos na área já estão aparecendo.

Os avanços tecnológicos são fascinantes e mudaram a medicina para melhor. 
Diagnósticos por imagem e tratamentos não invasivos, como a angioplastia, 
são alguns exemplos, como também a informática, internet, redes e con-
sórcios, biologia molecular, genética, genoma humano, modelos knockout, 
suporte artificial da vida para fase terminal, novos medicamentos (antibi-
óticos, antineoplásicos e vacinas), próteses, ressincronizadores e monitores 
hemodinâmicos intravasculares. No futuro próximo, novas descobertas se-
rão feitas na nanotecnologia, medicina regenerativa e terapia com moléculas 
inteligentes. E muita coisa ainda está por vir.

Mas os avanços tecnológicos são carregados de tentações. O próprio fascí-
nio pela tecnologia gera, muitas vezes, excessos de diagnósticos. Um “so-
prinho” na mitral com uma pequena alteração não tem a menor importân-
cia e, mesmo assim, as intervenções são excessivas. O novo, muitas vezes 
traduzido como “o melhor”, gera altos custos. Existem oito ou dez possibi-
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lidades para se fazer diagnóstico de isquemia miocárdica e não necessaria-
mente a tecnologia anunciada ontem é melhor do que as pré-existentes. Às 
vezes, somente a história do paciente é suficiente.

A tecnologia mudou as relações médico-paciente. Hoje em dia, o paciente 
chega ao consultório e diz: “quero fazer uma tomografia coronária”. Ele 
não sabe para que serve e nem sequer pondera a exposição de raios-x na 
aplicação do exame, mas está fascinado não pelo melhor, mas pelo novo, 
muitas vezes sendo incentivado pelos que levam dinheiro pelo procedimen-
to. Essa é a “medicina sem limites”, que transforma hospitais em repositó-
rios de casos sem esperança, mantenedoras de seres nem vivos ou mortos, 
por meses. A tecnologia adia a atitude. Morrer – a sociedade precisa estar 
consciente disso –, não é proibido. Faz parte da vida. Vejamos um exemplo 
de intervenções questionáveis:

Um estudo de P. S. Chan, publicado no JAMA (do inglês The Journal of 
the American Medical Association), com 1.091 hospitais norte-americanos, 
entre julho de 2009 e agosto de 2010, mostra que das 355.417 ATC (an-
gioplastias transluminais coronárias) agudas realizadas, 98,6% eram apro-
priadas, 0,3% incertas e 1,1% inapropriadas. Das 144.737 angioplastias não 
agudas, 50,4% eram apropriadas, 38% incertas e 11,6% inapropriadas. 

Segundo dados do Registro Nacional 
Cardiovascular (NCDR, do inglês Na-
tional Cardiovascular Data Registry) 
dos Estados Unidos, aproximadamente 
seiscentas mil ATCs são realizadas por 
ano, ao custo superior de US$ 12 bi-
lhões. No Brasil, o quadro das interven-
ções incertas e inapropriadas é ainda pior porque, por aqui, não há controle. 
O médico que faz a intervenção é o mesmo que delibera, gerando claro con-
flito de interesses. Na área de cardiologia, o que se vê no País é um absurdo.

A genética, do ponto de vista da privacidade, tornou-se ora justificável, 
ora questionável. O lado positivo é que o conhecimento de predisposição 
gênica poderá orientar, por exemplo, na prevenção do tabagismo e conse-
quentes quadros de enfisema ou câncer, da hipertensão e das hipertrofias 
ventriculares, com a indicação de uso de marca-passos. O lado questionável 
está no conhecimento do genoma que pode levar a uma série de restrições 

O exame de genoma 
individual é uma fonte de 
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de emprego, casamento, seguro e aceitação de escolas. O conhecimento do 
genoma em si não indica que uma determinada doença vá ocorrer. Hoje, 
muito pedido pelos norte-americanos, o exame de genoma individual é uma 
fonte de iatrogenia e angústia. Se uma doença será real daqui a vinte anos e 
não tem cura, para que saber disso hoje? Não faz diferença alguma. 

Considerando as ponderações que devem ser feitas em relação à tecnologia, 
o primeiro grande desafio da comunidade médica é separar o avanço real 
do modismo. Depois, ela precisa utilizar os procedimentos que são valida-
dos cientificamente. Por exemplo, tratamentos com célula-tronco e cirurgia 
bariátrica estão ainda sob investigação. É preciso definir o quanto são ne-
cessários ao indivíduo e à sociedade. Não é necessário, o tempo todo, tudo 
para todos. É preciso dividir responsabilidades no cuidado médico – aos 
médicos, família, governo e indústrias cabem parcelas – e assegurar sempre 
uma boa qualidade na prática médica.

Não está claro se é mais danoso deixar de ter certos conhecimentos ou, ten-
do-os, não aplicá-los. O conhecimento atual é fantástico, quando usado em 
prevenção e redução de mortalidade no mundo. Dar drogas para quem real-
mente precisa reduziria em muito a mortalidade. O conhecimento e a apli-
cação são ferramentas de desenvolvimento humano. O grave é não aplicar 
o conhecimento, fazendo uso indiscriminado da tecnologia. Os princípios 
éticos devem primeiro andar ao lado da finalidade médica que é oferecer o 
bem-estar ao indivíduo e o prolongamento de sua vida útil – a vida “útil”, 
inclusive, deve ser discutida – e, segundo lugar, entender que o uso indis-
criminado da tecnologia encarece o serviço médico sem, necessariamente, 
aumentar sua eficiência. A própria 
medicina norte-americana, que é a 
mais cara do mundo, deixou de ser 
eficiente em vários aspectos.

A relação custo-benefício deve tam-
bém guiar as atitudes médicas. O 
doente que chega ao consultório e 
diz “peça os exames porque eu pago o convênio” não deveria ser interpretado 
ao pé da letra. Não é bem assim. Como dizem os americanos, “não existe 
almoço grátis”. Alguém sempre paga a conta pelo que pede. Não é tudo livre. 
Antes da decisão, é preciso pensar quanto custa, quem paga e para que serve. 
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A alta qualidade do cuidado médi-
co deve ser requisito primordial. Os 
verdadeiros benefícios dos avanços 
tecnológicos têm que ser estendidos 
a todos os cidadãos e não apenas aos 

que podem pagar por eles. Pelo menos um mínimo de cuidado deve ser dis-
ponível para todos. Os recursos tecnológicos não devem substituir uma boa 
relação médico-paciente. O sofrimento é do paciente como um todo e não 
somente de um órgão específico que será analisado em exames de imagem. A 
medicina humanizada é eterna, global. A tecnologia deve ser um facilitador 
de diagnósticos e tratamentos, mas não a base da profissão.

A responsabilidade pela aplicação da tecnologia deve ser do médico, das 
escolas médicas, dos programas de pós-graduação, e do ensino em servi-
ço, como na residência. A responsabilidade também passa pelas socieda-
des médicas, que devem ser participativas, e pelas empresas, que deveriam 
criar aparelhos com tecnologias duradouras e não simplesmente para serem 
tratados como obsoletos em curtos espaços de tempo. Grande é a responsa-
bilidade do Estado, considerando que ele paga a maior parte da conta. Por 
isso, sua gestão, que depende de ações conjuntas, deveria estar baseada em 
competências e excelência de serviço.

Há mais ou menos dez anos, escrevi um pequeno livro, analisando a rela-
ção médico-paciente. Na ocasião, chamei-o de Nem Só de Ciência se Faz 
a Cura. Para 2021, a ideia continua a mesma. À relação médico-paciente 
é preciso associar sabedoria. À ciência precisamos associar humanidade e 
amor ao ser que sofre. Parafraseando a famosa prece de Salomão3, os mé-
dicos deveriam assim orar: “Senhor, dá-me um coração compreensivo para 
que eu possa ‘tratar’ teu povo e discernir entre o bem e o mal”.

Protásio Lemos da Luz é professor titular de Cardiologia do 
Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade 
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 3] Nota do editor:  A prece de Salomão originalmente diz: “Dá, pois, ao teu ser-
vo, um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o 
bem e o mal”.
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Planejando um currículo para responsabilidade social
Janet Grant

A responsabilidade das instituições de saúde com a sociedade é uma 
questão de interesse atual. Mas, mesmo sem uma abordagem regulató-
ria, essa responsabilidade já é encontrada em muitas escolas médicas. 
Devido a diferentes condições e objetivos, cada escola, em cada país, 
deve interpretar a sua própria ideia de responsabilidade social de acordo 
com suas condições, aspirações e necessidades. Essa responsabilidade, 
de uma forma ou de outra, deveria ser representada na educação, na re-
gulamentação e nos serviços de saúde. 
Abordar a responsabilidade social na 
educação em saúde de forma isolada se-
ria de efeito muito limitado.

Há muitas conferências, matérias, revis-
tas e artigos científicos arbitrados que se 
dedicam à responsabilidade social das 
escolas médicas, que a OMS (Organi-
zação Mundial de Saúde) definiu, em 
1995, como “uma obrigação de orientar as atividades de ensino, pesquisa 
e serviços para responder aos anseios prioritários de saúde da comuni-
dade, região ou nação que têm um mandato para servir. Os problemas 
de saúde prioritários devem ser identificados em conjunto por governos, 
organizações de saúde, profissionais de saúde e pelo público”. A respon-
sabilidade social pode ser traduzida, portanto, como um esforço conjunto 
do sistema de saúde e das instituições de ensino em fornecer pessoal téc-
nico pronto para servir comunidades e países.

Na definição da OMS existem outros desafios a serem considerados. O 
primeiro deles é o serviço. Como as escolas médicas podem realmen-
te influenciar a provisão de serviços de saúde? Em sua maioria, elas são 
dependentes dos serviços de saúde para proporcionar experiência clínica 
para alunos e estagiários, ao invés de estarem diretamente envolvidas no 
planejamento e prestação de assistência à saúde. 

Em segundo lugar, as escolas médicas são instituições acadêmicas de nível 
universitário. Se toda a pesquisa fosse limitada a aspectos de responsabili-
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dade social, o que aconteceria à ciência pura? De onde virão os novos co-
nhecimentos? Como os membros da faculdade serão atraídos e mantidos 
se sua habilidade de empreender ciência pura e aplicada for limitada? Se a 
pesquisa for puramente instrumental, e não voltada para novos tratamen-
tos, o que isso significará para o 
futuro dos serviços de saúde? 

As escolas médicas devem não 
somente produzir médicos para 
assistência à população, mas tam-
bém produzir um amplo espectro 
de especialistas clínicos, desde 
os mais altamente especializados 
que trabalham em assistências 
secundária e terciária, como cientistas que gerarão novo conhecimento 
– às vezes para seus próprios interesses. Finalmente, as escolas médicas 
devem estruturar sua própria abordagem educacional. Algumas podem 
querer o foco nas ciências, algumas na comunidade e algumas em ambas. 
Esses tópicos sugerem que nós devemos buscar definições mais inclusivas 
de responsabilidade social.

A responsabilidade social tem sido exercitada pelas escolas médicas em 
todo o mundo e já é uma realidade. Escolas orientadas para a comunida-
de obviamente já têm a responsabilidade social como objetivo primário. 
Muitas das melhores instituições acadêmicas do mundo estão localizadas 
em áreas de situação muito precária. Uma das instituições acadêmicas mais 
famosas de Londres, o Hospital Hammersmith, não está em uma zona chi-
que da cidade. Pelo contrário, está localizada em uma área urbana pobre, 
dividindo uma das paredes com uma das maiores prisões do país, no meio 
de habitações populares. 

Muitas instituições acadêmicas nas Américas também estão nas regiões mais 
pobres do país. Não há, portanto, nenhuma contradição entre excelência aca-
dêmica, pesquisa científica pura e responsabilidade social. Os mesmos médi-
cos que estão realizando as pesquisas mais admiráveis e avançadas do mundo 
também estão tratando pacientes das áreas mais pobres de seus países.

Está errado encarar a responsabilidade social como um instrumento isola-
do, com somente uma definição. Na realidade, não está exatamente claro 
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que desafio a responsabilidade social tem que resolver. Quando existe um 
problema de acesso aos serviços de saúde para todos, o papel das escolas 
médicas em abordá-lo (se elas realmente puderem abordá-lo) será dife-
rente em contextos variados. Essa visão tem que ser mais bem compre-
endida em cada país, cidade e vilarejo, segundo o contexto local. Assim, 
também é errado olhar para a responsabilidade social como um protocolo 
padronizado. Não existe uma verdade universal sobre ela na medicina 
porque em cada país existem diferentes escolas, com diferentes aplicações 
e identidades sociais.

Por um lado, existem escolas médicas muito tradicionais dedicadas à ci-
ência. Dessa forma, o Hospital Hammersmith, na Inglaterra, pratica a 
medicina em uma área social pobre, sendo parte de uma das mais tradi-
cionais e melhores escolas dedicadas à ciência do mundo. Ela produz pes-
quisadores, acadêmicos, líderes internacionais e ganhadores de prêmios 
em todas as áreas, além de médicos com um senso apurado de dever e 
assistência. No Reino Unido, também existem outras escolas fortemente 
voltadas às comunidades. Todas elas têm diferentes tipos de currículos e 

diferentes tipos de integração entre 
ciência e medicina clínica. 

Existem grades curriculares vol-
tadas para tarefas, solução de pro-
blemas, educação vertical e hori-
zontal, baseadas em sistemas, em 
estudos de casos ou em outras dis-

ciplinas, só para falar de algumas. As ideias educacionais simplesmente 
se proliferam, não com base em indícios ou evidências do mercado, mas 
com base em algo maior: as escolas médicas, que podem ser tradicionais 
ou ter uma identidade multidisciplinar, tomam decisões próprias sobre 
que tipo de currículo acadêmico oferecer. Nós não podemos dizer que 
qualquer dessas escolas tem uma consciência social maior do que outra.

Em cada país, diferentes tipos de universidades apresentam grades cur-
riculares variadas, cada qual em seu contexto filosófico, político e social. 
É uma decisão muito particular como a responsabilidade social deve ser 
aplicada a cada uma dessas instituições de ensino. Cada escola médica de-
seja ter seu próprio currículo, não existindo um formato que simplesmen-
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te seja o correto. A educação é uma ciência social; suas abordagens não 
estão baseadas em evidências, mas sim em valores. A diferença entre uma 
e outra escola deveria estar baseada na visão e nos valores da organização. 
E esses podem diferir.

Dentro da diversidade curricular oferecida pelas universidades de 
todo mundo, é notória que, entre os alunos de graduação, por exem-
plo, a preferência por trabalhar na comunidade seja muito baixa. A 
maioria deseja morar e exercer sua profissão em uma área urbana que 
não seja de baixa renda. Muitos têm empréstimos educacionais que 
precisam pagar. 

Um estudo recente, feito em 2011 por Lambert & Goldacre mostra que 
as escolas médicas podem influenciar e mudar essas escolhas até determi-
nado limite. Novas escolas médicas no Reino Unido, que têm uma maior 
orientação para a comunidade, mostram mais predisposição à medicina ge-
neralista (atenção primária) como carreira do que as escolas médicas mais 
antigas e acadêmicas. 

Mas outros fatores são importantes. Parece que as mulheres, mais do 
que os homens, tendem a trabalhar na comunidade, e o número crescen-
te de mulheres na educação médica pode ter influenciado essa mudança. 
Outro ponto importante: os efeitos de formação mais duradouros das 
escolas de medicina não são conhecidos ou comprovados. São incertos. 
Dois anos após deixarem as escolas, é difícil distinguir um graduado do 
outro. Por isso, atribuir somente às escolas de medicina a responsabi-
lidade pelo futuro dos serviços de saúde da sociedade talvez não seja a 
coisa certa a se fazer. 

Frequentemente, as escolhas de carreira são feitas após a faculdade. Con-
siderando o poder das escolas de medicina em influenciar a escolha de car-
reira, a relação entre elas e a responsabilidade social dos médicos formados 
por elas talvez seja frágil. Qual, então, é o papel da escola de medicina? Ela, 
por si só, não pode solucionar os problemas de saúde da sociedade. Parti-
cularmente, o efeito duradouro de qualquer currículo acadêmico nunca foi 
demonstrado. O que uma escola médica deve fazer, portanto, é abrir cami-
nho para mostrar as oportunidades disponíveis no mercado aos estudantes, 
assegurando, acima de tudo, que eles tenham acesso ao conhecimento e às 
habilidades necessários para prática médica. 
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De alguma forma, é prematuro exigir que os estudantes de medicina en-
frentem os problemas desafiadores dos serviços de saúde quando ainda 
são jovens e estão talvez tentando adquirir as ferramentas básicas da sua 
profissão. Para estabelecer as bases do futuro profissional, os alunos de-
vem primeiro ser apresentados ao espectro de práticas médicas e suas op-
ções de carreira para que, mais à frente, possam escolher com segurança 
por uma especialidade. 

É importante formar superes-
pecialistas, talvez não muitos, 
mas eles devem existir. Sejam 
eles cirurgiões, psiquiatras, 
patologistas ou microbiologis-
tas, incluindo pessoas que tra-
balhem com ciência básica. As 
escolas de medicina têm que 
formar essas pessoas.

As sociedades, no mundo todo, devem oferecer escolas de medicina de 
diferentes tipos, com diferentes objetivos, para que possam ser escolhidas 
por diferentes alunos e atraiam diferentes professores. Nem todo mun-
do quer fazer a mesma coisa. Por isso, para atrair um conjunto maior de 
alunos – considerando a diversidade de carreiras no mundo – e manter a 
variedade e a amplitude da medicina acadêmica, da medicina social e da 
pesquisa, é necessário investir na formação de médicos clínicos e de pes-
soas envolvidas na prática clínica, serviços laboratoriais, saúde pública e 
ciências básicas. Todos os grupos são necessários. Escolher um faz parte 
da natureza da profissão.

As escolas de medicina devem ter a liberdade de desenvolver seus currí-
culos desde que sigam padrões e diretrizes pré-estabelecidos para lidar 
adequadamente com as necessidades da população, dos serviços de saúde 
e da profissão. O profissionalismo também faz parte da agenda de res-
ponsabilidade social de uma escola de medicina. Inclusive, essa é uma 
preocupação global.

Por que o profissionalismo é importante? Os médicos fazem julgamen-
tos sobre as condições de saúde das outras pessoas, com base na ciência e 
em seus conhecimentos clínicos. Dessa forma, alocam recursos e tomam 
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decisões em nome da sociedade. Atualmente, embora os pacientes estejam 
cada vez mais informados, a internet não oferece informação conclusiva, 
não transmite informações coerentes e nem parece ser útil perante os que 
frequentaram uma escola de medicina. 

Apesar de informados, os pacientes ainda precisam confiar no profissio-
nalismo médico e só ele assegura a confiança entre as partes. Essa relação 
sempre foi o coração da medicina, embora o pânico moral atual sobre o pro-
fissionalismo possa, incorretamente, sugerir algo diferente.

Se questionados, independente se forem jovens estudantes, pacientes, se-
nhoras de um vilarejo do leste da Inglaterra ou grupos étnicos minoritários 
no Reino Unido, todos dizem que gostariam de ir a médicos com boa ca-
pacidade de comunicação, com boa habilidade técnica, com conhecimento 
atualizado, com ampla base de conhecimento e com interesse nos proble-
mas que o paciente traz. 

Hoje, todos os alunos de graduação e estagiários da área médica do Reino 
Unido aprendem técnicas de comunicação durante seu treinamento. Mas 
pesquisas sugerem que eles devem ter também experiência na prática da 
profissão. Os modelos de profissionais são mais poderosos do que o en-
sino abstrato. 

A comunicação é a primeira e mais importante habilidade que os pacien-
tes vão esperar de seus médicos. Mas, além da boa comunicação, é preciso 
ter competência técnica, mostrando conhecimentos amplos e atualizados, 
habilidades e qualificações. Os pacientes também gostam de profissionais 
atenciosos, amigáveis, solidários, compreensivos, gentis, piedosos e respei-
tosos, sem ser condescendentes. Um bom comunicador, em resumo, tecni-
camente habilidoso e capaz de respeitar os desejos alheios é o melhor perfil 
para aqueles engajados na responsabilidade social e médica.

Qualquer currículo acadêmico que tiver preocupação com o aspecto social 
deve seguir uma abordagem para estrutura e revisão. É dever da escola de 
medicina especificar as metas que pretende atingir pelo seu currículo. O 
planejamento do currículo deveria seguir os seguintes estágios: 
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Por meio destes estágios, a escola médica desenvolve seu currículo como 
bem desejar, desde que transmita com clareza os princípios de visão e mis-
são. É preciso garantir que os alunos daquela instituição tenham experiên-
cias e exemplos a seguir, porque é assim que aprenderão o profissionalismo. 
Da mesma forma, é necessário definir as experiências educacionais, inclu-
sive dizendo onde e quando os alunos terão acesso ao que lhes é oferecido, 
como vão aprender, ser ensinados, obter feedback, receber apoio e adquirir 
experiência. Só então a escola deve avaliar seu próprio currículo, as opções 
de carreira de graduação programadas para ele e os efeitos de longo pra-
zo. Se bem planejado e aplicado, o currículo acadêmico tem efeito somente 
muitos anos depois. 

 O diretor de uma escola de medicina precisa ver claramente o que se espera 
da instituição, dos alunos e do efeito que isso terá na sociedade. Um cur-
rículo acadêmico voltado para a responsabilidade social depende da visão 
que ele próprio tem, como gestor e profissional, do sistema de saúde, da ex-
periência dos serviços, do aprendizado prático, do contexto social, do perfil 
epidemiológico de excelência e da educação. 



A experiência com os serviços de saúde é fundamental na criação do cur-
rículo, pois os exemplos de aplicação positiva no mercado de trabalho 
podem afetar as escolhas dos estudantes que vão se interessar por uma 
ou outra instituição. O desenvolvimento de exemplos profissionais é a 
influência mais poderosa para o desenvolvimento de valores profissio-
nais nos alunos.

O estudo escrito por J. Skiles, em 2005, chamado O Professor Clínico 
(do inglês The Clinical Teacher), mostra que ensinar profissionalismo aos 
alunos é apenas um universo paralelo. Na escola, eles vão aprender, vão 

seguir as disciplinas e fazer provas, 
mas só quando vivenciarem obser-
vações práticas de outros médicos e 
colegas é que irão adquirir a verda-
deira experiência. 

Dessa forma, as escolas de medici-
na dependem dos serviços de saúde 
para treinar alunos e criar oportuni-

dades educacionais. Elas devem mandar seus alunos para serviços públi-
cos para obterem treinamento e experiência de trabalho. A simbiose entre 
as duas áreas (serviços de saúde e escola de medicina) é o que garante a 
responsabilidade social. Dessa forma, o bom currículo voltado à respon-
sabilidade social deve levar em consideração os locais onde os alunos es-
tarão estudando, mostrando interesse direto pelos serviços de saúde. A 
responsabilidade social é resultado do esforço conjunto entre escolas mé-
dicas e serviços de saúde. 

Charles Boelen e Robert Woollard, que têm pensado e falado sobre o as-
sunto há muitas décadas, escreveram no livro Educação Médica (do inglês 
Medical Education): “Para ser total e socialmente responsável, uma ins-
tituição precisa reivindicar o direito de questionar se os seus “produtos” 
(alunos graduados, modelos de serviços ou resultados de pesquisa) estão 
sendo usados no melhor interesse público”. Isso mostra que a sociedade 
quer médicos devidamente formados e treinados, com conhecimentos e 

“Para ser total e socialmente 
responsável, uma instituição 
precisa reivindicar o direito 

de questionar se os seus  
‘produtos’ estão sendo 

usados no melhor 
interesse público”.
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habilidades que lhes deem a capacidade de se relacionar com pacientes. 
Ainda segundo os autores, “a responsabilidade social implica no dever de 
se aventurar em um campo sobre o qual a instituição não tem autorida-
de formal, ou seja, o funcionamento do sistema de saúde”. Por isso, para 
serem plenas e socialmente responsáveis, as escolas de medicina devem 
analisar os serviços de saúde para os quais elas se propõem a produzir 
alunos e futuros profissionais.

 Janet Grant é diretora do Centro de Educação Médica em 
Contexto (do inglês CenMedic, Centre for Medical Education 

in Context), no Reino Unido.
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Produtos e inovações para o paciente crônico
Eliete Bouskela

O paciente crônico de obesidade tem, em seus tratamentos, uma taxa de 
sucesso – considerando-se sucesso emagrecê-lo e mantê-lo magro pelos 
próximos cinco anos – extrema-
mente baixa, na ordem de 4%. 
Torna-se, portanto, essencial re-
fletir sobre o tema, considerando 
o que pode ser feito para reverter 
esse quadro. A primeira providên-
cia é ter produtos e inovações efe-
tivas, que sejam acessíveis e úteis a 
maior parte da população.

Um artigo publicado no jornal O Globo (Uma doença para cada remédio, 
Ligia Bahia, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), em 25 
de julho de 2011), dizia que “técnicas mais modernas e precisas tornam os 
diagnósticos mais precoces e suscitam mudanças permanentes nos limiares 
de normalidade”. Isso mostra que vários comportamentos que eram aceitos 
como normais nas gerações passadas, como desatenção, tristeza, angústia e 
amargura, foram alçados ao status de condições mórbidas e propulsionam 
a pesquisa e a comercialização de medicamentos. Isso suscita questiona-
mentos sobre a relação, até certo ponto promíscua, que existe hoje entre o 
profissional de saúde e a indústria.

As novas tecnologias são realmente a principal fonte de gasto, hoje, no 
sistema de saúde. No mesmo artigo de O Globo, a professora questiona o 
quanto se pode avançar ou cobrar pela tecnologia empregada, quando afir-
ma que “atualmente, o papel das novas tecnologias é controverso: há quem 
as considere como o problema da sustentabilidade dos sistemas de saúde, 
como solução ou as duas opções. A polêmica sobre o bem ou mal-estar 
causado pelas inovações tecnológicas começa pela reconhecida, mas nem 
sempre explicitada, interação de médicos e hospitais com as indústrias de 
medicamentos e de equipamentos”.

Em 2021, serão mais claras as interações tecnológicas e o real efeito que elas 
têm ao bolso da sociedade. Até lá, a relação entre a indústria farmacêutica 

Vários comportamentos que 
eram aceitos como normais 
nas gerações passadas, 
como desatenção, tristeza, 
angústia e amargura, 
foram alçados ao status de 
condições mórbidas.
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e os profissionais de saúde deve ser discutida no Brasil e no mundo. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, de acordo com um artigo publicado em 2007 
no The New England Journal of Medicine, 94% dos médicos têm algum tipo 
de relação com a indústria farmacêutica. Novamente citando o artigo de 
O Globo, “os médicos de São Paulo, entrevistados em 2010, não ficaram 
atrás dos colegas estadunidenses: 93% receberam brindes e benefícios das 
empresas farmacêuticas e de equipamentos, 77% disseram conhecer quem 
aceita produtos das indústrias com valor acima de R$ 500 e 22% sabiam 
quem indicou medicamentos, órteses/próteses desnecessários”. 

A relação explícita que se faz entre as duas partes, de alguma forma, ain-
da não foi discutida suficientemente. Nos congressos médicos, em geral, 
discute-se amplamente as novidades que chegam ao mercado, mesmo con-
siderando que a indústria farmacêutica não tem o seu pipeline (referindo-se 
aos processos de desenvolvimento e teste de produtos) extremamente rico. 
Os produtos lançados, principalmente no chamado fast track da FDA (do 
inglês Food and Drug Administration), (referindo-se ao processo que acele-
ra a aprovação de novos medicamentos), depois que são colocados em uso 
público por um tempo relativamente curto, todos ou grande parte deles são 

banidos porque causam mais malefí-
cios do que benefícios.

No tratamento da obesidade, a maior 
parte das drogas farmacêuticas usa-
das está sendo retirada do mercado. 
A evolução da doença, os efeitos co-

laterais e a tolerância a esses medicamentos precisam ser considerados. Um 
grande farmacologista (Paul M. Vanhoutte), certa vez, disse: “if it’s not a 
poison, it’s not a drug” (querendo dizer “se não é um veneno, não é uma 
droga”). As novas drogas que estão surgindo não são totalmente inocentes 
e, por isso, é necessário entender qual é o limite dos efeitos colaterais.

A saúde é termômetro do desenvolvimento econômico e social de um país. 
Fica evidente dizer, portanto, que o tratamento do paciente crônico é tão 
importante que merece maior atenção das escolas médicas. A universidade, 
quando coloca seus estudantes para lidar com esse tema, o faz de manei-
ra inadequada, preparando-o para situações agudas. O médico, formado 
dessa maneira, chega ao paciente com o intuito de curar a doença quan-

É obrigação do profissional 
da saúde pensar e propor 
ao paciente crônico uma 

alteração no estilo de vida.



do, na verdade, deveria entender que a maioria dos casos não requer cura, 
mas controle. No manejo do paciente crônico, o mais importante é a relação 
médico-paciente. De forma não passiva, o paciente que é orientado a mudar 
seus hábitos de vida precisa, em seu tratamento, ter compromisso com a 
doença. É papel do médico estabelecer essa parceria e o principal desafio é 
saber motivar e manter o paciente motivado.

Nas dietas receitadas aos pacientes obesos, a aplicação não parece ser um 
desafio para as posteriores três semanas, um ou dois meses. A dificulda-
de está na manutenção em longo prazo porque ela depende da motivação. 
Uma das melhores soluções, que se espera inclusive para 2021, é manter 
uma equipe multidisciplinar que acompanhe o paciente e determine se ha-
verá um remédio para cada doença ou um remédio para cada doente. Esse 
será, provavelmente, o resultado da fármaco-genômica.

Segundo estudo brasileiro de revisão sis-
temática e meta-análise feito por Daniel 
Umpierre e colaboradores, publicado em 
2011 no JAMA (do inglês The Journal 
of American Medical Association), com 
8.538 pacientes com diabetes tipo 2,  o 
maior benefício do exercício estruturado 
combinado com atividade física (exercí-

cios aeróbico, resistido ou ambos) no controle da glicemia foi observado 
com treino superior a 150 minutos por semana. Isso é interessante porque 
nesse tipo de treino, de acordo com o estudo também publicado no JAMA, 
em 2011, pelo professor M. Pahor, os benefícios do exercício estruturado 
combinado com atividade física também foram observados em dislipide-
mias, hipertensão, eventos cardiovasculares, mortalidade, qualidade de 
vida e condicionamento físico.

As aplicações práticas, voltadas ao exercício físico, praticamente não cau-
sam efeitos colaterais. Por isso, é importante que os médicos, no atendi-
mento aos pacientes de obesidade, hoje e daqui a dez anos, passem algum 
tempo mostrando ao paciente que a mudança de hábito é melhor que qual-
quer remédio. É obrigação do profissional da saúde pensar e propor ao 
paciente crônico uma alteração no estilo de vida. Mais importante ainda, 
quando se fala do ponto de vista de sustentabilidade da saúde dos idosos, é 

Motivação e 
perseverança são os 

melhores remédios; e 
inovação, assim como os 
espartanos faziam a três 

ou quatro mil anos atrás, 
é ter um corpo saudável.
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propor a manutenção dos exercícios físicos. Nguyen, em artigo publicado 
no Preventing Chronic Disease, em 2008, mostrou que idosos que frequen-
tavam academia de ginástica duas ou mais vezes por semana durante dois 
anos tiveram diminuição de US$ 1.252 no custo de cuidados com a saúde 
no segundo ano, comparado com aqueles que frequentaram a academia de 
ginástica menos de uma vez por semana.

Nesse contexto, os produtos e as inovações que podem ser levados ao pa-
ciente crônico vão além dos medicamentos e da aplicação tecnológica. Mo-
tivação e perseverança são os melhores remédios; e inovação, assim como 
os espartanos faziam três ou quatro mil anos atrás, é ter um corpo saudável.

Eliete Bouskela é professora titular da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e membro titular da Academia Nacional 
de Medicina.



Integração de medicina clínica e translacional
Fernanda Tovar Moll 

A medicina ou pesquisa translacional pode ser aplicada a diversas áreas do 
conhecimento – ciências naturais e biológicas, comportamentais e sociais – 
e, de uma forma mais genérica, é definida como a pesquisa científica cujos 
resultados são aplicados à população de estudo. A interação entre a pesquisa 
básica e a translacional é fundamental e sempre aconteceu. Nos últimos anos, 
entretanto, passou a ser bastante incen-
tivada por políticas de saúde nacionais, 
americanas e europeias. O JAMA (do 
inglês The Journal of American Medical 
Associations), publicou em 2010, que 
cerca de sessenta institutos voltados à 
pesquisa translacional estarão em fun-
cionamento até 2012, com uma verba 
individual dedicada de aproximada-
mente U$S 500 milhões por ano. 

A medicina translacional passa por três fases e, para que a pesquisa real-
mente tenha impacto e eficácia de tratamento em saúde, são necessárias as 
aplicações de todas elas. A fase T1, ou aquela descrita como pesquisa de 
coorte, é de suma importância e traduz o que é feito em laboratório para a 
prática clínica. A segunda fase, descrita como T2, é o estudo que traz à luz 
o conhecimento da efetividade dos tratamentos, das drogas e dos produtos 
produzidos. A terceira fase, T3, é por fim uma política de diretrizes e estu-
dos epidemiológicos que tem impacto relevante nas políticas de saúde e no 
desenvolvimento de produtos.

O mundo, nos últimos anos, tem desenvolvido consensos, consórcios e re-
des para discutir, financiar e formar pesquisadores multidisciplinares que 
trabalhem nas três áreas da pesquisa translacional, desde a fase T1, que 
depende de pesquisadores básicos (biólogos, biomédicos, farmacêuticos e 
médicos), até a fase T2, de pesquisadores clínicos e chegando à fase T3, de 
pesquisadores práticos. Tudo isso é feito para que a pesquisa seja pensada 
de forma adequada desde o início e possa, em conjunto com todos os pes-
quisadores, ser cada vez mais forte e rápida.

O mundo tem 
desenvolvido consensos, 
consórcios e redes para 
discutir, financiar e 
formar pesquisadores 
multidisciplinares que 
trabalhem nas três áreas 
da pesquisa translacional.



241

Vários esforços são feitos para se gerar eficácia na passagem do conheci-
mento da pesquisa básica para a clínica. Entretanto, a realidade brasileira 
ainda mostra uma dicotomia muito grande entre esses dois grupos, vista 
pelas deficiências de infraestruturas físicas, de laboratórios não integrados 
(que lado a lado facilitariam o contato das pesquisas) e do desenvolvimento 
de políticas de investimentos nacionais que preconizem a colaboração entre 
pesquisadores básicos e clínicos. 

Em 2008, com a criação dos INCTs (Institutos Nacionais de Ciência e Tec-
nologia), especificamente o Inbeb (Instituto Nacional de Ciência e Tecno-
logia de Biologia Estrutural e Bioimagem), coordenado pelos professores 
Jerson Lima, Wanderlei de Souza e Antônio Carlos Campos de Carvalho, 
da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), tenta mudar essa reali-
dade e começa a trabalhar intensamente na integração entre pesquisadores 
da área básica e clínica, em colaboração com o Instituto D’Or de Pesquisa e 
Ensino, uma instituição sem fins lucrativos, voltada à pesquisa e ao ensino, 
parcialmente mantida pela Rede D’Or de Hospitais.

O objetivo do Inbeb é promover 
pesquisa translacional desde o nível 
de caracterização de moléculas, ou 
de macromoléculas, passando para 
o nível celular, ou de bioimagem, e 

também para o nível de bioimagem em modelos animais e em humanos. A 
pesquisa conta com a participação de cerca de vinte laboratórios associados, 
muitos deles vinculados à UFRJ, mas também de laboratórios de São Pau-
lo, da região Nordeste e de outros países da América Latina, como a Argen-
tina. Os estudos colaborativos são desenvolvidos in vitro em moléculas ou 
animais, transpostos e traduzidos, aliados a ensaios in vivo e estudos clíni-
cos. Além disso, têm uma relação com algumas indústrias, como a Extracta 
e Bio-Manguinhos, para o desenvolvimento de outros produtos.

A infraestrutura de qualquer pesquisa básica requer algo similar ao que o 
Inbeb montou, inclusive do ponto de vista de facilidade, onde qualquer 
pesquisador pode ter acesso ao parque tecnológico. No caso da bioimagem 
e das macromoléculas, há anos existe o Centro Nacional de Ressonância 
Magnética, com quatro tipos de ressonâncias dedicados a estudos de es-
truturação de macromoléculas e proteínas sólidas e líquidas. O parque de 

A medicina translacional 
não é nova, mas precisa ser 

incentivada por melhores 
diretrizes e subsídios.



microscopia permite a geração de imagem de alcance celular e subcelular 
de estruturas, além da microscopia eletrônica e de varredura. Um prédio 
dedicado ao imageamento de pequenos animais reúne infraestrutura para 
ultrassonografia de alta resolução, ressonância magnética de 7-tesla e so-
breposição de PET (imagens metabólicas) às CT (imagens anatômicas), 
produzindo assim um terceiro tipo de imagem, com a recente compra do 
equipamento PET-CT. O objetivo é que, de modo integrado, os pesquisa-
dores possam ir de um nível de macromoléculas até à esfera de bioimagem 
de pequenos animais.

A parceria do Inbeb com o Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino criou 
uma extensão para a área de pesquisa clinica e translacional, permitindo 
que pesquisadores da área básica trabalhassem em conjunto com pesqui-
sadores clínicos, atuando em estrutura hospitalar de alta sofisticação e com 
possibilidades de desenvolver protocolos de uma forma integrada. Vários 
pesquisadores do instituto – nas áreas de neurociência, neurologia clinica, 
medicina intensiva, cardiologia, radiologia, oncologia, psiquiatria e neu-
roinformática – dedicam tempo integral ou parcial à pesquisa nas diversas 
áreas da medicina. Considerando que o Inbeb tem foco maior na bioima-
gem, a fusão ou transposição dessas pesquisas translacionais, que chegam a 
gerar imagens de serem humanos e voluntários, cria uma interface riquíssi-
ma de interação entre as instituições para um bem comum.

A troca de conhecimentos dos pesquisadores de várias instituições diferen-
tes, com experiências distintas – sejam eles da Fiocruz (Fundação Oswaldo 
Cruz), da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), da UERJ (Uni-
versidade Estadual do Rio de Janeiro) ou de clínicos vinculados ao Instituto 
D’Or –, rendeu estudos importantes. Os resultados da parceria são eviden-
tes, com o desenvolvimento de pesquisas na área de terapia intensiva, estu-
dos de biomarcadores e de modelos animais, além de ensaios clínicos que 
renderam algumas publicações em revistas do segmento, como dois artigos 
publicados em 2010 na revista Science Translational Medicine. 

A união desses pesquisadores rendeu estudos em animais e humanos, 
envolvendo a área de diagnóstico precoce e biomarcadores. Entre eles, 
estudos translacionais em insuficiência respiratória aguda de modelos 
animais e em pacientes internados em terapia intensiva. O grupo também 
gerou vários estudos relacionados à caracterização de estruturas de pro-
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teínas, como por exemplo, a P53, envolvida no câncer e em doenças neu-
rodegenerativas, além de estudos também transpostos a modelos animais 
e pacientes, como demências – Alzheimer e não Alzheimer – e câncer do 
sistema nervoso central.

Esses são só alguns exemplos das interações que, nos últimos anos, o Inbeb 
tem trabalhado, tentando incentivar o envolvimento nas pesquisas transla-
cionais de alunos de graduação, ensino médio e pós-graduação das diversas 
instituições. É natural que a primeira fase, de pesquisa básica, seja mais 
difundida nesse grupo, mas as observações clínicas são essenciais para se 
guiar estudos científicos propostos e vice-versa. 

A medicina translacional não é nova, mas precisa ser incentivada por me-
lhores diretrizes e subsídios. Ela precisa ser estimulada, divulgada e pro-
posta nos projetos de extensão universitária para que, uma vez concluída 
nas três fases (T1, T2 e T3), ela possa novamente ser alimentada para o 
desenvolvimento contínuo da qualidade dos cuidados em saúde do país.

Fernanda Tovar Moll é pesquisadora do Instituto de Ciências 
Biomédicas do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e do Centro Nacional de Bioimagem 
do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia 
Estrutural e Bioimagem, ligado a essa mesma universidade, e 
diretora científi ca do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino.



A pesquisa biomédica 
Eduardo Moacyr Krieger

A pesquisa biomédica é um forte instrumento de desenvolvimento na-
cional. Nas últimas décadas, foi caracterizada como as demais áreas da 
ciência universal por dois conceitos: 1) a multidisciplinaridade, quando 
passa a ser tratada por equipes multidisciplinares que buscam eficiência 
e avanços em profundidade. 2) a velocidade com que o conhecimento ad-
vindo da ciência passou para a tecnologia e, consequentemente, para o 
desenvolvimento. O resultado é um círculo “virtuoso” muito bem apro-
veitado pelos países avançados, 
onde a pesquisa interage com o 
desenvolvimento social e econô-
mico que, por sua vez, cria mais 
recursos para a pesquisa. 

“A geração do conhecimento e a 
capacidade de usá-lo criam de-
senvolvimento socioeconômico. 
Hoje, felizmente, não há mais 
dúvidas sobre a boa correlação entre a produção científica e o desenvol-
vimento. Enquanto o Brasil, entre as sete maiores economias do mundo, 
está em 13º lugar em produção científica, os Estados Unidos são o primeiro 
nessa área (com PIB de cerca de US$ 15 milhões), seguidos pela China (com 
PIB superior a US$ 7 trilhões).”

A área médica, talvez, tenha demorado para se aproveitar desse círculo 
“virtuoso”. Só agora, no início do século 21, os Estados Unidos começam 
fortemente a investir em medicina translacional – que nada mais é do que 
acelerar a passagem do conhecimento de bancada ao leito e do leito à ban-
cada, criando-se um movimento retroalimentado, promovido pela relação 
entre o conhecimento e sua aplicação prática. 

A importância da medicina translacional é evidente, mas para ser efetiva 
ela precisa que as duas primeiras etapas, chamadas de T1 (pesquisa bási-
ca) e T2 (pesquisa clínica) sejam concluídas em prol da fase T3 (pesquisa 
prática), com impacto na política de saúde pública. No entanto, a passagem 
para a saúde pública, mesmo sendo fundamental para se criar a ponte entre 

Falar do futuro é acreditar 
que o conhecimento daqui 
por diante será pautado nas 
equipes multidisciplinares 
e na integração do 
conhecimento à sua aplicação 
no hospital universitário.
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as fases iniciais e finais, ainda não está sendo concluída com a intensidade 
necessária, inclusive nos países avançados. No Brasil, menos ainda.

Nesse contexto, a responsabilidade 
da faculdade de medicina e do hos-
pital universitário não é apenas criar 
ou fazer a triagem do conhecimento, 
mas levá-lo à ponta prática – finan-
ciado, evidentemente, por fontes go-
vernamentais porque, mesmo sendo 
fundamental, a indústria e o setor 

privado não têm interesse imediato em fazer esse tipo de investigação. A 
finalidade é saber se o conhecimento está sendo realmente empregado, in-
clusive apreciando a relação custo-benefício de suas aplicações. Essa é uma 
função exclusiva do hospital universitário dentro da medicina translacional 
que deve, por meio do ciclo contínuo da criação e da aplicação, criar resul-
tados efetivos à saúde pública, em prol do paciente. Esse conceito vai, sem 
dúvida, pautar a pesquisa da próxima década. 

Falar do futuro é, de alguma forma, acreditar que o conhecimento até 2021, 
ou daqui por diante, será pautado nas equipes multidisciplinares e na inte-
gração do conhecimento à sua aplicação no hospital universitário. O uso do 
conhecimento deve ser visto como uma possibilidade de avanço nas pesqui-
sas que geram efetivos impactos na saúde pública nacional. 

À discussão acrescenta-se o tema dos novos modelos de pesquisa propos-
tos para os próximos anos. Um deles é de que a partir da descoberta do 
DNA e da biologia molecular, os últimos cinquenta anos se caracterizaram, 
evidentemente, por uma busca do conhecimento dos mecanismos molecu-
lares. Entender a intimidade molecular segue como tendência. Mas, a ela 
acrescenta-se também a preocupação de fazer integração do conhecimento 
no systems biology (referindo-se à biologia sistêmica).

A biologia sistêmica é a integração entre as partes, em complementação 
ao modelo reducionista. Ao mesmo tempo que se faz a busca da molécu-
la, é preciso voltar a saber o que está acontecendo, de fato, no indivíduo 
íntegro. Isso vale tanto para a biologia quanto para a medicina. Antes de 
se chegar ao nível molecular das moléstias ou enfermidades, é preciso co-
nhecê-las no nível clínico. Para se entender a doença como uma rede de 

Os mesmos profissionais 
que têm trabalhado com a 
biologia sistêmica também 
falam muito sobre como a 
medicina do futuro vai ser: 
preditiva, personalizada e, 

basicamente, preventiva.



alterações é preciso, antes, pensar nas redes de alterações metabólicas da 
célula até o órgão e do órgão até os sistemas.

Os mesmos profissionais que têm trabalhado com a biologia sistêmica tam-
bém falam muito sobre como a medicina do futuro vai ser: preditiva, perso-
nalizada e, basicamente, preventiva. Para ser preventiva e personalizada ela 
tem de ter, evidentemente, a participação da sociedade (paciente, família, 
médicos, etc). Para ser preditiva ela precisa se valer mais dos marcadores 
que, evidentemente, serão de fenótipos de origem funcional ou molecular. 

Cada vez mais haverá a possibilida-
de de se detectar biomarcadores no 
genoma, refletindo as alterações da 
máquina humana que, mais à fren-
te, dependendo da parte ambiental, 
pode se desarranjar e produzir do-
enças. Conhecer esses desarranjos 
pode criar maneiras precoces de 

prevenção. A nanotecnologia é outra realidade capaz de possibilitar, com 
uma única gota de sangue, cerca de 2,5 mil dosagens de proteínas que, na 
globalidade, traduz o que está ocorrendo no corpo humano.  Essa parte da 
predição seguramente criará possibilidade mais efetivas de um quadro in-
dividualizado cujo objetivo é, mais do que manter a saúde, prevenir as do-
enças, que é a grande meta da medicina do futuro. 

Os custos das aplicações tecnológicas, que antes eram altos, passam a entrar 
em uma cadeia decrescente. Hoje, os pacientes são tratados quando as do-
enças já estão em evidência. Com o diagnóstico precoce, os custos gerados 
pelas doenças caem. E mesmo as tecnologias que hoje são caras, começam 
a decrescer – uma sequência de genoma está prestes a custar cerca de US$ 
1 mil, o que a torna perfeitamente acessível. As novas tecnologias que po-
dem encarecer o sistema no primeiro momento, também podem barateá-lo 
quando se mostram eficientes e aplicáveis em larga escala. Tudo depende 
do interesse nacional em ter ou não uma determinada tecnologia.

É dever do médico prever, nos indivíduos, se as possíveis alterações gené-
ticas serão capazes de provocar doenças. Mesmo os indivíduos sadios, que 
não têm previsões evidentes de doença ou que irão morrer de velhos, preci-
sam ser analisados pela herança biológica. O interessante é que a evolução 

Mesmo os indivíduos sadios, 
que não têm previsões 

evidentes de doença ou 
que irão morrer de velhos, 

precisam ser analisados pela 
herança biológica.
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biológica foi muito lenta, levou milhões de anos, e as alterações da civiliza-
ção atual estão criando uma defasagem entre o maquinário que o genoma 
traz e as solicitações ambientais da vida presente. Foram cinco milhões de 
anos para o homem se desenvolver dos símios (macacos) ao pithecanthropus 
erectus (homem-macaco ereto), mais duzentos mil anos para surgir o ho-
mem atual que, com sua lança, alimentava-se fazendo exercício.

A agricultura surgiu há dez mil anos. Todo esse maquinário genético que 
fez o homem um ser eficiente teve um componente fundamental e fantás-
tico de armazenamento de energia, porque ele não tinha outra fonte de ali-
mento senão caçar ou pegar alguma coisa das plantas. Mas como não tinha 
o armazenamento de alimentos, ele guardava energia no próprio organismo 
para sobreviver sob a forma de tecido adiposo. Hoje, a mesma maquinaria 
genética de milhões de anos, que foi feita para a sobrevivência da espécie, 
subsiste com a abundância de alimentos nas geladeiras e supermercados. O 
resultado é a epidemia de obesidade.

O homem só tinha o sal natural da caça. O sal, tal como conhecemos hoje, 
é relativamente novo, descoberto há poucos milhares de anos. A sua des-
coberta o tornou tão precioso que o ordenado dos soldados romanos era 
pago com sal. Daí o “salário”. Hoje, o homem moderno come sal de três 

a quatro vezes mais do que o mí-
nimo recomendado e precisa de 
uma enormidade de medicamen-
tos para poder eliminá-lo e se ver 
livre da hipertensão.

Por isso, os alunos da medicina 
atual precisam entender o valor 
da prevenção. É preciso que ele 

conheça o organismo humano em sua natureza para poder enfrentar os no-
vos desafios da civilização. Na natureza, para sobreviver, o homem amea-
çado precisava lutar ou fugir em frações de segundos. Ou ele preparava a 
musculatura para lutar e correr, ou morria. Essa necessidade desenvolveu 
no hipotálamo do homem, uma zona pequenininha, conhecida como área 
de defesa, que ocupa menos de 1% do cérebro. É como um botão. Quando 
pressionado, ele dá uma enorme descarga simpática e de hormônios, au-
mentando o débito cardíaco acompanhado de vasoconstritores. O tempo 

O homem moderno come sal 
de três a quatro vezes mais do 

que o mínimo recomendado 
e precisa de uma enormidade 
de medicamentos para poder 

eliminá-lo para se ver livre 
da hipertensão.



passou. E a mesma área que tem a função de defesa passa a ser empregada 
nas irritações de trânsito, no escritório e em todas as partes da vida. O que 
era, portanto, um botão fundamental para perpetuação e defesa da espécie 
passou a ser um alarme, a sirene do estresse. 

Assim, a medicina preventiva é quase que um guia prático da vida saudá-
vel, pelo menos enquanto não houver uma mudança de genoma, que leva 
séculos. Enquanto essa alteração genômica não ocorrer, devemos reduzir o 
excesso de sal, de estresse, de alimentos e de gordura.

Eduardo Moacyr Krieger é coordenador do Programa de 
Cardiologia Translacional do Instituto do Coração do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, diretor-executivo da Comissão de Relações 
Internacionais dessa mesma instituição e vice-presidente da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
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As regras do jogo
Arnaldo Lopes Colombo

Para se pensar em como melhorar a competitividade da universidade na-
cional, de forma a incluí-la na lista das cem melhores do mundo, é preciso 
olhar para o sistema de ensino brasileiro como se ele próprio fosse ca-
paz de identificar suas virtudes, compará-las com o que as universidades 
de ponta estão fazendo hoje no mundo e promover mudanças para que o 
jogo, rapidamente, mude de direção. De forma simples, essas são as re-
gras do jogo.

Plano nacional de pós-graduação - O SNPG (Sistema Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa) é um exemplo de grande sucesso na políti-
ca educacional brasileira. O setor tem financiamento regular, contando 
com recursos oriundos principalmente do CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), da Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e pelas FAPs (Fundações 
de Amparo à Pesquisa) de diferentes estados.

O sistema de avaliação da Capes estabelece normas para o controle de 
qualidade dos cursos, sendo esse julgamento realizado  pelos pares, com 
grande impacto nos cursos de pós-graduação. Se o programa for ruim, ele 
é fechado. O compromisso com o su-
cesso existe, havendo atividades de 
gestão e planejamento para o aper-
feiçoamento do ambiente de pesqui-
sa nas universidades.

Outra vertente importante para o 
sucesso de nosso sistema de pós-
-graduação é representado pelo 
Portal Capes, instrumento funda-
mental para democratizar o acesso de alunos e pesquisadores à produção 
científica mundial, assim como o SciELO (do inglês Scientific Electronic 
Library Online), que tem fundamental papel na divulgação da ciência 
produzida no Brasil.

As inciativas do MEC para 
ampliação do sistema de 
pós-graduação e 
pesquisa só terão êxito 
caso sejam solucionados 
todos os problemas 
relacionados ao ensino 
médio no País.



Metas do Ministério da Educação para ampliação do sistema - As me-
tas do MEC (Ministério da Educação) divulgadas para o aperfeiçoamento 
do Sistema Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa para a próxima década 
são claras e incluem medidas para: 

1) elevar a ciência brasileira a um padrão de qualidade mundial, transfor-
mando-a em um grande motor de mudança social e econômica. É im-
praticável continuar o crescimento econômico e a política de redução 
de assimetrias sociais sem promover desenvolvimento tecnológico, 
que permita agregar valor pela ciência à economia; 

2) ampliar a capacidade de titulação anual dos alunos, até 2020, para 19 
mil doutores, 57 mil mestres e seis mil mestres profissionais; 

3) aumentar o número de doutores por mil habitantes, de 1,4 para 2,5, 
considerando que o número atual, para a faixa de 25 a 64 anos, é bas-
tante pequeno se comparado a outros países desenvolvidos e,

4) até 2020, ter titulado 150 mil doutores e 450 mil mestres.

É também importante trabalhar 
para que a ampliação da forma-
ção de alunos de mestrado e dou-
torado aconteça dentro de um 
contexto de melhoria da qualida-
de do sistema, permitindo a for-
mação de profissionais de excelência científica, preparados para colaborar 
com a melhoria dos indicadores culturais, sociais e econômicos do País. 

Nesse contexto, é fundamental que se tenha uma agenda nacional de pes-
quisa que aponte prioridades para o desenvolvimento científico nacional, 
permita maior sinergia entre diferentes grupos de pesquisa e universidades, 
assim como estabeleça condições para a maior aproximação entre os centros 
de pesquisa e o setor produtivo privado.  

Aspecto fundamental a ser lembrado é que as inciativas do MEC para am-
pliação do SNPG só terão êxito caso sejam solucionados todos os proble-
mas relacionados ao ensino médio no País, tornando possível a chegada na 
universidade de alunos com melhor preparo para atender aos desafios do 
ensino superior.  

“Se você quiser ser bem 
sucedido, duplique a sua taxa 
de insucesso”, como dizia 
Thomas Watson, presidente e 
fundador da IBM. 
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Diretrizes gerais - As diretrizes gerais do PNPG (Plano Nacional de 
Pós-Gradução) para os próximos dez anos envolvem uma série de inicia-
tivas, sendo que algumas delas merecem maior atenção dos gestores das 
universidades nacionais. Entre elas está  a necessidade de uma mudança 
radical na estrutura curricular dos programas de graduação, prestigiando 
a articulação temática e interdisciplinar do conteúdo programático a ser 
discutido nos diferentes cursos, permitindo maior liberdade ao aluno para 
definir o conteúdo de sua formação, oferecendo maior flexibilidade e diver-
sidade curricular em diferentes cursos. 

Na pós-graduação, a mobilidade estudantil deve ser muito facilitada, ha-
vendo maior consolidação de propostas de programas que realmente sejam 
organizados de forma interdisciplinar, com maior ênfase no coorientação 
por pesquisadores de áreas diferentes, criando colaboração e sinergia entre 
lideranças de diferentes áreas do conhecimento.

Outro passo importante é consolidar a formação de redes de pesquisa, en-
volvendo parcerias nacionais e internacionais, que, de fato, depois de dois 
ou quatro anos, leve à descoberta do novo e do inédito – e não à pesquisa 
previsível que boa parte dos grupos ainda realiza.

Para realmente sair da zona de conforto representada pela pesquisa de 
resultados previsíveis, passando a cultivar projetos de médio e longo 
prazo, é fundamental que os pesquisadores brasileiros e o Sistema Na-
cional de Pós-Graduação e Pesquisa tenham maior “tolerância ao ris-
co”, condição fundamental para se avançar com o conhecimento além 
das fronteiras do já estabelecido.

“Se você quiser ser bem sucedido, 
duplique a sua taxa de insuces-
so”, como dizia Thomas Watson 
(1874-1956), presidente e funda-
dor da IBM. Para consolidar linhas 
de pesquisa com maior densidade 
científica, que realmente mudem 
paradigmas e gerem conhecimen-
tos transformadores, é preciso redirecionar o portfólio de projetos dos 
docentes pesquisadores das universidades para investimentos de médio 
e longo prazo. 

É essencial que haja 
estímulo para as atividades 
de pesquisa desenvolvidas 
em colaboração com as 
empresas, dando ênfase à 
incorporação de inovação 
nos processos produtivos.



Infelizmente, a grande maioria dos pesquisadores trabalha apenas com um 
horizonte de “dois a quatro anos” para conclusão de seus projetos, tempo 
esse necessário para titular um mestre ou doutor, respectivamente. Mudan-
ças culturais e no sistema de financiamento devem ser implementadas para 
que seja possível esse redirecionamento de pesquisadores em torno de pro-
jetos mais ousados.

Internacionalização - A internacionalização e a cooperação internacional 
são passos fundamentais para se pensar na inclusão da universidade brasi-
leira entre as melhores do mundo. Esse processo deve envolver  não apenas 
o envio de mais estudantes ao exterior, com foco no PhD, buscando ofere-
cer convívio do estudante com centros de excelência em diferenets países, 
mas sobretudo a captação de quadros qualificados de outros países para a 
nossa universidade, seja através de 
contratos provisórios, por tempo 
limitado ou, ainda melhor, de for-
ma permanente. 

Para tanto, tem-se que criar me-
canismos de financiamento para 
permitir maior competitividade 
no mercado de contratação (mesmo que por tempo limitado) de lideran-
ças científicas de universidades europeias e norte-americanas. O conví-
vio dessas lideranças com alunos e docentes brasileiros tem um grande 
potencial transformador. 

A interação contínua de estudantes e pesquisadores do Brasil com lideran-
ças de universidades de classe mundial facilitam a participação de atores 
nacionais em redes internacionais de pesquisa e permitem maior longevi-
dade à formação acadêmica de nossos pares.

Financiamento da pós-graduação - O financiamento da pós-graduação 
deveria vir acompanhado por mudanças nos marcos legais que permitis-
sem maior autonomia e agilidade na gestão de recursos, assim como levar 
a maior colaboração e sinergia entre os setores públicos e comprometidos 
com a CTI (ciência, tecnologia e inovação). Essas mudanças são fundamen-
tais para que a universidade brasileira se torne mais competitiva e que con-
siga agregar ao PIB (Produto Interno Bruto) do País riquezas geradas pelam 
economia do conhecimento. 

Apesar do Brasil ter a sétima 
maior do mundo, é também 
o único país emergente 
que não tem ainda uma 
universidade entre as cem 
melhores do globo.
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As lideranças científicas no Brasil não conseguem mais trabalhar mediante 
um sistema de gestão atrasado e completamente travado pelos órgãos de 
controle federais e estaduais. Há mecanismos mais inteligentes que a lei 
nº 8.666 (que institui normas para licitações e contratos da administração 
pública) e que devem permitir à sociedade exercer seu direito de controle 
sobre os gastos públicos relacionados ao financiamento de pesquisa, sem 
criar embaraços que comprometam sua qualidade. 

Formação de recursos humanos para o mundo do trabalho não aca-
dêmico - É fundamental que as lideranças científicas brasileiras tenham 
em mente que os nossos doutores não são formados apenas para o mundo 
acadêmico. É essencial que haja estímulo para as atividades de pesquisa de-
senvolvidas em colaboração com empresas, dando ênfase à incorporação de 
inovação nos processos produtivos. 

Por outro lado, há a necessidade de se discutir iniciativas por parte do po-
der público que promovam contratação substancial de mestres e doutores 
fora da academia, em centros de desenvolvimento tecnológico da indústria, 
facilitando ainda a integração entre universidade, governo e empresas com-
prometidas com o desenvolvimento tecnológico e da inovação.

As melhores do mundo - O aumento da produtividade acadêmica no País, 
com melhora nos indicadores da produção científica, é evidente nos últimos 
anos. Mas apesar do Brasil ter uma economia pujante, considerada a sétima 
maior do mundo, é também o único país emergente que não tem ainda uma 
universidade entre as cem melhores instituições do globo. 

A Classificação Acadêmica das Universidades Mundiais (do inglês Aca-
demic Ranking of World Universities) feito pelo Institute of Higher Educa-
tion da Universidade Shanghai Jiao Tong tem por base poucos critérios que 
permitem avaliar a qualidade da graduação das diferentes universidades, a 
qualidade de suas lideranças científicas e os resultados de pesquisas publi-
cadas ao longo dos anos. 

Nesse contexto, são computados o número de alunos e docentes que rece-
beram prêmio Nobel, acadêmcios de até quarenta anos que tenham sido 
contemplados com a Fields Medal (considerada o prêmio Nobel da Mate-
mática), assim como o número de pesquisadores mais citados nas diferentes 
áreas do conhecimento, contando ainda os professores que frequentam com 
assiduidade as páginas das revistas Nature e Science. 



A discussão que a comunidade acadêmica precisa aprofundar com o gover-
no é sobre sistema de gestão e marcos legais que sejam mais apropriados 
para dar suporte e complexidade à atmosfera acadêmica necessária para que 
a universidade brasileira atenda  aos critérios de produtividade exigidos por 
aquelas instituições classificadas como de classe mundial. Muito se debate 
se esses critérios de excelência estabelecidos para avaliar universidade de 
classe mundial seriam adequados para a América Latina. A discussão hoje 
é irrelevante frente à necessidade de se lutar pela maior autonomia de gestão 
na universidade.  

Todas as universidades de ponta  pos-
suem  em comum uma elevada concen-
tração de talentos (docente e discente), 
abundância de recursos, financiamento 
adequado para pesquisa de risco e de 
ponta. Da mesma forma, são todas do-
tadas de grande autonomia e alta capa-
cidade de gestão e planejamento, poder 
de contratação e demissão de pessoal, 

apresentando agilidade na implementação de políticas que sejam prioritá-
rias para seu desenvolvimento institucional, contando com a facilidade de 
aplicação de recursos sem amarras burocráticas.

Brasil e Estados Unidos - As principais diferenças entre as universidades de 
ponta norte-americanas e brasileiras são óbvias, e deveriam merecer a aten-
ção especial de nossos gestores no MEC. O primeiro item da lista refere-se 
à autonomia administrativa e financeira. É um absurdo o grau de restri-
ção exigido na aplicação de recursos e contratação de pessoal qualificado 
nas universidades federais. O segundo item, fundamental, é a ampliação 
do orçamento. O terceiro está voltado ao fortalecimento das atividades de 
planejamento. E o último contempla o aprimoramento dos mecanismos de 
avaliação do corpo docente e funcionários – avaliação essa que deveria ter 
real impacto na carreira do servidor, implicando em aumento ou redução 
salarial, ou mesmo em seu afastamento, em condições específicas.

Reflexões urgentes - É preciso desencadear na universidade reflexões pro-
fundas sobre o atual modelo acadêmico, a começar pela política de contra-
tação de quadros e sua estabilidade precoce prevista pelo regime jurídico 

O sistema de distribuição 
de vagas para docentes 

no Brasil é extremamente 
burocrático, amarrado e 

dificulta qualquer política 
de fomento a áreas 

estratégicas dentro de 
uma instituição.
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único. Nas universidades norte-americanas, os professores passam a gozar 
de alguma estabilidade apenas após período longo de trabalho, em geral 
sete ou dez anos, quando suas contribuições para a instituição se tornaram 
robustas o suficiente para que o vín-
culo se perpetue. No modelo brasi-
leiro, raramente algum docente con-
cursado é desligado, e não temos um 
sistema justo e eficiente de avaliação 
de méritos na carreira que tenha im-
pacto no regime de contratação ou no 
salário do indivíduo.

O sistema de distribuição de vagas para docentes no Brasil é extremamente 
burocrático, amarrado e dificulta qualquer política de fomento a áreas estra-
tégicas dentro de uma instituição. Assim, as vagas são pulverizadas nos de-
partamentos que, não abrindo mão delas, tornam difícil a contratação de no-
vos docentes para consolidação de núcleos acadêmicos em áreas estratégicas.

O sistema de escolha e de indicação de gestores deveria ser revisto. Não 
faz o menor sentido eleger reitores de universidades utilizando a mesma 
filosofia e normas que disciplinam as eleições de vereadores, deputados e 
síndicos de prédio. A universidade é uma instituição secular, de altíssima 
complexidade, cuja gestão requer experiência sólida e mérito acadêmico de 

seus gestores. Imaginar que o rei-
tor possa ser indicado por voto di-
reto da comunidade é como suge-
rir que o piloto de um Boeing seja 
eleito entre os passageiros de um 
determinado voo. A indicação dos 
principais dirigentes da universi-
dade deve ser feita por um proces-

so diferenciado, que permita uma análise mais profunda das habilidades e 
méritos de cada candidato, preferencialmente facilitado por um comitê de 
busca, envolvendo lideranças científicas e gestores mais experientes, com 
participação no conselho superior da universidade. 

Por fim, gostaria de trazer à reflexão o conceito de isonomia salarial, com-
pletamente consolidado em nossas universidades. Fazendo uma compa-

Imaginar que o reitor 
possa ser indicado por voto 
direto da comunidade é 
como sugerir que o piloto 
de um Boeing seja eleito 
entre os passageiros de um 
determinado voo.

O que aconteceria com o 
time do Barcelona se seguisse 

as mesmas regras que se 
aplica à universidade? O 
melhor time do mundo, 

rapidamente, tornar-se-ia um 
time medíocre.



ração com o futebol, esporte da preferência nacional, o que aconteceria 
com o time do Barcelona se seguisse as mesmas regras que se aplica à uni-
versidade? Os jogadores seriam servidores públicos com salários determi-
nados pelo ministro e poderiam jogar independentemente dos resultados. 
E o que ocorreria se o orçamento do clube não fosse vinculado aos resul-
tados do time e se não fosse permitido contratar os melhores jogadores, 
dispensando aqueles que não sabem jogar ou se a estratégia e a tática do 
time fossem determinadas pelo ministro e não pelo técnico? Possivelmen-
te o Barcelona não seria o que é. O melhor time do mundo, rapidamente, 
tornar-se-ia um time medíocre.

Arnaldo Lopes Colombo é professor titular  de Infectologia da 
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 
Paulo, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa dessa mesma 
universidade e pesquisador 1A do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológico.
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Saúde e engenharia de ponta
Reginaldo dos Santos

Poderíamos até dizer, à primeira vista, que o ITA (Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica) não tem nada a ver com saúde. Errado. O ITA foi criado 
no início dos anos de 1950 para formar recursos humanos no campo aero-
espacial, em áreas de interesse do comando da Aeronáutica, promovendo 
educação, ensino, pesquisa e extensão. Mas o que primeiro motivou essa 
escola a entrar no campo da medicina, pelo menos de forma tímida, foi o 
fato de a Aeronáutica ser responsável 
pelo acompanhamento físico e mental 
de seus aeronavegantes. Ela tem hoje 
três hospitais de alta complexidade, 
sete hospitais de área (média comple-
xidade), uma casa gerontológica e um 
laboratório farmacêutico, onde atuam 
mais de 3,5 mil profissionais da saúde, 
sendo mais de 750 médicos.

Segundo dados do CTIS (Centro de Tecnologia e Inovação em Saúde) do 
Pqtec (Parque Tecnológico de São José dos Campos), do qual o ITA faz 
parte, a saúde responde por 20% da despesa mundial (pública e privada) 
com atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Em 2008, ela 
representou cerca de US$ 185 bilhões. O Brasil é altamente dependente de 
importação de produtos, no que diz respeito ao acesso a novos fármacos e 
medicamentos, equipamentos de saúde, materiais (órteses e próteses), he-
moderivados, vacinas e insumos para o diagnóstico de doenças. São cons-
tatações claras. 

Também no Brasil a cadeia produtiva de saúde representa 8% do PIB (Pro-
duto Interno Bruto), movimentando cerca de R$ 160 bilhões por ano. Além 
disso, emprega direta ou indiretamente, nove milhões de profissionais. Ci-
ência e tecnologia em saúde representam, portanto, um segmento estratégi-
co na busca de soberania do País. O PAC Saúde (Programa de Aceleração 
do Crescimento da Saúde), “Mais Saúde - Direito de Todos”, é composto 
por sete eixos, sendo que um deles, voltado especificamente ao complexo 
industrial, também aproxima o ITA da questão.

A bioengenharia do 
ITA começou a estudar 
processos a plasma para 
obtenção de materiais 
nanoestruturados com 
características bactericidas 
ou bacteriostáticas.



Na carteira de trabalhos do ITA existe uma série de programas voltados à 
saúde, especialmente no campo da engenharia, com pesquisas avançadas e 
teses de mestrado e doutoramento. Dois professores, engenheiros formados 
pelo ITA – Chiepa e Yoneyama – são também médicos que atuam em áreas 
relacionadas à saúde no próprio instituto. Desde 1997, foram mais de trinta 
trabalhos publicados por eles e mais de dez teses de mestrado e doutorado. 
Outros tantos estão em andamento.

Há pouco tempo, o ITA foi convidado para compor o CTIS, formado 
originalmente pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), Unesp 
(Universidade Estadual de São Paulo), Unicastelo (Universidade Cami-
lo Castelo Branco), LNCC (Laboratório Nacional de Computação Cien-
tífica) e SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medici-
na). Juntos, formam um complexo de conhecimento que deve contribuir, 
sem dúvida alguma e muito em breve, para o desenvolvimento de novas 
soluções à saúde, associando computação científica, engenharia, medici-
na e biotecnologia. 

O ITA possui um ambiente propício para desenvolvimento de trabalhos 
voltados à área médica. Sua vocação de escola de engenharia, aliada ao de-
partamento de física, começa a tomar fôlego na busca de novos conheci-
mentos, em áreas específicas. A bioengenharia do ITA começou a estudar, 
por exemplo, processos a plasma para obtenção de materiais nanoestrutu-
rados com características bactericidas ou bacteriostáticas, usados no reves-
timento de telas de polipropileno de uso cirúrgico. Todos conhecem os efei-
tos negativos que, às vezes, as telas de polipropileno causam em pacientes. 
Com alguns trabalhos já realizados 
e também uma pequena patente no 
projeto já é possível se pensar, para 
o futuro próximo, em um produto 
nacional de qualidade, melhor do 
que a simples tela de polipropileno 
usada nas cirurgias.

Os casos recorrentes que a imprensa noticia, de itens cirúrgicos sendo re-
tirados do paciente pós-cirurgia, por esquecimento, representam um pro-
blema sério que precisa ser tratado adequadamente. O ITA iniciou estudos 
para o desenvolvimento de um sistema de identificação de objetos cirúr-

Outro tema que preocupa o 
ITA e o instiga na busca de 
soluções é o erro médico, 
que pode ser evitado na 
maioria dos casos.
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gicos retidos que, ao contrário do que é oferecido pelo mercado, possa ser 
simples, barato e aproveitado pelo setor de saúde pública. 

O ozônio exerce papel importante na medicina, odontologia e veterinária. 
Na literatura científica, vê-se que os experimentos feitos há 36 anos pelo 
Dr. Heinz Konrad podem funcionar, a custos baixos, principalmente em 
tratamentos de feridas grandes. A ozonoterapia pode ser aplicada em tra-
tamentos de herpes, hepatite e outros tipos de infecção. O ozônio aumenta 
o aporte de oxigênio a todas as células do organismo, aumentando a oxi-
genação e a respiração celular. Também facilita e estimula a circulação do 
sangue, mesmo através de artérias já estreitadas. Tem efeitos bactericida, 
fungicida e de inativação viral, além de estimular a produção de interferon e 
interleucina. As aplicações de ozônio aumentam a saturação de oxigênio no 

sangue circulante e surtem efeito em 
máquinas para lavagem de roupas, 
na esterilização de ambientes cirúrgi-
cos e até no tratamento de água e lixo 
hospitalar. O ITA tem um laborató-
rio de produção de ozônio, com equi-
pamentos de dosagem e precisão.

Outro tema que preocupa o ITA e o instiga na busca de soluções é o erro 
médico, que pode ser evitado na maioria dos casos. O livro Errar é humano 
(do original To Err is Human – Building a Safer Health System), publicado 
em 2000 pelo Comitê de Qualidade dos Cuidados da Saúde do Instituto 
de Medicina dos Estados Unidos, aponta estudos feitos no Colorado e em 
Utah que relacionam a morte anual de 44 mil americanos como resultado 
de erros médicos. Em um estudo feito em Nova York, esse número chega a 
98 mil, matando mais que os acidentes de carro (43.458), câncer de mama 
(42.297) e aids (16.516). Periodicamente, o ITA promove seminários so-
bre segurança na aviação. Existem dois cursos – Curso de Especialização 
em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade Continuada e Mestrado 
Profissional em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade Continuada – 
que começam a ser usados, em parceria com a Unifesp, para criação de um 
módulo de especialização e mestrado profissional em segurança em saúde.

A medicina, que até o século 19 era estudada por observação de modelos 
vivos, hoje está associada à bioengenharia. Uma frase de São Francisco de 

Escolas de engenharia e de 
medicina, juntas, poderão 

acelerar as soluções que 
beneficiarão a sociedade 

e fazer da saúde algo que 
achamos, hoje, impossível.



Assis sintetiza o espírito de união entre a tecnologia e a saúde: “Comece 
fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará 
fazendo o impossível”. Como primeiro passo, necessário e possível, as es-
colas de engenharia deveriam procurar as escolas de medicina e vice-versa. 
Juntas, certamente, poderão acelerar as soluções que beneficiarão a socie-
dade e fazer da saúde algo que achamos, hoje, impossível.

Reginaldo dos Santos é reitor do Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica e tenente-brigadeiro do ar reformado.
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Mercado e complexo industrial
Inovação em produtos e serviços

Moderado por: Newton Lima, deputado federal, ex-reitor da 
Universidade Federal de São Carlos e ex-prefeito de São Carlos.

Presidido por: Sérgio Tufik, professor titular de Psicobiologia da Escola 
Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, presidente 
da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa e membro da American 
Association of Sleep Medicine, Sleep Research Society e World Federation 
of Sleep Research and Sleep Medicine Societies. 

Talk-show coordenado por: Nestor Schor, professor titular de 
Nefrologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 
São Paulo, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro 
titular da Academia Nacional de Medicina.
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A falta que a inovação nos faz
 Antônio Britto

É consensual a ideia de que o Brasil 
avançou e avança. Da mesma forma, 
esse avanço gerou benefícios concre-
tos à população, especialmente no que 
se refere à saúde básica – “dengue” à 
parte. Só que o País fez a indelicadeza 
de se tornar mais complexo, levando 
para esse campo da complexidade também as doenças e os desafios que 
surgiram com sua evolução. É como se ele tivesse circulado muito bem e 
vitoriosamente pelo andar térreo da economia criativa e está, agora, per-
guntando-se: “onde fica o elevador?”. Daqui a dez, vinte, trinta anos, os 
adversários provenientes do crescimento brasileiro estarão derrotados se, 
efetivamente, tivermos abandonado a teoria para dar lugar, realmente, às 
práticas de inovação.

No Brasil, a inovação está cada vez mais parecida com a ioga. Não se encon-
tra alguém que seja contra, mas também são pouquíssimos os que visivel-
mente a praticam. As empresas brasileiras não praticam inovação. Embra-
pa (Exceções à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), à Embraer 
(Empresa Brasileira de Aeronáutica) e a mais duas ou três. Só que os fun-
cionários dessas corporações estão exaustos porque, em todos os seminá-
rios, precisam mostrar como ela é feita. 

Os governos do passado e do presente ainda não deixaram claros os ca-
minhos corretos e organizados para se produzir inovação. Hoje, é preciso 
ir ao MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior), ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social), ao MCTI (Ministério da Fazenda, ao Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação), à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 
ao Conep (Conselho Nacional de Saúde) e ao INPI (Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual).

Do ponto de vista corporativo, o passo decisivo para a inovação é olhar ou-
tros mercados, dando-se conta de que o interno, diante do próprio gigantis-

No Brasil, a inovação está 
cada vez mais parecida 
com a ioga. Não se 
encontra alguém que 
seja contra, mas também 
são pouquíssimos os que 
visivelmente a praticam.
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mo, está se estagnando. Esse novo ciclo requer uma quebra de paradigma, 
quando as empresas passam a vender, para o mercado externo, tecnologia 
e inovação em seus produtos. Se não for assim, a indústria nacional passa a 
viver na pechincha da commodity, concorrendo com um exército chinês de 
1,3 bilhão de pessoas.

Do ponto de vista do governo, é preciso que se decida claramente de que 
forma a inovação será tratada. Talvez não seja um único órgão cuidando de 
tudo, mas vários deles em uma mesma sala. Na porta, uma placa indicaria: 
inovação. E dali seria possível sair com um “sim” ou com um “não”. Quan-
do uma empresa estrangeira visita o País, ela precisa ficar cerca de quatro 
dias equilibrando a agenda porque, politicamente, se visitar o órgão “A”, 
tem que ir ao “B” e se for ao “C”, terá que ir ao “D”. Em uma maratona de 
oito a doze reuniões essa indústria estrangeira sairia com oito a doze infor-
mações diferentes. Há anos esse ritual se repete.

O financiamento e a legislação, com todos os seus aperfeiçoamentos, não 
apresentam problemas graves e nem são esses os maiores desafios. O Bra-
sil ainda não vê a inovação como algo es-
sencial, mas sempre como uma atividade 
paralela, mais retórica do que prática. Por 
que a Irlanda é autossuficiente em fárma-
cos e medicamentos, sendo um dos únicos 
países do mundo com superavit comercial 
nessa área? Por que o Brasil importa 96% 
dos fármacos? Por que de 96 medicamentos patenteados, somente um é 
brasileiro e 95 são estrangeiros? O Brasil tem sido capaz de resolver tanta 
coisa que eu, como brasileiro envolvido há tantos anos nas vidas pública e 
privada, recuso-me a acreditar que essa seja uma incompetência nacional. 
Não existe, por aqui, definição de prioridade. A partir daí, pululam planos, 
programas e iniciativas.

Tomando-se como exemplo o próprio mercado de medicamentos, o Brasil 
perdeu a chance de liderança na produção e inovação dos sintéticos e agora 
está atrasadíssimo no que se refere aos biológicos, transformando em con-
trabando o que deveria ser, em razão de sua biodiversidade, uma grande 
oportunidade de negócios. O País oficializou a determinação de que seja 
contrabandeada a riqueza brasileira, simplesmente porque não se organiza. 

Por aqui, é como se a 
pesquisa fosse crime. 
Requerer o direito à 
patente passou a ser, 
inclusive, um crime 
ainda maior.



Por aqui, é como se a pesquisa fosse crime. Requerer o direito à patente 
passou a ser, inclusive, um crime ainda maior.

Por mais controverso que possa parecer, o Brasil não tem, na área de inova-
ção, especialmente na saúde, barreiras que sejam insuperáveis ou intrans-
poníveis. Também não oferece grandes entraves do ponto de vista legal. As 
próprias universidades não têm dificuldades do ponto de vista da criativi-
dade, do talento e do saber. Só que a sociedade brasileira, até mais que o 
Estado, ainda não se deu conta, e continua não se dando conta, do papel que 
a inovação exerce em seu próprio futuro e no futuro do mundo.

No Congresso Nacional, são pouquíssimos os parlamentares que se inte-
ressam por inovação e que levantam essa bandeira. Esse não é um valor 
assumido. A imprensa começa agora a levar o tema com mais regularida-
de à sociedade, considerando muito mais as ameaças potenciais presentes, 
como as geradas pela China, por exemplo, do que propriamente por um 
movimento natural que tenha vindo de dentro para fora. Nesse cenário, 
imposta-se a voz que repetidamente diz que, em matéria de inovação, não 
existe uma tarefa principal, mas várias. Mas a primeira delas, sem dúvida, é 
decidir se o Brasil continua somente falando positivamente sobre os benefí-
cios da ioga ou se, no dia a dia, começará, finalmente, a praticá-la.

Antonio Britto é presidente da Interfarma (Associação da 
Indústria Farmacêutica de Pesquisa), ex-deputado federal, 
ex-ministro da Previdência Social e ex-governador do Estado 
do Rio Grande do Sul.
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Anvisa avisa
Dirceu Brás Aparecido Barbano

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é uma autarquia fe-
deral muito nova, criada em 1999, com parcial autonomia administrativa e 
vinculada ao Ministério da Saúde. A ela se atribuiu uma responsabilidade 
das mais relevantes, considerando-se a forma de gestão na administração 
pública no Brasil. Por meio da re-
gulação, a Anvisa gera desenvol-
vimento econômico e social. Seu 
papel, portanto, não é somente o 
de regular, mas de fazer da regu-
lação uma ferramenta transfor-
madora e evolutiva da sociedade.

A Anvisa trabalha em um ambiente altamente complexo, com responsabi-
lidades ligadas à proteção da saúde da população por intermédio do contro-
le sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços sub-
metidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos 
insumos e das tecnologias a eles relacionados. Regula diversos segmentos 
da economia, passando por alimentos, cosméticos, saneantes, medicamen-
tos, serviços de saúde, sangue, tecidos, tabaco, agrotóxicos, equipamentos 
e materiais para a saúde.

Na regulação sanitária, ela absorve toda a responsabilidade de definição de 
critérios e parâmetros técnicos que consigam entregar à sociedade o mínimo 
de segurança e tranquilidade no dia a dia, considerando que a população, ou 
por necessidade de consumo ou por um problema de saúde, sujeita-se aos 
riscos naturalmente existentes no uso de novas tecnologias. 

O diálogo entre o que a sociedade espera dos agentes econômicos e o que 
eles efetivamente produzem, na oferta de produtos e serviços à população, 
não é simples. Essa relação apresenta, diariamente, desafios de muita pro-
fundidade em cada uma das decisões tomadas por técnicos e diretores da 
agência. A Anvisa se relaciona com as 27 Secretarias de Estado da Saúde 
e com os 5.565 municípios existentes no Brasil, assumindo a responsabili-
dade de fazer a coordenação do sistema nacional de vigilância sanitária, de 

O diálogo entre o que a 
sociedade espera dos agentes 
econômicos e o que eles 
efetivamente produzem, na 
oferta de produtos e serviços 
à população, não é simples.



acordo com os princípios do SUS (Sistema Único de Saúde), para a melho-
ria da qualidade de vida da população brasileira. 

A gestão do arcabouço de interesses é muito complexa. Primeiro porque 
não há vigilância epidemiológica ou sanitária no campo privado, sendo ela 
uma responsabilidade exclusiva do Estado. Ou seja, a Anvisa é um órgão 
público que analisa as demandas de regulação produzidas na esfera privada, 
proveniente dos movimentos e interesses econômicos de quem, por vezes, 
também oferta serviços. Segundo porque não está na esfera pública o grande 
movimento de solicitações diárias que recebe a agência. O setor público na-
cional só acessa a Anvisa em alguns casos, para vacinas e poucos produtos.

Existe na Anvisa, antes de tudo, 
um compromisso assumido, 
frente às condições econômicas e 
sociais do País e às perspectivas 
da sociedade, em ter alta coerên-
cia na entrega e rápida ampliação 
do acesso aos produtos e serviços 
criados. É claro que a Anvisa trata 
de maneira diferenciada a questão das vacinas que são oferecidas no maior 
programa público de vacinação do mundo, mas ela também tem a obriga-
ção de se preocupar atentamente com as novas tecnologias demandadas, 
seguras, eficazes e de qualidade, que precisam estar acessíveis à população 
– e muitas vezes não estão. Se o olhar coerente é um compromisso, o acesso 
é uma responsabilidade diária. 

A mãe que oferece um medicamento sem prescrição à criança, o médico 
que sugere uma tecnologia não aprovada e um inseticida mal aplicado no 
quarto dos filhos são exemplos de situações que o Estado deve ser capaz 
de minimizar e, se possível, eliminar. O inseto deve ser morto desde que a 
forma de matá-lo não implique um risco ao ser humano. A segurança deve 
vir, portanto, de um órgão público regulador que reconhece, minimiza e 
elimina riscos. 

Também é importante a participação, o senso de prioridade e o olhar da vi-
gilância sanitária para que o Brasil seja capaz de promover e adaptar inova-
ções, de natureza comercial ou de serviços. Mesmo parecendo imperceptí-
vel para alguns, as mudanças no País são enormes. Há muito pouco tempo, 

O inseto deve ser morto 
desde que a forma de matá-
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regulador que reconhece, 
minimiza e elimina riscos.
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33 milhões de brasileiros não conseguiam consumir o básico da alimentação 
e não tinham acesso a medicamentos ou produtos para a saúde. Portanto, 
pensando como agente promotor das inovações e do quanto elas se aproxi-
mam das demandas e necessidades dos brasileiros, o olhar sanitário é alta-
mente relevante. 

A pesquisa clínica é necessária, mas ela sozinha não responde todas as ques-
tões. É fundamental saber, portanto, qual é a melhor pesquisa, pra quem 
ela está sendo criada, que objetivos possui, qual é o foco de atuação e quais 
são as suas reais perspectivas. É preciso enfrentar também a regulação das 
novas tecnologias – algumas nem tão novas, mas ainda importantes e com 
grande potencial, como a biotecnologia, e outras realmente muito novas, 
como a nanotecnologia, a genômica e a proteômica. O espírito empreen-
dedor dos cientistas e dos pesquisadores deve estar atrelado ao desenvolvi-
mento responsável, considerando o descarte de riscos nas etapas de desen-
volvimento e comercialização de produtos e serviços. 

A regulação sanitária tem, portan-
to, foco de atuação sinérgico no de-
senvolvimento econômico e social 
do País, de forma a promover o 
encontro entre a realidade e a po-
tencialidade. Não é possível fazer 
regulação de equipamentos médi-
cos, de produtos e de materiais sem conhecer as reais necessidades do setor 
de saúde. Não é possível fazer regulação sanitária desvinculando as facetas 
da quinta economia do mundo com a capacidade de geração de riquezas. 

Daqui a dez ou vinte anos, a regulação sanitária, que tem apenas treze anos 
no Brasil, deve de fato dialogar de maneira definitiva e organizada com as 
mudanças demográficas, a informação, a conformação social e com as no-
vas fronteiras do conhecimento e da comunicação. O futuro seguirá dinâ-
mico, reposicionando a sociedade nas suas relações econômicas e fazendo 
com que mais pessoas e produtos circulem ao redor do mundo. Daí a neces-
sidade da adaptação do sistema frente à aceleração da demanda.

A vigilância precisa estar atenta à realidade, mas sempre de olho no fu-
turo. Hoje, as taxas de mortalidade infantil, em algumas regiões do País, 
seguem inaceitáveis. Como será isso em 2021? Por mais que as tecnolo-
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ao redor do mundo. 



gias transformem os hospitais e as relações entre os médicos e pacientes, 
quando será que as tecnologias farão de fato com que as mães realmente 
consigam ter filhos saudáveis e adequadamente acolhidos na sociedade? 
Há vinte anos, ninguém imaginava que a maior tragédia na área de urgên-
cia e emergência fossem as motocicletas. Hoje, essa é a realidade de São 
Paulo. Se ela mostra que as mortes estão sendo geradas, cada vez mais, 
por acidentes de trânsito, quais serão os instrumentos de locomoção e de 
deslocamento no futuro?

O SUS não deveria ser olhado somente por suas contradições. Com esse 
olhar, perde-se a oportunidade de observar as potencialidades da ousadia 
brasileira de ser o único país do mundo com mais de cem milhões de ha-
bitantes que conseguiu estruturar um sistema público que oferece acesso 
universal à saúde. O Brasil é o segundo país que mais realiza transplantes 
no mundo, ficando em primeiro lugar quando se fala de transplantes no se-
tor público. Ações como essa alimentam a cadeia da pesquisa e da inovação 
e, certamente, isso não seria assim sem o SUS, mesmo com todas as suas 
contradições e dificuldades. 

É dever dos cidadãos compreender que as estruturas de regulação sanitária 
que o Estado brasileiro tem conformado, à margem, paralelas ou mesmo 
integradas ao sistema público de saúde, também oferecem grandes oportu-
nidades para o desenvolvimento econômico, da indústria, do conhecimento 
e da ciência nacional. A Anvisa acredita, cada vez mais, que seu papel não é 
puramente de regulação, mas de potencializar, por meio dela, perspectivas 
de um mundo melhor.

Dirceu Brás Aparecido Barbano é diretor presidente da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
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Tendências e desejos
Ana Maria Malik

Tendência não é destino. Olhando o resultado da pesquisa Datafolha pu-
blicada neste livro (página 290), 60% dos entrevistados da área acham que 
o Estado deverá encontrar soluções para manter o sistema universal de saú-
de, oferecendo “tudo para todos”. A pesquisa também indica que 31% dos 
entrevistados acham que a solução deve vir da sociedade (página 295). É 
impossível não se preocupar. Isso porque a resposta não é reflexo de um de-
sejo coletivo, mas de como esses profissionais enxergam, verdadeiramente, 
a saúde em 2021. 

Neste livro, nos artigos assinados 
pelos maiores especialistas da saú-
de nacional, há uma série de diag-
nósticos que mostram claramente 
para onde o Brasil está caminhando, no que está melhorando e onde está 
estacionado, considerando-se a morosidade com que a saúde vem sendo 
tratada. Se mesmo com todas as constatações registradas a visão da verdade 
é essa, de “tudo para todos”, a questão é: “de onde vai sair o dinheiro?”.

Nas previsões voltadas aos serviços de saúde, uma das tendências, ou um 
dos desejos mais fortes, é que o trabalho remoto em redes passe a ser uma 
realidade. Em um país caótico como o Brasil, não dá mais para as pessoas 
se locomoverem. Em países menores, com distâncias mais administráveis 
e com diferenças menos acentuadas entre as regiões, a implantação de de-
cisões sobre políticas de saúde (policies) é mais fácil. No Brasil, o desafio 
assume dimensões geográficas enormes. 

Quando se fala em acesso universal, para todos, é preciso equalizar os itens 
de segurança e qualidade. No Brasil, ainda há baratas passeando em locais 
onde se discute infecção hospitalar. O foco, nesses locais, ainda é correr 
atrás de animais macroscópicos. A preocupação com os vírus e as bactérias 
é posterior. Por isso, é preocupante o tipo de serviço passível de ser ofereci-
do à sociedade quando se fala em acesso universal.

Na área de gestão de pessoas, o fato mais relevante é que, cada vez mais, o 
profissional da saúde é “formado” – o que não quer dizer necessariamente 
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“informado” ou “educado”. A qualificação da equipe que entra no mer-
cado de trabalho para compor os quadros da saúde é cada vez menor (pelo 
menos é o que dizem os profissionais já estabelecidos). Muitos médicos, 
enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêu-
ticos, psicólogos técnicos de enfermagem e maqueiros , enfim, concluem 
cursos universitários ou técnicos que não os levam para onde realmente de-
veriam ou gostariam de estar.

Qual é, então, o valor do trabalho? Para responder essa questão é preciso 
entender que preço, custo e valor, no mercado de trabalho, são coisas com-
pletamente diferentes. O valor tem a ver com o que é produzido no ambien-
te profissional e com o que está sendo entregue quando as pessoas falam 
“trabalhei”. Portanto, não é o cansaço excessivo, consequência do trabalho 
árduo, que está relacionado ao valor. Pelo contrário, é o quanto esse traba-
lho, que se relaciona a esse valor, fez pela comunidade, pelo espaço profis-
sional, pela educação ou por uma pesquisa. 

Quanto se paga pelo trabalho em saúde? A verdade é que, no Brasil, os 
recursos financeiros são escassos e, portanto, paga-se pouco. Da mesma 
forma, a gestão em saúde é carente, em contraponto a um número ex-
cessivo de trabalhadores e empregos. Mas também, embora haja muito 

esforço, pode-se dizer que o traba-
lho é pouco frente à entrega, que é 
menor ainda.

O mercado de saúde ainda é fran-
camente comprador, formado por 
pacientes, usuários e cidadãos que 

aumentam seus desejos frente à crescente demanda. A real necessidade, 
portanto, ficou relegada a um segundo plano, uma vez que  o sistema ten-
ta prioritariamente atender, cada vez mais, às demandas e aos desejos. As 
necessidades das pessoas de hoje, considerando que elas serão sempre dife-
rentes, passaram a ser atendidas com menos frequência, lembrando que as 
necessidades crescem com o tempo. 

Para muitos profissionais de saúde os doentes perderam a credibilidade. 
Acredita-se mais em duendes do que em doentes. Resultados de exames 
parecem ter mais créditos que a história clínica e talvez até que os exames 
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físicos. Essa crença no que fazem ou dizem os pacientes precisa retornar, 
mesmo nos casos dos obesos que dizem que não comem nada. A veraci-
dade está na maneira pela qual se dará a relação entre o profissional de 
saúde e o usuário.

Mais como uma tendência do que como um desejo, é preciso acreditar 
que as pessoas serão, no futuro próximo, capazes de cuidar de si mesmas. 
Cada vez mais, alguns países estão oferecendo oportunidades de cuidado 
à sociedade para que ela mesma possa buscar sua saúde. No Brasil, isso 
ainda não é habitual, salvo raras exceções relacionadas a alguns progra-
mas de distribuição de medicamentos. 
Mas a cultura do “tratar-se” não pode 
estar relacionada ao equívoco que ocor-
re quando um suplemento alimentar de 
academia é visto como saúde. Ele é um 
produto “da saúde” que, inclusive, faz 
mal à saúde.

Para onde vai a saúde? Esse caminho só pode ser desenhado condicionado 
aos esforços que se faz para promover mudanças que atendam à socieda-
de. O PAIS (Programa Atenção Integral à Saúde), por exemplo, passou 
por uma pesquisa de opinião em alguns municípios da grande São Paulo. 
Os secretários municipais estão contentes, os profissionais e agentes de 
saúde estão contentes, os médicos especificamente estão mais ou menos 
contentes e a população não está contente, alegando que ela não entende 
o que é esse “tal” de PAIS. 

Em outros casos, a população demonstra desconfiança em relação aos pro-
fissionais que lhes fornecem cuidados, talvez por falta de experiência com a 
nova situação. Mas o PAIS é tido como uma aposta para o futuro e até pode 
realmente vir a confirmá-la. Mas da forma como vem sendo implantado 
não está sendo adequadamente aceito pela sociedade e, portanto, não parece 
tecnicamente efetivo.

Na área de financiamento, a doença continua sendo o negócio, o foco 
daquilo que se pretende chamar de saúde. Cabe aqui até uma analogia 
com a área do direito: “ensina-se direito, mas não justiça”. Na saúde, 
ensina-se medicina, enfermagem e serviço social, mas não saúde. Mes-
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mo nas faculdades de saúde pública discute-se doença. Portanto, se não 
houver esforço, não haverá mudança. O Brasil seguirá sendo o Brasil, 
com muitas diferenças – apesar de já ter saído da condição “Belíndia”1. 
E entre as diferenças, se nada for feito, está o povo que continua sendo 
tratado como um detalhe.

Ana Maria Malik é doutora em Medicina Preventiva, 
pesquisadora e professora da Fundação Getúlio Vargas.

 1] Nota do editor: Belíndia é um país fictício que resultaria da conjunção da Bél-
gica com a Índia, com leis e impostos do primeiro, pequeno e rico, e com a realidade 
social do segundo, imenso e pobre. Esse termo, popularizado em 1974, é usado 
pelo economista brasileiro Edmar Lisboa Bacha em sua fábula de fundo ideológico 
“O Rei da Belíndia”. Ele argumentava que o regime militar estava criando um país 
dividido entre os que moravam em condições similares à Bélgica e aqueles que ti-
nham o padrão de vida da Índia. Com essa fábula, o autor ganhou notoriedade bem 
antes de participar da equipe que instituiu o Plano Real.
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O trem das vacinas
Jorge Elias Kalil Filho

Todo mundo acha que o Brasil mudou. As mudanças são evidentes pelo 
mundo afora, colocando-o como a “bola da vez”. De terceiro mundo passou 
a ser um país maravilhoso. Mas para os que vivem aqui, o Brasil não mudou 
tanto assim. Como cientista, não sou economista, enxergo esse momento 
como uma oportunidade de refletir o que é prioritário. Do nascimento de 
uma bolha de prosperidade, é preciso ver o que de fato se pode aproveitar. 
Onde, afinal, está o trem?

Quando me formei cientista e voltei ao 
Brasil, em 19862, sempre achei, pouco 
modesto, que ia mostrar ao povo brasi-
leiro que se trouxéssemos ciência para 
cá, traríamos também desenvolvimen-
to. Durante toda minha vida, repeti o 
mesmo caminho: CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico), Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo), comissões técnicas, ABC (Academia Brasileira de Ciências), 
reuniões, programas de desenvolvimento científico, FNDCT (Fundo Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e PADCT (Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Não mudou nada. 
Durante esses anos todos não se mudou nada. A ciência brasileira cresceu, 
publicou artigos em publicações científicas, mas o Brasil não mudou nada.

O Brasil começou a mudar quando houve pressão econômica. Com di-
nheiro, e a possibilidade de se transformar em commodity daqui a poucos 
anos (três ou quatro), as empresas farmacêuticas enfim começaram a se 

 2] Nota do editor: O autor do artigo começou seus estudos de medicina na Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1972. Em 1978, iniciou seus trabalhos 
em Paris sob a direção do professor Marc Fellous, na unidade do professor Jean 
Dausset. Kalil foi pioneiro, na França, no desenvolvimento de anticorpos mono-
clonais que usou para caracterizar a estrutura e função de moléculas do Complexo 
Principal de Histocompatibilidade (HLA, na sigla em inglês). Após receber o títu-
lo de doutor, retornou ao Brasil em 1986.

As oportunidades estão 
hoje no último vagão. 
Só que é o último vagão 
que o Brasil está sempre 
perdendo. Perdeu o vagão 
da Química e agora está 
perdendo o da Biologia.



sentir pressionadas a investir em inovação. Começaram a “correr atrás do 
prejuízo”. Hoje, essa indústria se interessa em incentivar os programas da 
SPBC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). O antes presi-
dente dessa mesma associação é agora ministro da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (referindo-se a Marco Antonio Raupp). Antes dele, o cargo foi 
ocupado por um economista (referindo-se a Aloizio Mercadante). Parece 
algo sintomático.

As oportunidades estão hoje no último vagão. Só que é o último vagão que 
o Brasil está sempre perdendo. Perdeu o vagão da Química e agora está 
perdendo o da Biologia. Antes que seja tarde, é preciso entender regula-
ção e desenvolvimento, adotando uma postura clara frente aos novos pro-
dutos biológicos e biossimilares, novos ou não. É evidente que as empre-
sas públicas e privadas, nacionais 
e internacionais, estão de olho no 
movimento do governo brasileiro 
para se posicionarem.

O Instituto Butantan talvez seja o 
único – se não for o único, também 
não são muitos outros que existem 
– que sabe realmente fazer produto 
biológico no Brasil. Mesmo assim, 
ele ainda fala para ouvidos de mercador. A impressão é de que estamos à 
frente do mundo, mas diante de cegos. Há anos a Academia Brasileira de 
Ciência discute o desenvolvimento de produtos biológicos e até hoje ne-
nhuma política de desenvolvimento foi feita para isso. O Brasil não mudou 
tanto assim. O trem está passando.

A vacina é importante porque representa o ato médico perfeito: evita doen-
ças. Há vinte anos, o Brasil tomou uma atitude de Estado que, como toda 
boa atitude de Estado, foi esquecida. Mas ele decidiu, naquele momento, 
considerando a importância da vacinação, que iria dominar o mercado de 
algumas vacinas mesmo que, economicamente, não fossem relevantes. Per-
cebeu que para algumas indústrias, como Novartis e Pfizer, não era viável 
a produção de DTP (referindo-se à tríplice bacteriana usada na imunização 
de difteria, tétano e coqueluche). O Instituto Butantan passou então a pro-
duzir a DTP a um preço quase vil porque se houvesse alguma ruptura des-
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sa vacina no mundo, o mercado brasileiro estaria munido do produto. Da 
mesma forma, trabalhou-se com raiva e hepatite e, já com avanços signifi-
cativos, na captação em influenza. Se vier uma gripe aviária e rapidamente 
o Brasil se movimentar, é possível criar sim uma campanha de vacinação 
nacional. E isso só é possível porque, lá atrás, o Estado brasileiro tomou 
uma decisão. 

Algumas poucas fábricas no Brasil dominam tecnologias de ponta na pro-
dução de vacina, como a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e o Tecpar 
(Instituto de Tecnologia do Paraná). Se o País quer produzir biológicos e 
negociar outras vacinas, essas instituições devem ser usadas a seu favor. A 
Fundação Bill e Melinda Gates, por exemplo, decretou que essa será a dé-
cada das vacinas (de 2010 a 2020). Agora está fazendo um esforço enorme 
para colocar todos os recursos próprios e de terceiros para que vacinas se-
jam produzidas e distribuídas para o mundo todo, entre países da África, da 
Ásia e até no Brasil. 

O Instituto Butantan foi solicitado a produzir algumas dessas vacinas por-
que sabe aliar baixo custo à relevância. A postura da Fundação Bill e Me-
linda Gates mostra o quanto o papel social das vacinas é importante. Com 
uma cobertura vacinal que chegue a 90% - no Brasil é de 98% -, 7,5 milhões 
de crianças serão salvas nessa década. Se for desenvolvida uma vacina con-
tra malária – e já tem muita gente trabalhando para isso –, serão poupadas 
mais um milhão e meio de vidas. Os números são colossais e, por isso, com 
vacina não se pode brincar.

Nesse contexto, as políticas de Estado assumem um papel decisivo para o 
desenvolvimento do mercado biológico. Em 2008, dos oito milhões de mor-
tes de crianças pequenas no mundo, 65% se devem à infecção. Dessas, 18% 
são causadas por pneumonia e 15% por diarreia. Hoje, o Brasil já produz 
vacina para pneumonia e diarreia, mas o mundo continua sem acesso. Ela 
é caríssima. Há muito tempo, representando o Ministro da Saúde em um 
congresso, eu falava mal das vacinas de hemófilos B porque elas custavam, 
na época, US$ 15. Por esse preço, não era possível efetivar a compra e as 
crianças no Brasil morriam de hemófilos B. Hoje, o País produz essa vacina 
e muitas outras nações ainda não conseguem ter acesso a ela.

Uma vacina importante que poderia ser desenvolvida no Brasil é contra o 
HPV, de forma a evitar o câncer de colo uterino. Por conta da alta promis-



cuidade sexual, essa doença é um acelerador dos quadros de óbito no País. 
Mas quem deve se posicionar para defender a criação de novas vacinas? É 
papel da instituição decidir os tipos de vacina a serem produzidos, as pes-
quisas que serão aplicadas e os contratos de negociação? Ou é hora de bus-
car políticas de Estado efetivas que reflitam sobre a questão e coloque no 
mercado as vacinas mais importantes para o futuro? 

A inovação, que faz parte desse trem que anda rápido, ainda está em nosso 
território. Existem muitas vacinas que já foram criadas, mas também tan-
tas outras que poderiam ser, com expansões que cheguem a muitos outros 
vírus e bactérias, fungos e parasitas. Pegar o trem é pensar na vacinação 
contra doenças autoimunes, diabetes e câncer. Essa é a melhor forma de 
prevenir doenças e, um vagão à frente, começar a se discutir saúde.

Jorge Elias Kalil Filho é professor titular de Imunologia 
Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, diretor do Instituto Butantan e membro da 
Academia Brasileira de Ciências.
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Três em um
Cristiano Zaroni

O Brasil é o país mais rico do mundo. Ele foi descoberto no mesmo ano em 
que a Suíça estava promulgando a primeira constituição da Europa e, desde 
então, há quinhentos anos, é rouba-
do. Primeiro foi o pau-brasil, depois o 
ouro, depois o café e agora a biotecno-
logia. Mesmo assim, segue crescendo. 
É o país do futuro. A pergunta é: por 
que estamos sendo roubados? Sim-
plesmente por falta de planejamento. 

No período da ditadura, o Brasil virou um hub (centro) de planejamento, 
mas deixou de lado sua execução. Daí um sistema multifacetado que, na 
hora de produzir inovação, exige a passagem por vários órgãos públicos di-
ferentes. Uma das formas de executar planejamento, então, é se valer dos 
megatrends, muito utilizados por empresas globais. Megatrends são forças 
globais que vão alterar estruturas e mercados de forma disruptiva. 

Olhar para fora - Existem três grandes desafios hoje no mercado da saúde: 
custo, acesso e qualidade. 

• Estados Unidos - São os que melhor representam a cadeia de custo. É 
um país maduro que consegue viabilizar custos por meio da contenção 
de despesas, das alterações fiscais e práticas de reembolsos, de sistema 
de remuneração por eficiência e eficácia comparativa. 

• China - Representa o acesso porque se preocupa em oferecer saúde a 
bilhões de pessoas de forma sustentável, com investimento programado 
de US$ 1 bilhão nos hospitais em 2012 e expansão da cobertura médica 
para atingir os 500 milhões de chineses que vivem em áreas rurais. 

• Inglaterra - Representa a qualidade, valorizando o paciente como 
foco principal do sistema e propondo uma mudança na lógica de orga-
nização da oferta de serviços.

Custos - Enquanto Estados Unidos, China e Inglaterra estão atacando seus 
desafios individualmente, o Brasil, dado o crescimento pelo qual está passan-
do, os ataca de forma coletiva e simultânea. O primeiro passo é aperfeiçoar 
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a área de custos, investindo em procedimentos de prevenção, reduzindo as 
doenças crônicas e ganhando escala em eficiência com preços menores. Isso 
já é feito nos grandes centros hospitalares. 

Para se chegar fora do eixo referencial, no interior do País, é preciso também 
que haja uma mudança significativa no modelo de negócios. Até pouco tem-
po, havia um centro generalista com várias especialidades e isso até poderia ser 
funcional. Só que hoje não é mais possível garantir as variáveis de custo e acesso 
com esse modelo. Os grandes centros 
médicos estão, cada vez mais, transfor-
mando-se em centros especializados. 

Acesso - O acesso pode ser visto, em 
2021, com pontos de triagem, espa-
lhados nas cidades do interior, ligados 
remotamente aos grandes centros especializados. Isso já pode ser observado 
com algumas patologias no Brasil. O turismo médico, que também repre-
senta acesso em escala global, já é uma realidade e, na Ásia, ele começa a 
fazer história. Na Tailândia, um único hospital em Bangkok atendeu, em 
2010, cerca de quinhentos mil turistas de saúde. Na Índia, o governo está in-
vestindo US$ 3,6 bilhões em infraestrutura para atender o turismo médico, 
mercado que deve movimentar no país, em 2012, cerca de US$ 2,3 bilhões. 

Na América Latina, o México e o Brasil representam os mercados com 
maior potencial de turismo médico. No México, o grupo Star Medica está 
construindo sete hospitais nos próximos cinco anos, a Amerimed terá dez 
novas unidades até 2012 e o Angeles, maior grupo mexicano de hospitais 
privados, está gastando cerca de US$ 700 milhões para que quinze novos 
hospitais sejam finalizados até 2014. No Brasil, o setor cresce 30% ao ano, 
principalmente em oncologia, cardiologia e neurologia. Somos também co-
mercialmente competitivos.

Qualidade - Para levar qualidade aos centros remotos tornou-se mandató-
rio o investimento em tecnologia da informação. Há dez anos, o médico mo-
derno era o que levava consigo um PDA (do inglês personal digital assistant 
ou assistente digital pessoal), um palm (referindo-se a um computador de 
mão de dimensões pequenas) que, na era do iPhone, ninguém lembra mais 
o que é. Mas esse era o médico que, na ponta do sistema, informatizava-se 
para suprir, na maioria das vezes, carências de gestão pessoal. 

O turismo médico, que 
também representa acesso 
em escala global, já é uma 
realidade e, na Ásia, ele 
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Hoje, os avanços da última década apresentam novos sistemas hospitalares 
para armazenamento e distribuição de informação, como o PACS (sistema es-
pecializado em armazenar e distribuir imagens médicas), o RIS (especializado 
em laudos de radiologia e agenda) e o HIS (sistema de gestão hospitalar). O 
hospital começa a ganhar “corpo” na gestão, aliando processos administrativos 
aos clínicos, reduzindo custos e ganhando precisão. 

Em mercado de acelerada evolução, como 
o da saúde, as tecnologias da informação e 
a distribuição de dados estão possibilitan-
do que os hospitais tenham conexão com 
todas as áreas, em tempo real. Os devices 
(referindo-se aos dispositivos eletrônicos) 
estão caindo de preço, o que torna possível 

a substituição de aparatos complexos, caros e ineficientes por outros mais 
simples, baratos e eficazes. 

A tecnologia permite, também, a transmissão remota de informações, o que 
torna possível assistir àquele paciente que, tomado por diabetes ou distúr-
bios cardiológicos, já não precisa ir ao hospital com tanta frequência e pode 
enviar, de casa, informações ao médico. Tudo isso de forma barata e efi-
ciente. A emergência tecnológica tem, assim, efeito na própria comunicação 
entre médicos que, muito em breve, estarão interligados nas redes sociais. 
A classe médica vai precisar reaprender a dividir informações e conheci-
mento, como já fazem seus filhos hoje no Facebook.

As tecnologias são, portanto, uma aliada poderosa e inteligente no processo 
de aceleração do Brasil na busca por melhores custos, acesso e qualidade. 
É preciso planejar, olhar para fora e também para frente, considerando a 
capacidade que o País tem de dinamizar soluções criativas. Só assim, com 
uma política consistente de investimentos em tecnologias simples e efica-
zes, de ordens privada e pública, o Brasil deixará de ser roubado.

Cristiano Zaroni é especialista em alta tecnologia e indústria 
de comunicação. É diretor operacional da Frost & Sullivan no 
Brasil e diretor de tecnologia da informação e comunicação da 
Frost & Sullivan na América Latina.

A classe médica vai 
precisar reaprender a 
dividir informações e 

conhecimento, como já 
fazem seus filhos hoje 

no Facebook.



Século 21 com ares de 19
Roberto Queiroz Padilha

Para falar do hospital de 2021 é preciso, primeiro, contextualizá-lo. Em 
1957, a OMS (Organização Mundial da Saúde) usava um conceito mui-
to efetivo para a época, dentro do perfil epidemiológico existente, mas 
que ainda é muito atual para hoje, com todas as mudanças da sociedade, e 
será também para 2021: “o hospital é uma parte integrante da organização 
médica e social, cuja missão é proporcionar à população uma assistência 
médico-sanitária completa, tanto curativa como preventiva, e cujos ser-

viços externos irradiam até o âmbito 
familiar. O hospital é também um 
centro de preparação de profissionais 
de saúde e de pesquisa biossocial”.

O papel da saúde precisa ser cons-
tantemente revisto, olhando-se as di-
ferentes opiniões, dos acadêmicos às 

publicações do setor. Essa é também uma competência que deveria estar, 
mas não está, nas escolas médicas. Na internet, um campo vasto de infor-
mações, é possível encontrar um vídeo que especialmente chama a atenção 
pela forma inovadora como trata a saúde no mundo. 

Hans Rosling, famoso por suas palestras, mostra em The Joy of Stats (em 
português: A alegria da Estatística)3, em pouco mais de quatro minutos, a 
evolução da saúde no mundo, em duzentos países e nos últimos duzentos 
anos, usando técnicas de animação, com realidade aumentada e narração 
quase esportiva. Ao mesmo tempo em que o vídeo cumpre um papel lúdico 
e extremamente informativo, ele também se insere em um universo rechea-
do de outras informações concorrentes. 

Em uma rápida busca para se entender o papel do hospital na sociedade, 
foram achados mais de 1,4 mil resultados que, refinados, ofereciam ape-
nas alguns artigos significativos. Na literatura mais relevante, a tecnologia 

 3] Nota do editor: Pode-se assistir ao vídeo disponível na internet no endereço: 
http://www.youtube.com/watch?v=Qe9Lw_nlFQU

Até 2021, será a tecnologia 
responsável por fazer dos 

centros médicos quase que 
um Big Brother da saúde. 

Todos estarão ligados 
e interconectados.
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é a grande estrela. Até 2021, será ela a responsável por fazer dos centros 
médicos quase que um Big Brother da saúde. Todos – pacientes médicos e 
centros de saúde – estarão ligados e interconectados.

Os avanços clínicos e tecnológicos da segunda década o século 21 vão transfor-
mar a entrega dos cuidados à saúde. A tecnologia vai provocar a integração en-
tre a multiprofissionalidade e a interdisciplinaridade. Isso será acompanhado 
pelo registro eletrônico de dados, pela medicina personalizada e pela internet, 
passando informação e trocando conhecimentos e fazendo com que o paciente 
venha a se tornar, mais do que um simples paciente, um grande parceiro. 

A telemedicina, não só na área de educação, será usada para se alcançar re-
sultados remotos, para monitorar as pessoas em suas casas, dando ênfase 
ao cuidado domiciliar. O hospital vai se transferir aos domicílios para que 
os lares sejam, cada vez mais, um espaço onde se pratica saúde e cuidados 
continuados. Essas transformações podem ser vistas nas discussões acadê-
micas, no PubMed ou no Medline4.

A imagem também estará mais pre-
sente nos hospitais do futuro, de forma 
mais segura e com menos radiação. Da 
mesma forma, farão parte desse cenário 
o diagnóstico molecular, a proteômica e 
a genômica. Tudo isso será uma realida-
de, somados a ela os procedimentos mi-

nimamente invasivos, a robótica, a saúde baseada em evidência e a própria 
gestão da clínica.

Com o avanço da comunicação e da conectividade, as novas tecnologias 
já farão parte da realidade dos hospitais e da saúde em 2021. Tudo vai 

 4] Nota do editor: PubMed é um banco de dados que possibilita a pesquisa bi-
bliográfica em mais de 17 milhões de referências de artigos médicos publicados 
em cerca de 3,8 mil revistas científicas. O PubMed, desenvolvido pelo National 
Center for Biotechnology Information (NCBI, em português: Centro Nacional para 
a Informação Biotecnológica) e mantido pela National Library of Medicine (em 
português: Biblioteca Nacional de Medicina), é a versão gratuita do banco de da-
dos Medline que, por sua vez, reúne mais de 18 milhões de referências a artigos de 
jornais científicos, com maior concentração em biomedicina.

O hospital vai se 
transferir aos domicílios 
para que os lares sejam, 

cada vez mais, um espaço 
onde se pratica saúde e 
cuidados continuados.



acontecer muito rapidamente. O que se faz notável, diante desse cenário, 
é a forma como o médico irá lidar com a tecnologia transformadora, re-
pensando o papel da universidade e das competências que ele irá assumir 
na próxima década. 

Com todos os avanços notáveis que a ciência, a tecnologia e a inovação fi-
zeram, ainda se vive uma universidade brasileira que, em pleno século 21 
carrega ares do século 19.

Roberto Queiroz Padilha é diretor do Instituto de Ensino e 
Pesquisa do Hospital Sírio Libanês e professor adjunto do 
Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos.
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Torre de babel
Januario Montone

Inovação no SUS (Sistema Único de Saú-
de) é fazer o óbvio virar realidade. Isso 
porque ele tem hoje estrangulamentos 
muito fortes no acesso, no modelo de re-
gulação, no financiamento sustentável, 
no modelo de gestão e no próprio modelo 
de governança. Se para “criar” inovação no Brasil é preciso falar com dez, 
quinze ou vinte órgãos públicos, para se mover no SUS é preciso consultar 
5.564 gestores municipais e estaduais, até chegar ao Ministério da Saúde. 

O SUS adota um sistema de governança que reúne atores independentes e 
autônomos que não estão subordinados entre si. A pressão do dinheiro fala 
alto e, como o Ministério da Saúde tem o dinheiro concentrado, ele fala mais 
alto ainda. Mas a rigor, toda a construção do SUS é baseada na governança 
pelo consenso, o que exige, para se mover no sistema, uma visão fantástica 
de conjunto. Somada a isso, existe também uma relação não bem resolvida 
entre as esferas pública e privada, criando uma comunicação confusa.

A cidade de São Paulo tem hoje uma população estimada de 11,25 milhões 
de habitantes. Sozinha, ela movimenta, por ano, R$ 357 bilhões ou 11,8% 
do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. É a maior cidade do Brasil e só 
fica atrás de quatro Estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
Bahia, empatando com o Rio Grande do Sul. Tem também o terceiro maior 
orçamento em saúde do Brasil, perdendo somente para o Ministério da Saú-
de e para o próprio Estado de São Paulo. Tudo isso pra dizer que a capital 
paulista tem hoje 903 equipamentos públicos de saúde que atendem 35% 
da demanda gerada pelo SUS. Todo o restante é contratado da rede privada 
que cuida de 65% dos casos de alta complexidade e praticamente 100% dos 
casos de terapia renal substitutiva. Apesar do gigantismo da rede própria, o 
setor privado tem um papel fundamental na capital paulista.

A Emenda Constitucional nº 29/2000 definiu os percentuais mínimos de 
aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Os Estados têm que inves-
tir 12% da receita decorrente dos impostos, os municípios 15% e a União 

Os sistemas público e 
privado não se falam. 
É “proibido falar”. É 
“sangrento e diabólico”. 
O resultado é a falta de 
um planejamento real.



é responsável por um valor que, ano a ano, soma-se à variação do PIB. A 
cidade de São Paulo já investe mais de R$ 4 bilhões por ano em saúde, pra-
ticamente 20% de sua receita própria.

A participação das fontes de financiamento da saúde, nas esferas munici-
pal, estadual e federal, está mudando ano a ano. Enquanto ela diminui para 
a União, cresce para os municípios. Em 2000, dos R$ 34 bilhões investidos 
em saúde, 60% era do Governo Federal, 19% dos Estados e 22% dos muni-
cípios. Em 2008, essa relação era respectivamente de 46% para o governo 
federal, 25% para os Estados e 29% para os municípios. O governo federal, 
portanto, não está descumprindo a legislação, mas ao se limitar a cumpri-la, 
sem qualquer perspectiva de mudança, está “desfinanciando” o setor. 

Quadro 1. Financiamento da saúde por fonte | Planos de Saúde – 
passado e presente, pág. 135, Januario Montone, 2009

Considerando a participação do consumo nacional em saúde como porcen-
tagem do PIB, o Brasil (8,4% em 2008) está em boa companhia, ao lado 
de países como Portugal (10,6%), Espanha (9%) e Inglaterra (8,7%). Mas 
olhando a evolução do gasto público em saúde em 2008, a taxa de 6% de in-
vestimentos o coloca ao lado de países como China (10,6%), Rússia (9,2%) e 
Índia (4,4%). Nos Estados Unidos e na França os gastos com saúde pública 
chegam, respectivamente, a 18,7% e 16%.

Nesse contexto, o gestor municipal torna-se a maior vítima do setor de saú-
de brasileiro porque é quem responde diretamente à população. Quando o 
SUS foi criado pela Constituição de 1988, houve uma negociação política 
que criava um sistema único que, na verdade, não era único. Na área de 
saúde, existe uma assistência para todos os brasileiros fornecida pelo SUS 
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e outra pelo setor de saúde suplementar. Os planos privados atendem 46 
milhões de pessoas que, por sua vez, também têm direito ao SUS. 

Os instrumentos de gestão do setor privado são maravilhosos porque indi-
cam exatamente quem é o cliente, onde ele está, quanto ele paga e onde vai 
ser atendido. O gestor público não sabe nada disso. Em São Paulo, o gestor 
é obrigado a estruturar uma rede para atender 11,25 milhões de habitantes, 
mesmo sabendo que 5,5 milhões deles pagam um plano de saúde privado. 
Os sistemas público e privado não se falam. É “proibido falar”. É “sangren-
to e diabólico”. O resultado é a falta de um planejamento real que, de forma 
contributiva, atenda a rede de saúde na sua totalidade.

O modelo de governança adotado pelo SUS oferece ao gestor um papel in-
definido. Isso não se aplica somente a São Paulo, mas a todo o País. Até hoje 
se discute se o SUS seria realmente público ou estatal porque existe uma 
correlação entre as partes que não é, quase sempre, mostrada. 

Por exemplo, de todos os mamógrafos existentes no Brasil, 72% deles são 
privados e contratados pelo SUS para atender à população. São Paulo, pelos 
padrões técnicos, deveria ter 112 mamógrafos para atender toda a popu-
lação. Existem 247 equipamentos 
instalados e funcionando na cidade. 
O SUS tem apenas 62. 

Na ressonância magnética, pelo pa-
drão técnico, São Paulo precisaria 
ter 23 aparelhos, mas tem 112. De 
todos os aparelhos de ressonância 
magnética do País, 86% são privados 
e contratados pelo SUS para atender 
a população. Portanto, não é a falta de dinheiro que impera no sistema, mas 
a falta de racionalidade, gestão, bom senso e “vontade política” de reduzir 
a taxa de cinismo dessa discussão do modelo de gestão em saúde. Cada um 
olha para um lado. O que se espera é que alguém olhe para o todo.

O mundo real caminha a passos largos e obriga o restante dos atores do sis-
tema de saúde a caminhar. Nesse caminho, a sociedade brasileira vai ter que 
parar e discutir, em algum momento, um novo modelo de financiamento 
que responda ao desafio de amarrar as relações entre as áreas pública e pri-

Não é a falta de dinheiro 
que impera no sistema, mas 
a falta de racionalidade, 
gestão, bom senso e 
“vontade política” de 
reduzir a taxa de cinismo 
dessa discussão do modelo 
de gestão em saúde.



vada. O gestor municipal tende a desaparecer em algum momento porque 
em saúde é preciso trabalhar com escala e não vamos conseguir sustentar 
esse modelo fragmentado por muito tempo. A regulação em saúde terá que 
ser regionalizada, ficando a equação política para que os parlamentares e 
sociólogos resolvam.

A regionalização da saúde é necessária porque não tem como se discutir ga-
nho de escala em um município de quatro ou cinco mil habitantes, por exem-
plo. O papel do gestor na assistência será, assim, ou substituído pelo setor 
privado ou por modelos de parceria. A SPDM (Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina) é a maior parceira da Secretaria Municipal 
de Saúde, gerenciando dezenas de unidades de saúde. Essa é a tendência: 
reduzir o papel de prestador de serviços do gestor, fortalecer seu papel no 
planejamento, controle e avaliação e as ações de vigilância em saúde. 

Evidente que a base disso é a tecnologia, a telemedicina, os instrumentos de 
TI (referindo-se à tecnologia da informação), cada vez mais presentes e in-
tegrados.  Inevitável que se recoloque a discussão da  gestão integrada com 
o setor de saúde suplementar que permitiria a racionalização do sistema. 
Que se discuta se os equipamentos de saúde serão tratados como commodi-
ties ou se serão simplesmente equipamentos sanitários, se vamos reorgani-
zar o sistema pela demanda ou pela oferta. 

São Paulo tem 35 mil leitos hospitalares e continua construindo hospitais. 
O SUS tem só 17 mil leitos e não há indícios de que uma política pública 
será criada para fazer com que esses dois subsistemas conversem. Se um 
crescente consenso no diagnóstico nas ações concretas predomina, a profu-
são de diferentes interesses é o crescimento da “Torre de Babel”. Não será 
fácil unificar a linguagem, principalmente pela ausência de uma liderança 
estratégica. Nesse ínterim, cada um dos grandes atores persegue seus obje-
tivos setoriais, cada vez com maior competência, ampliando o desperdício 
global do sistema e sua ineficiência.

Januario Montone é secretário municipal da Saúde 
de São Paulo.
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Pesquisa realizada pelo Datafolha durante o 1º Fórum Internacional 
SPDM, com o objetivo de investigar as opiniões e percepções dos partici-
pantes sobre a saúde em 2021, revelou visão otimista em relação aos aspec-
tos econômicos, éticos, de comunicação e de formação de profissionais de 
saúde. No total, foram realizadas 332 entrevistas com o público presente 
– na sua maioria médicos (66%), que atuam em cargos de gestão/adminis-
tração de órgãos públicos (73%).

Investimentos - A primeira percepção dos participantes do fórum está re-
lacionada ao percentual do gasto per capita do Brasil em saúde, que, para 
a grande maioria (77%), irá aumentar em 2021. Para 60% deles, o Estado 
deverá encontrar soluções para manter o sistema universal de saúde, com o 
objetivo de oferecer “tudo para todos”.  Noventa e sete por cento dos entre-
vistados acreditam que a universalidade da saúde, em um cenário de cresci-
mento e envelhecimento da população, será garantida por meio de parcerias 
público-privadas, que, paralelamente às inovações tecnológicas e à promo-
ção da saúde, constituirão a base do sistema de saúde em 2021. 

Para 77% dos participantes do fórum, o percentual de gasto per capita do 
Brasil em saúde, em 2021, aumentará – na opinião de 89%, a promoção de 
saúde e a prevenção são a melhor forma de atuação do sistema de saúde.

Ética - Há percepção de que a ética na saúde irá melhorar em 2012 (58%), 
mas a grande maioria dos participantes (83%) acha que as questões rela-
cionadas à ética atualmente são pouco discutidas entre os profissionais de 
saúde. E grande parte (62%) considera que a relação ética dos médicos com 
a indústria é inadequada, ante 21% que consideram o contrário. Em contra-
partida, cerca de um terço dos participantes vislumbra que em 2021 a rela-
ção ética da maioria dos médicos com a indústria será melhor do que é hoje.

Pesquisa
Datafolha
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Formação e mercado de trabalho - Apesar de a grande maioria (82%) 
acreditar que em 2021 haverá crescimento no número de profissionais de 
saúde não médicos por habitante e de 51% dos entrevistados acharem que o 
número de médicos no país não deveria aumentar, é alta a percepção neste 
grupo de que o médico continuará tendo papel preponderante na equipe 
de saúde (68%). Entretanto, 73% dos entrevistados avaliam como regular a 
formação acadêmica atual dos profissionais médicos, em especial na fase de 
graduação (46%), enquanto 55% avaliam a qualidade da formação acadêmi-
ca atual dos profissionais não médicos igualmente regular.

Setenta e cinco por cento dos entrevistados creem que em 2021 haverá ali-
nhamento entre as necessidades do sistema de saúde e a formação dos mé-
dicos, sendo que melhorar as condições de trabalho e o plano de carreira é 
percebido como a melhor solução para fixar o médico nas regiões menos 
favorecidas do país em 2012, na opinião de 58% dos participantes.

Tecnologia e informação - Para 72% dos entrevistados, na próxima dé-
cada o histórico clínico do paciente deverá estar em um sistema único com 
acesso por outros médicos.

A maioria dos entrevistados (98%) concorda que, em dez anos, o sistema 
público de saúde deverá investir na conscientização da população para di-
minuir os gastos com tratamentos e internações e 85% que as redes sociais 
terão papel fundamental na promoção da saúde. Isso demandará uma série 
de iniciativas e investimentos, já que, na opinião de 65% dos entrevista-
dos, atualmente os pacientes não entendem com facilidade as informações 
transmitidas pelos profissionais de saúde.



Capítulo 1
O Brasil no mundo de 2021

Os resultados das perguntas 1, 2, 3 e 4 a seguir foram apurados pessoalmen-
te por meio de questionário estruturado, aplicado pelo Datafolha Instituto 
de Pesquisas aos participantes do Fórum Internacional SPDM: Saúde 
em 2021. Os resultados das perguntas 5, 6 e 7 foram apurados por meio de 
aparelhos eletrônicos, em sistema de tempo real.

1. Segundo dados da OMS (Organização Mundial da 
Saúde), o Brasil gastou em saúde, respectivamente 
para os anos de 2000 e 2008, 7,2% e 8,4% do seu 
Produto Interno Bruto. Na sua opinião, o percentual 
de gasto per capita do Brasil, em saúde, vai aumentar, 
diminuir ou ficar como está em  2021? 

77%

17%

Ficar como está

Aumentar

6%

Diminuir
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2. A OMS estima que em 2021 as principais causas de 
morte da população mundial serão câncer, infarto 
(isquemia cardíaca), derrame (acidente vascular 
cerebral), infecções e acidentes de trânsito. Em sua 
opinião, das alternativas abaixo, quais seriam as 
duas melhores formas do sistema de saúde atuar para 
enfrentar isso? 

Ampliação do número de leitos, 
principalmente de UTIs 6%

Descoberta de novas drogas e tecnolo-
gias de ponta para tratar os pacientes 15%

Legislação rígida contra fumo, 
álcool e acidentes de trânsito 15%

Promoção de saúde e 
prevenção dos fatores de risco 89%

3. Com o crescimento da população idosa no Brasil e, 
consequentemente, com o aumento dos gastos com 
saúde, em sua opinião: 

40%

60%

O Estado deverá 
encontrar soluções 
para manter o 
sistema universal de 
saúde, oferecendo 
“tudo para todos.”

O Estado deverá estabelecer 
alguns critérios e prioridades 
para o atendimento no 
sistema público de saúde



4. Nos últimos dez anos, você acha que os gestores 
públicos de saúde, ou seja, os ministros e secretários 
de saúde, têm atuado com muita eficiência, pouca ou 
nenhuma eficiência? 

81%

10%

Nenhuma 
e@ciência

Pouca e@ciência

9%

Muita 
e@ciência

5. Você acha que o gasto proporcional do governo com 
saúde em 2021 vai aumentar, diminuir ou ficar 
como está?

22%

9%

Vai diminuir
Vai @car como está

69%

Vai aumentar
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6. Nos últimos dez anos, você acha que os políticos 
brasileiros vêm tratando a sáude com maior, menor, 
ou igual grau de importância?

28%

Igual

39%

Maior grau

32%

Menor grau

7. Com o aumento exponencial dos gastos com saúde, 
em sua opinião:

69%

A sociedade deverá 
estabelecer alguns 
critérios e prioridades 
para o atendimento no 
sistema público de saúde

31%

A sociedade deverá encontrar 
soluções para manter o 
sistema universal de saúde, 
oferecendo “tudo para todos”



Capítulo 2

O sistema de saúde brasileiro em 2021

Os resultados das perguntas 1, 2, 3 e 4 a seguir foram apurados pessoalmen-
te por meio de questionário estruturado, aplicado pelo Datafolha Instituto 
de Pesquisas aos participantes do Fórum Internacional SPDM: Saúde 

em 2021. Os resultados das perguntas 5, 6 e 7 foram apurados por meio de 
aparelhos eletrônicos em sistema de tempo real.

1. Qual a frequência com que você e sua família, 
utilizam o serviço público de saúde: nunca, 
raramente, frequentemente ou exclusivamente? 

29%

17%

Frequentemente

Nunca

54%

Raramente
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2. Como você avalia o sistema público de saúde atual 
para a população brasileira: ótimo, bom, regular, 
ruim ou péssimo? E o sistema de saúde particular, 
atual, para a população brasileira? 

3. Quanto à execução dos serviços públicos de saúde em 

2021,você acha que o Estado deve: 

77%

14%

Apenas regular e 
normatizar o sistema 
de saúde, deixando a 
execução com a 
iniciativa privada e o 
terceiro setor

Deve regular e normatizar o sistema 
de saúde, podendo atuar na execução, 
assim como a iniciativa privada e o 
terceiro setor 

9%

O Estado deve regular, 
normatizar e executar 
100% do sistema 
público de saúde

Ruim

17%

6%

Péssimo

Bom

31%

46%

Regular

Sistema 
público de 

saúde 
34%

3%

Péssimo

Bom

11%

Ruim

51%

Regular

Sistema 
particular 
de saúde 



4. Quanto ao investimento necessário para construção, 
ampliação e modernização dos serviços públicos de 
saúde em 2021, você acha que o investimento deve ser 
totalmente público, totalmente privado ou por meio 
de parcerias público-privadas?:

 
97%

Parcerias 
público-privadas

3%

Totalmente 
público

5. Você acha que o Estado deve permitir a participação 
de capital internacional na construção, ampliação e 
modernização dos serviços públicos de saúde? 

63%

Deve permitir a 
participação de capital 
internacional 

37%

Não deve permitir a 
participação de capital 
internacional



299

6. A “dupla  porta” em serviços de saúde (parte SUS e 
parte convênios e particulares): 

35%

24%

Não deve existir

Deve existir

41%

Pode existir

7. Você acredita que em dez anos o SUS vai ter 
melhorado, continuará igual ou terá piorado? 

13%

21%

Vai continuar igual

Vai piorar

66%

Vai melhorar



Capítulo 3 | Parte I

Perfis e necessidade de profissionais 

Os resultados das perguntas 1, 2, 3 e 4 e 5 a seguir foram apurados pes-

soalmente por meio de questionário estruturado, aplicado pelo Datafolha 

Instituto de Pesquisas aos participantes do Fórum Internacional SPDM: 

Saúde em 2021. Os resultados das perguntas 6, 7 e 8 foram apurados por 

meio de aparelhos eletrônicos em sistema de tempo real.

1. Como você avalia, na média, a qualidade da formação 
acadêmica do médico, atualmente: ótima, boa, 

regular, ruim ou péssima?  

Ruim

2%

Péssima
7%

73%

Regular

19%

Boa
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2. Na sua opinião, são necessários ou não, seis anos de 
graduação e de dois a três anos de residência médica 
para formar um médico para atendimento básico?

88%

Sim, são 
necessários

12%

Não são 
necessários

3. Na sua opinião, em 2021, haverá ou não um 
alinhamento entre as necessidades do sistema de saúde e 
a formação dos médicos?  Esse alinhamento deverá ser: 

25%

Não haverá 
alinhamento

75%

Haverá 
alinhamento

14%

Livre e regulado pelas 
leis de mercado

22%

Livre e a cargo 
da autonomia 
universitária

39%

Regulado e 
normatizado 
pelo Estado



4. Você acredita que, em 2021, para fixar o médico nas 
regiões menos favorecidas do País, a melhor solução será:

20%

Ter programas de residência 
quali@cados em regiões 
com poucos médicos 

7%

Aumentar salários 
e benefícios aos 
pro@ssionais

58%

Melhorar as 
condições dos 

locais de trabalho 
e plano de carreira

2%

Aumentar o número de 
faculdades de medicina

14%

Criar o serviço 
social obrigatório 
para os médicos 
recém-formados

5. Você concorda ou discorda da seguinte afirmação: “o 
número de médicos no Brasil não deveria aumentar 
nos próximos dez anos, mas sim o de profissionais 
de saúde não médicos, reservando-se assim o médico 
para casos mais complexos”?  

31%

Discorda

19%

Nem concorda, 
nem discorda

51%

Concorda
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6. Em 2021, o número de médicos, por habitante, 
terá aumentado, diminuído ou permanecerá na 
mesma proporção? 

25%

7%

Diminuirá

Permanecerá na mesma proporção

69%

Aumentará

7. São necessários seis anos de graduação e três anos 
de residência médica para formar um médico para 
atenção básica? 

66%

Sim

34%

Não



8. Em 2021, o alinhamento entre o sistema de saúde e a 
formação dos médicos será:

17%

Livre e a cargo 
da autonomia 
universitária

19%

Livre e regulado pelas 
leis de mercado

24%

Não haverá alinhamento 
entre as necessidades do 
sistema de saúde e a 
formação dos médicos

39%

Regulado e 
normatizado 

pelo Estado
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Capítulo 3 | Parte II

Perfis e necessidade de profissionais

Os resultados das perguntas 1, 2, 3 e 4 a seguir foram apurados pessoalmen-

te por meio de questionário estruturado, aplicado pelo Datafolha Instituto 

de Pesquisas aos participantes do Fórum Internacional SPDM: Saúde 

em 2021. Os resultados das perguntas 5, 6, 7 e 8 foram apurados por meio  

de aparelhos eletrônicos em sistema de tempo real.

1. Como você avalia, na média, a qualidade da formação 
acadêmica dos profissionais de saúde não médicos, 
atualmente: ótima, boa, regular, ruim ou péssima?

Ruim

4%

Péssima

11%

55%

Regular

29%

Boa

2%

Ótima



2. Você imagina que, em 2021, o número médio de 
profissionais de saúde não médicos por habitante 
irá aumentar, diminuir ou permanecer na mesma 
proporção de hoje? 

Aumentar

82%
13%

Ficar como está

5%

Diminuir

3. Você concorda ou discorda que em 2021 o médico 
continuará tendo papel preponderante na equipe 
de saúde?  

68%

27%

Discorda

Concorda

5%

Nem concorda, 
nem discorda
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4. Qual das seguintes áreas está mais desassistida na 
formação de saúde? 

Graduação

14%

Formação técnica

46%

14%

Pós-graduação

13%

Pesquisa

13%

Todas as áreas

5. O quanto a sociedade brasileira atual, como um todo, 
valoriza os profissionais de saúde não médicos?

75%

10%

Valoriza muito 

Valoriza um pouco

15%

Não valoriza nada 



6. Em 2021, o número de profissionais de saúde não 
médicos, por habitante, terá aumentado, diminuído 
ou permanecerá na mesma proporção?

2%

Diminuirá

92%

Aumentará

6%

Permanecerá na 
mesma proporção

7. Você concorda ou discorda que, em 2021, o médico 
continuará tendo papel preponderante na equipe 
de saúde?

3%

Nem concorda, 
nem discorda

73%

Concorda

23%

Discorda
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8. Qual das seguintes áreas está mais desassistida 
em saúde:

15%

Pesquisa

57%

Graduação

25%

Formação técnica

4%

Pós-Graduação

 



Capítulo 4

Informação, comunicação e saúde

Os resultados das perguntas 1, 2, 3 e 4 a seguir foram apurados pessoalmen-

te por meio de questionário estruturado, aplicado pelo Datafolha Instituto 

de Pesquisas aos participantes do Fórum Internacional SPDM: Saúde 

em 2021. Os resultados das perguntas 5, 6 e 7 foram apurados por meio de 

aparelhos eletrônicos em sistema de tempo real.

1.Você acha que atualmente as informações obtidas pelos 
pacientes pelos meios de comunicação contribuem 
muito, um pouco ou não contribuem no diagnóstico e 
tratamento dos pacientes?  E em 2021 irão contribuir 
muito, um pouco ou não vão contribuir? 

5%

Não contribuem

55%

Contribuem 
um pouco

40%

Contribuem 
muito

Atualmente

3%

Não irão contribuir

20%

Irão contribuir 
um pouco

77%

Irão contribuir 
muito

2021
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2.Você acredita que em 2021, o histórico clínico do 
paciente deverá estar sob a guarda e responsabilidade 
do médico que lhe presta atendimento, em um sistema 
único com acesso por outros médicos ou apenas com 
o paciente? 

18%

Com o médico 
que presta o 
atendimento

10%

Apenas com 
o paciente

72%

Em um sistema 
único com acesso 

por outros médicos

3. Na sua opinião, os pacientes hoje, de um modo 
geral, conseguem ou não entender com facilidade 
as informações sobre saúde transmitidas pelos 
profissionais de saúde? 

35%

Sim, entendem

65%

Não entendem



4.Você concorda ou discorda que em 2021 as 
redes sociais terão papel fundamental na promoção 
da saúde? 

85%

Concorda

8%

Nem concorda, 
nem discorda

7%

Discorda

5. Em 2021, o histórico clínico do paciente deverá estar:

9%

Apenas com o paciente

85%

Em um sistema único, com 
acesso por outros médicos

6%

Com o médico que 
presta o atendimento
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6. Em 2021, as redes sociais terão papel fundamental na 
promoção da saúde?

11%

Discorda

78%

Concorda

11%

Nem concorda e 
nem discorda

7. Os pacientes hoje, de um modo geral, conseguem 
ou não entender com facilidade as informações sobre 
saúde transmitidas pelos profissionais de saúde?

19%

Sim

81%

Não



Capítulo 5

A ética na saúde

Os resultados das perguntas 1, 2, 3 e 4 a seguir foram apurados pessoal-

mente por meio de questionário estruturado, aplicado pelo Datafolha Ins-

tituto de Pesquisas aos participantes do Fórum Internacional SPDM: 

Saúde em 2021. Os resultados das perguntas 5, 6 e 7 foram apurados por 

meio de aparelhos eletrônicos em sistema de tempo real.

1. Que nota de zero a dez você dá para a ética na saúde 
atualmente, sendo que zero significa que não há 
nenhuma ética e dez que há muita ética? Pelo que 
você imagina, como será a ética na saúde em 2021, 
utilizando esta mesma escala de zero a dez? 

45%

Notas 7 e 8

2%

Notas 9 e 10

9%

Notas 3 e 4
2%

Notas 0, 1 e 2

Notas 5 e 6

42%

6,2

23%

Notas 9 e 10

4%

Notas 0, 1 e 2

11%

Notas 5 e 6

9%

Notas 3 e 4

Notas 7 e 8

53%

Atualmente:
Nota média

7,2

2021:
Nota média
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2. Como você avalia a relação ética atual da maioria dos 
médicos brasileiros com a indústria de medicamentos, 
órteses e próteses e equipamentos médico-
hospitalares: adequada ou inadequada?  

21%

Adequada

17%

Nem adequada, 
nem inadequada

Inadequada

62%

3. Na sua opinião, as questões relacionadas à ética 
são muito, um pouco ou nada discutidas entre os 
profissionais de saúde?

83%

Pouco discutidas

13%

Muito discutidas

Nada discutidas

4%



4. Imaginando o cenário do sistema de saúde em 2021, 
você acha que será ético ou não gastar menos recursos 
do sistema de saúde com pacientes que têm poucas 
chances de vida? 

57%

Não será ético

3%

Não sabe

Sim, será ético

40%

5. Imaginando o cenário do sistema de saúde em 2021, 
você acha que será ético ou não gastar recursos do 
sistema de saúde com pacientes que têm poucas 
chances de vida?

45%

Não

7%

Não tem opinião 
formada

48%

Sim
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6. Como você avalia a relação ética atual da maioria dos 
médicos brasileiros com a indústria de medicamentos, 
órteses, próteses e equipamentos médico-hospitalares?

6%

Adequada

94%

Inadequada

7. As questões relaciona das à ética são:

85%

Pouco discutidas

4%

Su@cientemente 
discutidas

11%

Nada discutidas



Capítulo 6 | Parte I

Mercado e complexo industrial

Os resultados das perguntas 1, 2, 3 e 4 a seguir foram apurados pessoalmen-

te por meio de questionário estruturado, aplicado pelo Datafolha Instituto 

de Pesquisas aos participantes do Fórum Internacional SPDM: Saúde 

em 2021. Os resultados das perguntas 5 e 6 foram apurados por meio de 

aparelhos eletrônicos em sistema de tempo real.

1. Você concorda ou discorda que as inovações 
tecnológicas e pesquisas na área de saúde irão reduzir 
os custos do sistema público de saúde em 2021?

58%

28%

Discorda

Concorda

13%

Nem concorda, 
nem discorda
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2. Em 2021, você acredita que a relação ética da 
maioria dos médicos brasileiros com a indústria de 
medicamentos, órteses e próteses e equipamentos 
médico-hospitalares será melhor, igual ou pior do 
que é hoje ? 

43%

33%

Melhor

Igual

23%

Pior do que é hoje

3. Como você avalia o sistema atual de regulação Conep-
Anvisa, em relação às inovações tecnológicas em 
medicamentos: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?

38%

Bom

3%

Ótimo

8%

Ruim
3%

Péssimo

Regular

47%



4. Como você avalia o trabalho atual do Ministério 
da Saúde em relação às inovações tecnológicas em 
medicamentos: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?

35%

Bom

3%

Ótimo

8%

Ruim
8%

Péssimo

Regular

45%

5. As inovações tecnológicas e as pesquisas na área de 
saúde irão reduzir os custos do sistema público de 
saúde em 2021? 

47%

Concorda

43%

Discorda

11%

Nem concorda, 
nem discorda
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6. O Conep e a Anvisa, em relação às inovações 
tecnológicas e de medicamentos, são ágeis e eficientes ? 

7%

Concorda

15%

Nem concorda, 
nem discorda

78%

Discorda



 Capítulo 6 | Parte II

Mercado e complexo industrial

Os resultados das perguntas 1, 2, 3 e 4 a seguir foram apurados pessoalmen-

te por meio de questionário estruturado, aplicado pelo Datafolha Instituto 

de Pesquisas aos participantes do Fórum Internacional SPDM: Saúde 

em 2021. Os resultados das perguntas 5 e 6 foram apurados por meio de 

aparelhos eletrônicos em sistema de tempo real.

1. Você concorda ou discorda que o sistema público de 
saúde em 2021 deverá investir na conscientização 
da população em relação a hábitos saudáveis, para 
diminuir o gasto com tratamentos e internações? 

98%

Concorda

2%

Discorda
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2. Que nota de zero a dez você dá para a inovação 
tecnológica e pesquisa na área de saúde, atualmente, 
sendo que zero significa a pior nota e dez a melhor 
nota? Pelo que você imagina, como será a  inovação 
tecnológica e pesquisa na área de saúde em 2021, 
utilizando esta mesma escala de zero a dez? 

34%

Notas 7 e 8

2%

Notas 9 e 10

5%

Notas 3 e 4

11%

Notas 0, 1 e 2

Notas 5 e 6

48%

5,6

57%

Notas 7 e 8

21%

Notas 9 e 10

18%

Notas 5 e 6

4%

Notas 3 e 4

Atualmente:
Nota média

7,4

2021:
Nota média



3. Você concorda ou discorda que a sociedade, em 
2021, estará disposta a investir menos em educação, 
moradia, e outras áreas, para investir mais em 
medicamentos mais eficazes para aumentar a 
resolutividade no sistema público de saúde?

7%

Nem concorda, 
nem discorda

80%

Discorda

13%

Concorda

4. Pensando no cenário do sistema de saúde em 2021, você 
acha que será ético ou não gastar recursos do sistema de 
saúde em tratamentos experimentais, sem comprovação 
científica, para prolongar a vida de um paciente? 

70%

7%

Não sabe

Não  será ético

23%

Sim, será ético
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5. O sistema público de saúde em 2021 deverá investir 
muito mais na conscientização da população em 
relação a hábitos saudáveis, para diminuir o gasto com 
tratamentos e internações? 

98%

Concorda

2%

Discorda

6. Em 2021, você acha que será ético gastar recursos do 
sistema de saúde em tratamentos experimentais, sem 

comprovação científica.

80%

Não

17%

Sim

4%

Não sabe
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