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EDITORIAL

VENHA RENASCER
EM PORTO ALEGRE!

T

odos os dias nascem cerca de 200 mil pessoas no
mundo. Todos os dias,
milhares e milhares de
outras pessoas nascem
de novo, no mundo. Nas emergências, nos blocos cirúrgicos, nos consultórios de milhares de hospitais e
clínicas do mundo inteiro.
Milhares de pessoas são operadas
dos mais diferentes males e traumas, vítimas de acidentes, violência
e desastres. Milhares têm uma nova
chance de vida. Outros tantos recebem o diagnóstico de cura ou de sucesso no tratamento contra doenças
que até há alguns anos eram uma
sentença de morte. Câncer, AIDS, tuberculose, e outras tantas doenças, já
são passíveis de cura, ou pelo menos
de tratamento que prolongam a vida
de milhões de pacientes.
Meu avô, seu Julio Monciano, morreu de asma, na década de 1940.
Hoje, uma simples bombinha, talvez
o salvasse e permitisse que ele conhecesse seus netos.
Daí a importância e a beleza da Medicina. Não há missão mais nobre do
que poder proporcionar saúde e vida
para as pessoas, sejam de que raça,
classe social, credo ou nacionalidade
forem.
Quando um cirurgião indiano desenvolve uma nova técnica cirúrgica,
ele está proporcionando a que gente
em todo o planeta possa usufruir de
uma nova possibilidade de cura. O
mesmo acontece quando um médico

e sua equipe em um hospital de Porto
Alegre conseguem fazer um primeiro
transplante de pulmão na América
Latina. Eles estão abrindo um caminho maravilhoso para que milhares e
milhares de outros pacientes tenham
uma esperança de sobrevida.
Não há técnica, tratamento, medicamento que não possa ser compartilhado, ensinado, aprendido, reproduzido. Por isso, os grandes avanços
que o setor de saúde vem obtendo em
todo o mundo, ano a ano. São milhões
de profissionais pesquisando, estudando, atendendo e desenvolvendo
novos conhecimentos, que no instante seguinte são disseminados em todo
o planeta.
Estima-se que, a cada dia, sejam
investidos cerca de U$ 15 bilhões
em Saúde, no mundo todo. Essa, portanto, provavelmente seja a área da
atividade humana que mais cresça
e que mais recursos movimente na
economia mundial. Daí ter se tornado um mercado atraente para países,
estados e cidades, por tudo que gera e
gira em termos de negócios, pessoas,
impostos, etc.
Não há nada de errado em encarar
os serviços de saúde como um mercado. Pelo contrário, quanto mais esse
mercado fatura, mais ele se desenvolve, mais condições ele tem de pesquisar e inovar e mais opções ele pode
oferecer às pessoas para que vivam
mais e melhor.
Além disso, o mercado de saúde
tem essa missão de ajudar a trazer

JULIO RIBEIRO

julioribeiro@terra.com.br
200 mil pessoas à vida, e trazer novamente à vida outras milhares, todos
os dias.
Se eu pudesse dar um conselho e
uma ideia ao trade de saúde do Rio
Grande do Sul e, em especial, de Porto Alegre, eu diria: retomem a ideia
do bureau de saúde, a ideia de agir
como cluster, tornando a capital gaúcha, de verdade, um hub de saúde reconhecido mundialmente. O slogan
para uma campanha publicitária poderia girar em torno do apelo “Venha
renascer em Porto Alegre!”. Tem coisa mais legal que isso?

Julio Ribeiro é jornalista
e publisher da Athos Editora
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O Badesul apoia a inovação e a
pesquisa, investindo através de
soluções financeiras de longo
prazo no segmento da saúde, em
projetos de hospitais, centros
clínicos, laboratórios, entre outros.
Bons projetos significam
desenvolvimento; um Estado
melhor para se viver e trabalhar.
Venha conversar conosco sobre
alternativas para o desenvolvimento
sustentável do Rio Grande do Sul.

A gente dá valor para o
Rio Grande crescer.

A GENTE DÁ
VALOR PARA A
INOVAÇÃO
NA SAÚDE.

badesul.com.br
Central de Atendimento:
(51) 3284.5800
E-OUV: www.badesul.com.br/ouvidoria
ou 0800 642 5800

MIX

MÉDICOS NA POLÍTICA
De todos os presidentes do Brasil, o único
que tinha a medicina como profissão foi Juscelino Kubitschek (31/01/1956 a 31/01/1961).
Já entre os governadores do Rio Grande
do Sul, dois foram médicos: Fernando Abbott (16/03 a 14/07/1891 e de 27/09/1892 a
24/01/1893) e Carlos Barbosa Gonçalves
(25/01/1908 a 25/01/1913). Além disso, outros dois governadores gaúchos exerceram
a profissão de cirurgião-dentista: Jair Soares (15/03/1983 a 15/03/1987) e Germano Rigotto (1º/01/2003 a 1º/01/2007).
Nas últimas eleições, foram eleitos 39
médicos para a Câmara dos Deputados, de
acordo com o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Já o Senado conta com sete médicos
senadores, sendo cinco novos e dois que já
detinham mandato.

História da Medicina no Estado

O prédio da Beneficência Portuguesa em Porto Alegre abriga
o Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (MUHM).
Criado em 2006, a partir de uma iniciativa do Sindicato Médico
do Rio Grande do Sul (SIMERS), o local é dedicado à preservação
de um acervo de documentos, apetrechos médicos e outros objetos relacionados à prática, estudo e evolução das artes médicas
no Rio Grande do Sul.

Pioneira médica era gaúcha

Santa Casa, o primeiro
hospital gaúcho

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre foi
o primeiro hospital fundado no Rio Grande do Sul.
Com a construção autorizada em 14 de maio de
1803 pelo governador da Capitania do Rio Grande
do Sul, Paulo da Silva Gama, os primeiros doentes
foram admitidos em 1° de janeiro de 1826.
No Brasil, o primeiro hospital foi a Santa Casa
de Misericórdia de Olinda, em Pernambuco. Inaugurada no ano de 1540, a instituição foi extinta em
1860. O mais antigo ainda em funcionamento é a
Santa Casa de Misericórdia de Santos, em São Paulo, que foi fundada em 1543 por Brás Cubas.
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Rita Lobato Velho Lopes foi a primeira mulher a exercer a Medicina no
Brasil. Nascida em Rio Grande, em 9 de junho de 1866, era filha de Rita Carolina Velho Lopes e Francisco Lobato Lopes, estancieiro e comerciante de
charque. Freqüentou o curso secundário em Pelotas e demonstrou, desde
cedo, vocação para a Medicina. Apesar de um decreto imperial de 1879 autorizar às mulheres a obter títulos acadêmicos, nenhuma entrou nas duas
faculdades de medicina da época (Salvador e Rio de Janeiro) até 1884, quando Rita matriculou-se, juntamente com Ermelinda Lopes de Vasconcelos e
Antonieta César Dias na faculdade do Rio.
Após se transferir para a Faculdade de Medicina de Salvador, tornou-se,
em 1887, a primeira mulher brasileira e a segunda latino-americana a obter
diploma de médica, após defender tese sobre A Operação Cesariana. Após a
formatura, retornou ao Rio Grande do Sul, onde casou com Antônio Maria
Amaro Freitas, com quem teve uma filha, Ísis. Praticou a profissão em Jaguarão, Porto Alegre, Buenos Aires e Rio Pardo. Aposentou-se aos 60 anos,
e faleceu em 6 de janeiro de 1864 em Rio Pardo

Primeira faculdade

O primeiro curso superior de Medicina criado no Rio Grande do Sul foi
a Faculdade de Medicina (Famed) da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS). Fundada em 1898, pelos médicos Eduardo Sarmento Leite
e Protásio Antônio Alves, foi criada a partir da união da Escola Livre de
Farmácia e Química Industrial e do Curso de Partos da Santa Casa.
A Famed foi a terceira faculdade de medicina a ser criada no Brasil, depois da Faculdade de Medicina da Bahia, em Salvador, e da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro. Ambas foram fundadas em 1808, logo após a
chegada de Dom João VI (que ainda era príncipe regente) ao Brasil.

ENGENHO de ideias

ENTREVISTA JJ CAMARGO

ENTREVISTA

J.J. CAMARGO

No dia 16 de maio de 1989, foi realizado na Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre o primeiro transplante de pulmão da América Latina. A equipe
era comandada pelo doutor José de Jesus Peixoto Camargo. Trinta anos depois daquela primeira cirurgia, a equipe da Santa Casa já realizou 650 transplantes. Nesta entrevista, Camargo, que hoje dirige o Centro de Transplantes
da Santa e é Diretor de Cirurgia Torácica no Pavilhão Pereira Filho, recorda
como foi aquele transplante pioneiro e os efeitos que essas operações têm
sobre médicos e pacientes, entre outros temas

Recentemente comemorou-se 30
anos de um pioneirismo na medicina brasileira, primeiro transplante
de pulmão na América Latina, do
qual o senhor foi protagonista.
Lembra os detalhes daquele dia?
Primeiro, eu não sabia que ia
acontecer. Não é programável. Nós
tínhamos o sonho de um dia fazer
transplante de pulmão, especialmente depois do meu estágio na
Clínica Mayo, nos Estados Unidos,
onde eu pude treinar num excelente laboratório com transplante entre animais. E voltei para o Brasil
em um péssimo momento do ponto
de vista da história da Santa Casa,
em que se discutia se a instituição
fechava ou não fechava. Felizmente, antes disso, em 1983, houve
uma iniciativa, que foi a doação,
pelo governador Jair Soares, de um
grupo de administradores para tornar a Santa Casa uma instituição
com administração profissional.
Deste grupo, fazia parte uma pessoa que foi decisiva, que era o João
Polanczyk, que teve uma percepção importante. Primeiro, o quanto
o transplante seria uma forma de
visibilidade da instituição. Uma
exigência básica do transplante
é a qualificação técnica. Eu costumo dizer que se um hospital se
qualificar seriamente para fazer
transplante e nunca fizer nenhum,
terá feito um grande investimento,
porque as qualificações indispensáveis para um transplante não
são exclusivas para o transplante,
vão beneficiar todas as pessoas
que forem tratadas nesse hospital,
qualquer que seja o problema delas. Além disso, o transplante daria
visibilidade à instituição, para que
ela mais facilmente conseguisse
apoio de grandes empresários, que
foram muito importantes nesse reerguimento da Santa Casa. E tudo
isso respaldado pela credibilidade

do cardeal Dom Vicente Scherer
(diretor da Santa Casa), que era
uma pessoa que não tinha noção
de como funcionava um hospital,
mas emprestava o seu nome e a
sua aura de respeito reconhecido
no mundo inteiro. Então, quando
voltei dos Estados Unidos, comecei
a motivar pessoas jovens para participar dessa jornada.
Como foi a preparação desse projeto?
Começamos a dar corpo ao projeto com a construção de uma UTI.
O pavilhão Pereira Filho não tinha
UTI até 1989. Os pacientes clínicos
graves e os pacientes cirúrgicos
eram cuidados pelos residentes.
Então, construir uma UTI era a primeira coisa. Só que, antes da UTI
ficar pronta, nós tivemos o primeiro paciente, encaminhado por um
ex-residente, um jovem de 27 anos
com 20% de capacidade pulmonar
que internou aqui com a certeza
de que nunca sairia a menos que
nós fôssemos capazes de trocar
os seus pulmões. Então, a necessidade chegou. Era o fim do faz-de-conta e o início do “realmente
temos que fazer alguma coisa” era
representado pela presença física,
pelo paciente cuja vida dependia
do que nós pudéssemos fazer. Isso
ocorreu em outubro de 1988. Em
janeiro de 1989, a UTI ficou pronta,
e aí com organização, plantonistas
treinados, com turnos de 8 horas, e
uma estrutura minimamente qualificada comparada com os padrões
de hoje, mas com o essencial disponível. E foi assim que, em maio de
1989, nós tivemos a informação de
que tínhamos um doador potencial. E o doador, a partir do momento em que estávamos prontos,
passou a ser uma figura tão temida
quanto desejada.

Quem era o doador?
Era um jovem de Novo Hamburgo, de 24 anos, que sofreu um
acidente terrível, foi transferido
para o Pronto-Socorro, considerado morte encefálica e transferido
para a Santa Casa para doação de
órgãos depois que a família autorizou. Então, no dia 15 de maio nós
fomos informados da existência
desse potencial doador no Hospital
São Francisco. E aí começou a preparação final para de fato colocar
o projeto em marcha. O Vilamir
Westerich, que era o paciente, era
um jovem de 27 anos, dependente de oxigênio. E entre lágrimas e
muitos sorrisos de entusiasmo ele
foi preparado para ir para o bloco
cirúrgico.
O senhor lembra do que
sentiu naquele dia?
Para mim, o sentimento dominante foi o medo, muito medo, porque era uma consciência de que
acontecesse o que acontecesse, nós
nunca mais seríamos os mesmos. O
transplante faz isso com os cirurgiões, você não continua a mesma
pessoa. Para o bem ou para o mal,
você vai mudar. Porque o transplante não é uma coisa clandestina,
a visibilidade dele transforma as
pessoas, elas são vistas como bem
sucedidas ou fracassadas dependendo do resultado que elas não
conseguem antecipar. Para dar um
exemplo de como estava nosso sentimento, um dos três clínicos que
estavam sendo treinados para cuidar do transplantado no pós-operatório era o Dagoberto Godoy. Ele
foi comigo para acompanhar a retirada do órgão. Naquela época não
existiam as passarelas dentro da
Santa Casa, que hoje comunicam
os hospitais. Então nós fizemos um
longo trajeto a pé dentro da Santa
Casa, do hospital São Francisco até

o pátio central, depois pelo corredor externo até chegar ao Pavilhão
Pereira Filho. E aí aconteceu uma
coisa bem emblemática do que significa medo. Nós percorremos todo
esse trajeto em silêncio. Inacreditável que duas pessoas amigas, fraternas, com tantos interesses em
comum não fossem capazes de trocar uma palavra. Isso era medo. E
eu acho que só a adrenalina transbordante é que impede que você
paralise.
E durante a operação, esse
sentimento prosseguiu?
A cirurgia durou umas cinco horas. Mas, aí tem um momento interessante, que é a perda do medo
como entidade perceptível. Você
vai fazer uma coisa que você sabe
fazer. Trabalhar com as mãos é
uma coisa que tem essa característica, você desliga um pouco o
sensorial para as outras percepções. Você tem que estar concentrado no que você está fazendo. E
aí o medo vai embora. Houve uma
outra descoberta interessante: eu
nunca participei de uma operação tão silenciosa, porque como
ninguém sabia bem a sequência,
todos ficaram esperando que eu
dissesse qual era o próximo passo.
O senhor sabia o próximo passo?
Sim, eu estava treinado, minimamente treinado. Eu tinha obrigação de saber. E quando chegou
o momento em que o pulmão
novo foi implantado, o pulmão
esquerdo, o anestesista insuflou
o pulmão e ele expandiu, e a oxigenação, que estava muito baixa,
foi para 100%, houve uma euforia na sala de cirurgia e aí ficou a
sala mais ruidosa, porque a partir
daquele momento, todo mundo
sabia o que fazer. Isso foi muito
interessante.
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Toda a equipe tinha noção da
importância do evento?
Houve uma situação que eu acho
inesquecível e que eu festejei, por
ocasião dos 30 anos, com uma placa,
que foi a atitude de uma pessoa do
chão de fábrica, que era a faxineira
do bloco cirúrgico. A dona Liduina
era faxineira do bloco cirúrgico desde sempre. E ela saiu do hospital às
17h, como ela saía todos os dias, e às
20h ela voltou. Antes de sair ela ficou
sabendo que era possível que tivesse
um transplante. Quando eu fui saber
o que tinha acontecido, ela me disse
“pois é, doutor, eu fui para casa, dei
janta para a minha irmã” (ela tinha
uma irmã que ela cuidava que era
paraplégica), “jantei e fiquei pensando ‘eu sou a faxineira do bloco há 18
anos.’ Acho que não é justo que um
estranho faça a faxina do bloco do
primeiro transplante de pulmão da
América Latina enquanto eu estou
em casa. E eu voltei, dispensei a moça
que ia me substituir e vou ficar porque eu quero ajudar”, essa frase para
mim foi definitiva. A euforia da Liduina fazendo a faxina do bloco às 06h
da manhã foi uma coisa comovente.
Como é que terminou a cirurgia? Qual era a sensação?
Era uma mistura de alívio com
preocupação. Nós estávamos atravessando uma batalha que tinha várias possibilidades de complicação,
de rejeição, de várias ocorrências. E
eu me lembro de um momento importante, de quando nós terminamos o procedimento e entramos na
sala de estar dos médicos, alguém
lembrou que na geladeira tinha um
champanhe. Mas um dos clínicos
disse “não é muito cedo para festejar?”. E era né, era uma comemoração antecipada e precipitada. A
garrafa voltou para o frigobar e na
falta de outros instrumentos para a
comemoração, nós nos abraçamos
e choramos. A cirurgia terminou na
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madrugada do dia 16. No começo
da tarde o Vilamir estava acordado, respirando maravilhosamente
bem, com um tubo na boca ainda. E
ele pediu papel, porque ele queria
se comunicar. E ele escreveu com
uma letra trêmula de pós-anestésico
uma frase que caracterizava bem o
quanto ele acreditava no sucesso do
que estava para acontecer: “Eu não
disse que essa porra ia dar certo?”.
Ele tinha certeza e isso foi uma coisa
muito importante na sorte que nós
tivemos na escolha do primeiro candidato, que tinha esse pensamento
positivo, essa energia boa.
A disposição do paciente realmente funciona?
Ah, funciona... Os que têm menos
entusiasmo, imunologicamente são
menos fortes. É biológico mesmo, as
pessoas no luto, por exemplo, têm
muito mais infecções virais, porque
baixa a imunidade. Essa certeza que
ia dar certo, hoje nós sabemos muito
bem o quanto isso é importante na
seleção dos candidatos. Se o paciente, não acredita que vai dar certo e
se ele não tem motivação para que
dê certo, porque ele é um infeliz, ou
um mal amado, esse cara é um mau
candidato. Isso é uma coisa que a

experiência nos mostrou. Hoje nós
temos 650 transplantes realizados,
então eu sei bem como é que se seleciona as pessoas. Qual é o perfil
para dar certo? Quando o paciente
tem amor para dar e para receber, a
coisa vai bem.
E quem não é um bom candidato?
É o cara que bebe, que não cumpre rotina, e que não tem motivação
para viver. Uma coisa que eu descobri ao longo desses anos, e que
eu não tinha a menor ideia quando
comecei a trabalhar com transplantes, é o quanto tem de gente que não
tem interesse em continuar vivo.
Encontrei pessoas com os elementos macroscópicos da felicidade boa profissão, família, casa linda,
dinheiro - mas são infelizes. Houve
pessoas que me disseram explicitamente que não estavam com vontade de enfrentar tudo que estava
colocando-se como necessário para
receber o transplante. Na verdade,
faltava amor correspondido. Tivemos um empresário, um cara boa
pinta, 60 anos, e que me disse “o senhor conheceu a minha família?”.
“Conheci”. “O senhor sabe que a
minha filha só me beija no Natal?”.
Claro que ele é responsável por isso

também. Afeto é uma plantação.
Mas, a falta de reciprocidade de um
afeto faz com que muitas dessas pessoas considerem a possibilidade de
morrer de uma causa natural como
uma benção. Eles vão se livrar de
uma vida que não tiveram coragem
de fugir pelo suicídio, por uma causa
natural, em que ninguém é culpado.
E agora vem um doutor estranho e
quer que eu faça um monte de coisas para continuar em uma vida que
não tenho o menor prazer de viver?

dando à doença. Essa é uma coisa
muito clara na cabeça do médico experiente e completamente ignorado
por todos: a doença é uma abstração
da realidade. Ela tá nos laudos da
patologia, mas a visão que o paciente tem da doença é a visão que ele
tem do sofrimento que ela lhe causa.
E por isso que você tem duas pessoas com a mesmíssima doença e duas
atitudes absolutamente diferentes,
porque o significado para elas é diferente.

O senhor disses que depois de um
transplante todo mundo muda. O cirurgião muda. Depois de 650 transplantes, o Camargo é outra pessoa?
Com certeza. Eu vivi situações
muito traumáticas e coisas fundamentais, por exemplo, a necessidade das pessoas que trabalham com
transplantados tem do afeto. E aí
chega o momento que aconteceu há
pouco tempo, em que um paciente
me disse “coisa interessante como
vocês do grupo de transplante são
parecidos”. E eu pensei que isso não
podia ser uma casualidade. Não, isso
é critério de eliminação. Ficamos parecidos porque os diferentes foram
descartados, porque os díspares se
sentiram tão excluídos que saíram.
Quando se trabalha com transplante, está se lidando com um tipo de
gente que está no limite do sofrimento, um limite que os leigos não
tem a menor noção do que significa.
Correr contra o relógio, à espera que
o telefone toque para uma chamada para ter um doador. Despertar
de madrugada com o pesadelo que
o telefone tinha tocado e não tinha
ouvido. E conferir para ver se estava ligado na tomada, se tem bateria
no celular. Conviver com esse tipo
de gente é uma aula permanente do
que o ser humano é capaz de fazer
para sobreviver e que ensinamentos
nós temos que adquirir para conviver com a importância que ele está

O senhor acredita que existe uma
“hora” para a pessoa falecer?
Sobre isso não posso falar nada.
Uma coisa que aprendi é que os
parâmetros que se divulgam como
preditores de tempo de vida de uma
pessoa são muito relativos. Eu vi
pacientes que ficaram pele e osso,
e não morriam. Eu tive uma dessas
experiências fantásticas com um
paciente, cada vez que ele ia para
a UTI, com parada respiratória, nós
pensávamos que dessa vez ele não
escapava. E numa dessas muitas internações, eu encontrei ele em uma
saída da UTI e ele me disse que
ainda não tinha sido daquela vez.
“Estou voltando para a espera!” Ele
ficou dois anos e meio na lista de
espera, porque ele tinha um tipo
sanguíneo raro. Até o dia que ele
conseguiu. Quando ele estava tendo alta da UTI, eu aproveitei para
perguntar qual era a força que o
movia, porque ele tinha quebrado
todos os paradigmas de estima de
sobrevida e ele me disse “ah, doutor, eu ainda não contei isso para
ninguém e então vou lhe contar. Eu
estou vivo, porque a Ana Maria me
prometeu que se eu sobrevivesse
ela esperava por mim”. Um amor
dele que ninguém conhecia. Mas,
é assim, às vezes você precisa de
uma Ana Maria que te dê uma razão para continuar vivo.

A cirurgia é uma técnica, uma
destreza. Mas se o médico ficar
só na técnica e perder a empatia,
a capacidade de comoção, não
vira um ato muito mecânico?
Vira uma chatice, porque as doenças são muito monótonas, sempre
as mesmas coisas, o que muda é o
proprietário. Se você não se interessar pelo jeito do indivíduo viver a
situação doença, fica muito chato. O
transplante tem uma coisa meio estimulante, mais do que a média das
cirurgias, que é não saber bem o que
você vai encontrar, pode ter uma variante anatômica, uma veia que saiu
fora do lugar. Você tem que criar uma
solução, só que quando você tem
grande experiência, a chance de você
se estressar em uma cirurgia vai reduzindo muito. E a cirurgia em geral
tem três estágios. Tem o aprendizado,
que é sofrido, com muita ansiedade.
Depois vem a fase da naturalidade,
em que você já fez isso tantas vezes
e não fica mais nervoso. Você sabe fazer, e você sabe que se ocorrer uma
intercorrência vai saber resolver,
porque você já viu quase tudo que é
possível de acontecer. E tem uma terceira fase, que nem todo cirurgião alcança, e que nem todo cirurgião que
alcança repete, que é a da euforia. É
a fase da fascinação, do enlevo. Você
faz uma coisa difícil e fica tão bem
que você tem uma sensação euforizante de que você não conseguiria
fazer isso melhor.
Às vezes o médico não tem
uma sensação de que ele é quase um deus por fazer isso?
Acho que o médico que se sente
endeusado está condenado a fracassar. Nós somos falíveis. O médico
tem que se contentar com as coisas
objetivas que ele consegue. Fazer
com que alguém que não está conseguindo respirar volte a respirar,
ponto para o médico. Mais do que
isso é soberba, não funciona assim.

PRESS SAÚDE 11

Quer ver o futuro?
A gente tem o endereço.

Laboratório Unimed
Unidade
Carlos Gomes
O futuro vem cheio de cuidado.
A nova unidade do
Laboratório Unimed,
na Carlos Gomes, é um
espaço diferenciado, com
tecnologia que garante mais
agilidade no dia a dia dos
nossos clientes.

Confira as facilidades:
• Exames laboratoriais
• Exames de imagem
• Clínica de vacinas

Endereço: João Caetano, nº 207 (esquina Av. Carlos Gomes), bairro Três Figueiras/Porto Alegre.

ANS - nº 352501

Agilidade

Terminais de autoatendimento
Baixe o App Unimed Poa
- serviços online - pré-cadastro
Disponível em

Espaço lúdico
para as crianças

Ambiente destinado às crianças.

• Estacionamento próprio
para clientes.
• Espaço exclusivo para
médicos cooperados.

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Informações: Exames: (51) 2136.4100 | Vacinas: 4004.2040

Porto Alegre

INVESTIMENTOS

HOSPITAIS DE

PORTO
ALEGRE
investem mais de R$1bilhão
em ampliação e aquisição
de equipamentos

Rede de saúde ganha novas
emergências e tem área
ampliada e modernizada
Hospital de Clínicas inicia
migração para novos prédios
As obras de ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) foram concluídas no final de
junho passado. Segundo a direção do HCPA, agora vai ocorrer uma vistoria detalhada dos dois novos prédios, com objetivo de assegurar a adequação técnica e plenas condições de segurança, o que deve levar
cerca de três meses.
A aprovação do Plano de Proteção Contra Incêndio (PDCI) já foi protocolada, mas deve ter um aval do
corpo de bombeiros apenas após o fim de todas as obras. O último obstáculo a ser vencido é a solicitação
do habite-se à prefeitura. Com isso, a expectativa é iniciar a transferência da emergência e da recepção do
ambulatório para os novos prédios até o fim de 2019. As obras iniciaram em junho de 2014.
A capacidade de atendimento da emergência segue a mesma: 41 adultos. Entretanto, atualmente, são
atendidas 130 pessoas. Mesmo operando acima da capacidade, a vantagem, com a mudança, será o espaço
físico mais amplo: de 1,7 mil para 5,1 mil metros quadrados. Com isso, O HCPA pretende adequar seus
processos assistenciais, tornando os procedimentos mais seguros e em consonância com as normas do
Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária.
Já a nova recepção do Ambulatório vai acolher com mais conforto e estrutura de apoio os pacientes e
seus acompanhantes, pois grande parte deles chega de cidades do interior em vans no início da manhã
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e passa por uma longa espera até a
hora agendada para a consulta. O
Ambulatório do Clínicas realiza cerca de 1,5 mil consultas por dia, metade delas para pacientes do interior
gaúcho ou de outros estados.
O investimento total foi de R$ 397
milhões, com crescimento de 70% na
área física. Para entrar em operação
plena, ainda são necessários investimentos da ordem de R$ 200 milhões,
buscados junto ao governo federal
anualmente. A migração continua
em 2020, com preferência para o Bloco Cirúrgico, o que depende de uma
licitação em andamento para instalar
um Centro de Material Esterilizado.
Os últimos setores a serem transferidos serão aqueles que possuem
uma transição mais complexa, como
o Centro de Tratamento Intensivo
(CTI). A capacidade do CTI vai passar
de 55 para 100 leitos. Mas a ampliação dos atendimentos no local ainda
depende da aquisição de equipamentos e contratação de pessoal.

adultos, com as seguintes melhorias:
aumento de 13 para 28 leitos fixos na
sala de observação, sendo três leitos
de isolamento; dois novos postos de
enfermagem; ampliação de 12 para
18 o número de posições de medicação; mais salas de acolhimento e consultórios, sendo uma sala específica

do Centro Histórico de Porto Alegre.
Com isso, o complexo da Santa Casa
passará a contar com nove hospitais,
incluindo o Hospital Dom João Becker, em Gravataí, e outro sob gestão
do grupo: o Hospital de Santo Antônio da Patrulha.

Santa Casa prepara
nova emergência para
atendimentos pelo SUS
Uma doação viabilizou a construção da nova emergência para
atendimentos pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) no complexo hospitalar da Santa Casa. O casal Alexandre Grendene e Nora Teixeira disponibilizou R$ 60 milhões para as
obras. O projeto completo, incluindo
equipamentos, terá um custo total
estimado em R$ 177 milhões e deve
estar pronto em março de 2022. Está
prevista a contratação de 400 profissionais de áreas assistenciais, de
atendimento e apoio.
A área de emergência vai ficar quatro vezes maior: passando dos atuais
600 m² para mais de 2.300 m², distribuídos em 13 andares. O local vai
atender exclusivamente pacientes
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para eletrocardiografia; Centro de
Diagnóstico por Imagem dedicado à
Emergência; raio-X e duas ecografias.
Conforme o diretor geral da Santa
Casa, Julio Matos, a área será integrada por espaços modernizados de
pronto atendimento que melhorarão
o atendimento à população, proporcionando ampliação e regularização
dos espaços de assistência. “Os leitos seguirão as normativas vigentes
para o controle de infecção; e um
Centro de Diagnóstico por Imagem
exclusivo atenderá com mais rapidez as intercorrências, reduzindo o
tempo de atendimento", destaca.
Assim que estiver pronta, a unidade fará parte do Complexo hospitalar localizado em um quarteirão

Grupo Hospitalar
Conceição vai ter
um novo Centro
de Oncologia
O Grupo Hospitalar Conceição
(GHC) está investindo em ampliação,
aquisição de equipamentos e renovação do seu complexo hospitalar. A
rede conta com os hospitais Conceição, Fêmina, Cristo Redentor e Hospital da Criança Conceição. A principal novidade é a construção do novo
Centro de Oncologia e Hematologia,
atualmente com 14% das obras concluídas. Nesse caso, o investimento é
de R$ 75 milhões.
A unidade, voltada ao tratamento e
prevenção de casos de câncer, come-

çou a ser construída em fevereiro do
ano passado e deve estar concluída
em 2020. Após a finalização do prédio, a previsão é investir mais R$ 100
milhões na aquisição de equipamentos e mobiliário. O local terá disponibilidade para 96 leitos, capacidade
para realizar 6.000 sessões de qui-

mioterapias, além de transplantes de
medula e radioterapia pelo SUS.
Segundo a assessoria de comunicação do GHC, recentemente também
foram investidos R$ 11 milhões na
compra de equipamentos destinados
às suas quatro unidades. Em 2018,
por exemplo, foram comprados

dois mamógrafos, um equipamento
gama câmara, um angiógrafo, um
microscópio para neurocirurgias e
um tomógrafo de 64 canais. Especificamente no hospital Cristo Redentor,
40 leitos, a central de climatização
e a área de imagenologia foram reformados, totalizando outros R$ 4,5
milhões em investimentos.
Para o segundo semestre de 2019,
está previsto o início da reforma das
unidades de internação do Hospital
Conceição, o que permitirá a adequação às normas vigentes e a climatização dos ambientes. Os aportes
financeiros para esse fim serão escalonados ao longo dos próximos 10
anos, com previsão entre R$ 5 e R$
8 milhões anuais. Também está prevista a aquisição de equipamentos
médicos assistenciais no montante
de R$ 18 milhões.

PUCRS investe no
Instituto do Cérebro
e hospital São Lucas
No Instituto do Cérebro (Inscer), ligado ao Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica (PUCRS),
também há obras em andamento. O
anúncio da ampliação ocorreu em
novembro do ano passado para comemorar os 70 anos da PUCRS. O investimento de R$ 66 milhões vai triplicar a área da Inscer, passando dos
atuais 2.500 m²para mais de 9.300
m². Desse total, R$ 60 milhões foram
obtidos através da Financiadora de
Investimento e Pesquisa (Finep).
Atualmente, o Inscer atende 1.250
pacientes por mês. Com a conclusão
das reformas, o objetivo é passar
para, no mínimo, 2.500 atendimentos por mês. A inauguração deve
acontecer em abril de 2020. Além
da ampliação do prédio, o valor será
utilizado para aquisição de novos
equipamentos. Está previsto um upgrade do Cíclotron e outros equipamentos do Centro de Produção de
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O Hospital Moinhos de Vento investiu R$ 12 milhões na ampliação de sua emergência pediátrica

Radiofármacos. Também devem ser
adquiridos um aparelho de ressonância magnética, um tomógrafo e
outros maquinários de menor porte.
Segundo a assessoria de comunicação do InsCer, a obra está acontecendo dentro do cronograma. As fundações foram concluídas recentemente
e, agora, está sendo iniciada a preparação da estrutura do primeiro piso.
Após o fim das obras, novos postos
de trabalho serão abertos, mas o
número de funcionários a serem
contratados ainda depende de uma
avaliação.
No mesmo pacote comemorativo
ao seu aniversário, a PUCRS anunciou a construção de uma ponte
sobre o Arroio Dilúvio, facilitando
o acesso ao Hospital São Lucas. O
valor do empreendimento é de R$ 4
milhões e estará pronto no segundo
semestre de 2019.
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Além disso, a direção do São Lucas afirma ter captado mais de R$
88 milhões em recursos junto ao governo federal. O valor vai ser utilizado na reestruturação de diversos
espaços nos próximos anos. Estão
contemplados setores de emergência, centro cirúrgico, unidade de
internação SUS, unidade de internação pediátrica, hemodinâmica,
hemodiálise e renovação do parque
tecnológico.

Nova emergência
pediátrica no
Moinhos de Vento
entra em operação
No hospital Moinhos de Vento,
entrou em operação, no último mês
de maio, a nova emergência pediátrica. Após o fim das obras, a área
de atendimento do local foi am-

pliada para 500 m². A expectativa
é atender, em média, 120 crianças
por dia, o que representa um aumento de 40% na capacidade. Nos
meses considerados críticos para a
pediatria, entre abril e agosto, esse
número pode chegar a 180 crianças
por dia.
O investimento de R$ 12 milhões
cobre uma lacuna importante no
atendimento em saúde de Porto
Alegre: emergências com disponibilidade de atendimento mais
complexo com exclusividade para
crianças. Para isso, a nova emergência conta com espaço para pronto-atendimento, dez leitos de observação e dez leitos de medicação
- antes, eram seis. O objetivo, com
as novas instalações, é diminuir
o tempo de espera a partir de um
modelo norte-americano de atendimento conhecido como Fast Track.

"Estamos ampliando nossa capacidade, com mais tecnologia, agilidade e facilidade de acesso. Todos
estes investimentos, alicerçados no
foco centrado no paciente, serão
fundamentais para uma grande
transformação da saúde na região
sul do país nos próximos anos" garante o superintendente executivo
do Moinhos de Vento, Mohamed
Parrini.
A nova emergência pediátrica
complementa outra obra realizada
no Moinhos de Vento, em 2018, voltada à pediatria: o Núcleo de Cardiopatias Congênitas. O ambiente
atende doenças cardíacas pediátricas. O objetivo do núcleo é ajudar
a reduzir os índices de mortalidade
em crianças até cinco anos por pro-

blemas cardíacos. Antes, os pacientes gaúchos eram obrigados a buscar serviços de cardiologia infantil
em São Paulo ou no exterior.

Mãe de Deus vai
investir R$ 144 milhões
em cinco anos
Outro hospital da rede privada, o
Mãe de Deus anunciou, em janeiro
de 2019, investimentos de R$ 144
milhões a serem distribuídos nos
próximos cinco anos. O valor será
utilizado para aumentar em 30%
sua capacidade de atendimento,
saindo de 380 para 500 leitos. Para
isso, quatro novos prédios serão
construídos. O edifício usado atualmente deve ser modernizado.

As obras, entretanto, só devem
começar no fim de 2019, após a obtenção das licenças necessárias. A
primeira etapa tem previsão para
estar pronta em 2021, quando deve
terminar a construção de dois prédios: um de oito andares, outro de
quatro andares. Nesses locais, funcionarão um pronto-atendimento e
emergência, serviço de oncologia,
uma unidade materno-infantil e
UTI Neonatal, entre outros serviços.
Localizado no bairro Menino
Deus, o hospital vai ganhar 34.000
m². Serão 20 novos leitos na UTI
Neonatal, 105 novas vagas de internação e 20 vagas de hospital dia. O
restante dos investimentos acontece em seguida e serão divididos em
outras quatro etapas até 2024.

O Hospital Mãe de
Deus é mantido pela
Associação Educadora
São Carlos, e deve
investir R$ 144 milhões
nos próximos 5 anos
para aumentar, em 30%,
a sua capacidade de
atendimento - passando
de 380 para 500 leitos.
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O QUEBRA-CABEÇA DA

SAÚDE
PÚBLICA
Entre crises e soluções, o
Rio Grande do Sul busca resolver
seus gargalos, enquanto municípios
lutam para atender à crescente
demanda por serviços de saúde

Para encontrar soluções para um problema, o primeiro passo é entendê-lo por completo. E quando o desafio é garantir atendimento público de saúde, gratuito e de qualidade a 11,5 milhões de pessoas, a tarefa
por vezes parece impossível. Mas, entre avanços e retrações, o Rio Grande do Sul e seus municípios travam
uma luta constante entre regulamentações, limitações orçamentárias e decisões judiciais para contemplar
as necessidades desta área, na qual todas as questões são de vida ou morte.
A saúde no Rio Grande do Sul tem suas peculiaridades em relação ao restante do Brasil. O Plano Estadual de Saúde 2016-2019, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Saúde, traz um raio-X dessas complexidades. O envelhecimento da população, acompanhado da redução da mortalidade infantil, por exemplo,
são processos mais acentuados no Rio Grande do Sul frente à média nacional. Em 2019, por exemplo, a
expectativa de vida da pessoa nascida no Rio Grande do Sul é de 78,5 anos, enquanto a expectativa média
do brasileiro é de 76,5 anos. Desde 2009, a população de idosos no estado já é maior que a de crianças.
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Tal cenário indica a necessidade de
uma reorganização no atendimento
de saúde pública no médio e longo
prazo – refletindo a redução na incidência de doenças infecciosas e o
aumento de doenças crônico-degenerativas.
Com o aumento na população acima de 65 anos registrado em todas as
regiões do estado, as enfermidades
predominantes passam a ser doenças crônicas não transmissíveis, que,
segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), compreendem especialmente as doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas. No Rio Grande
do Sul, as principais causas de mortalidade são exatamente as doenças
do aparelho circulatório, as neoplasias – enfermidades relacionadas ao
câncer – e as doenças do sistema respiratório – aspecto diretamente relacionado ao rigoroso inverno do estado. Na média do cenário nacional,
as doenças gástricas ocupam o lugar
das respiratórias entre as principais
causas de mortalidade.
Mesmo com essa mudança no quadro epidemiológico, o Rio Grande do
Sul segue com a necessidade de realizar grandes esforços no combate das
doenças sazonais – caso da dengue,
que se prolifera no verão, e das gigantescas campanhas de vacinação
contra a gripe ao longo do inverno. O
cenário está em transformação, mas
os inimigos seguem poderosos.

O elo mais fraco
Apesar dos esforços do Estado e
da União em entender e combater
os gargalos da saúde pública, na prática, os municípios são a última instância onde os problemas precisam
ser resolvidos, e os pacientes, atendidos.
O SUS é o maior sistema público
de saúde do mundo, e prevê a todos
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União e municípios devem investir 15% do
seu orçamento em saúde, e os estados, 12%.
Infelizmente, o Rio Grande do Sul não tem
cumprido com esta determinação legal.

os brasileiros acesso gratuito aos
serviços de saúde. A formação do
sistema público de saúde do Brasil
é um processo histórico que remete
aos primórdios do país – das primeiras Escolas de Medicina aos esforços
iniciais do Império pelo saneamento
básico. Mas o divisor de águas veio
com a Constituição de 1988, e seu artigo 196, que garantia a saúde como
direito de todos e dever do Estado.
O Sistema Único de Saúde propriamente dito foi regulamentado pela
lei 8080 de 1990, e seu desenho que
divide a responsabilidade entre
União, Estados e municípios pela
criação dos conselhos de saúde nas
três esferas ficou mais claro com a
lei 8142, do mesmo ano.

CONSTITUIÇÃO DE 1988
Art. 196. A saúde é direito de
todos e dever 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,
proteção e recuperação.
Prestes a completar trinta anos,
desde então a legislação relativa ao
SUS foi sendo refinada, tentando
deixar mais claras as responsabili-

dades dos entes da federação, e mais
factível o atendimento à complexa
promessa da Constituição. Uma das
leis fundamentais para entender o
atual quadro de crise na saúde pública é a Lei 141, de 2012 – que indica a responsabilidade de Estados,
municípios e União na destinação de
um uma fatia do total de sua arrecadação à área da saúde. Enquanto a
União é obrigada a destinar 15% de
tudo o que arrecada aos gastos com
saúde, os Estados devem fazê-lo com
12% de sua arrecadação, e os municípios, com 15%
O que se vê nos últimos anos, porém, é a incapacidade dos Estados
em cumprirem com sua fatia obrigatória. A situação do Rio Grande do

Sul está entre as piores nesse sentido. Números divulgados pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) mostram que em 2016, o Estado aplicou
7,31% da sua receita em ações e serviços públicos de saúde. Em 2017, o
número caiu para 6,75% e, em 2018,
apenas 5,67% da arrecadação do Rio
Grande do Sul foi destinada para a
área da saúde. Desta forma, o CES
divulgou resoluções rejeitando os
relatórios anuais de gestão do governo do Estado, uma vez que os 12% de
arrecadação, obrigatoriamente, destinados à saúde ficaram muito longe
de ser cumpridos.
Para o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers),
Marcelo Matias, cumprir a legislação
é o principal desafio para o Estado na
área da saúde. “Da forma como está
estabelecida, é inviável. Desde 1990,
temos uma semifalência dos hospitais filantrópicos do estado, e uma
dificuldade de financiamento para
as ações propostas para o sistema.
Tudo isso associado a uma dificuldade de gestão. O desafio é enorme”,
explica. Segundo Matias, a legislação
que permite a universalidade da
saúde, na prática, deixa a população
desassistida, com enormes filas e dificuldades no atendimento – o que
amplia a judicialização. “Para avançar, precisaríamos mudar o sistema
de forma realista, com gestores profissionais e qualificados, além de recursos adequados para as demandas
necessárias”, avalia.
“A universalização encareceu o
sistema de saúde, mas sem garantir
qualidade no serviço final”, aponta
Eduardo Trindade, presidente do
Conselho Regional de Medicina do
Rio Grande do Sul (Cremers). “A saúde depende de novas tecnologias,
que são caras, e portanto, a cada ano,
os gastos para manter uma qualidade básica ficam maiores”, lembra.
Nesse aspecto, Paulo Azeredo Filho, assessor técnico para a área de

MARCELO MATIAS
Presidente do
SIMERS

saúde da Federação dos Municípios
do estado (Famurs) vê uma maior
severidade na aplicação de sanções
contra os municípios que eventualmente não cumprem o percentual
acordado. “Se o município não aplica os 15%, as contas são bloqueadas,
o relatório de gestão não é aprovado, e os repasses tanto de Estado
quanto da União são comprometidos”, explica.
Enquanto os gastos do Estado
mostram uma trajetória descendente nos últimos anos, a tendência se
inverte para os municípios, que se
veem obrigados a compor os valores
que faltam para garantir os serviços
públicos de saúde. Isso fez com que
os municípios gaúchos comprometessem em média de 23% de sua arrecadação total em gastos com a saúde no ano de 2018. Em alguns casos,
a situação é ainda mais crítica. Em
2017, Estância Velha teve 40% de sua
receita ocupada pelos gastos com
saúde. No mesmo ano, São Leopol-
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EDUARDO TRINDADE
Presidente do
CREMERS

do direcionou 39,79% de sua arrecadação à área da saúde, enquanto
Panambi comprometeu 35,07%, e Cidreira a 34,17% de sua receita com a
área. Nenhuma prefeitura fica abaixo dos 15% obrigatórios, e a maioria
ultrapassa os 20%.
“A municipalização jogou uma
carga muito grande para as prefeituras”, alerta Eduardo Trindade, do
Cremers. “Tornou-se muito caro para
o sistema de saúde local fornecer
atendimento de alto custo”,destaca.
Para Trindade, as prefeitura têm
que fazer um planejamento adequado de como gastar os recursos. “Uma
necessidade cada vez maior é a de
remunerar melhor o atendimento
de média complexidade, e centralizar mais a alta complexidade, uma
vez que municípios de pequeno porte não têm como garantir esse tipo
de atendimento”, afirma.
O quadro se complica quando os
números mostram que os municípios – principais responsáveis pela
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saúde nesse desenho que prevê a
descentralização e municipalização – são os menos favorecidos pelo
atual pacto federativo na divisão do
bolo arrecadatório. Estudo da Confederação Nacional dos Municípios
(CMN) mostra que, em 2017, 49,53%
da arrecadação total do país ficou
com a União, enquanto Estados receberam 28,05% e os Municípios
apenas 22,42%.
“Quando um serviço é pactuado,
União e Estados estipulam o valor
de sua participação, enquanto o município complementa. Mas, muitos
desses programas estão sem reajustes há anos, e quem acaba arcando
com essa defasagem é o município”,
explica Azeredo. Também por isso, o
reajuste da tabela SUS é uma das demandas mais importantes por parte
dos municípios. Há um debate na
Comissão de Seguridade Social e Família do Senado Federal, que leva em
conta o fato de que a tabela do Sistema Único de Saúde não conta com
um reajuste efetivo há 17 anos. Isso
fez com que a fatia de financiamento por parte da União tenha caído de
72% em 2000 para os atuais 42%.
Azeredo aponta para outro problema: além de os programas não
sofrerem reajustes, desde 2014, os
repasses em atraso do Estado para
os municípios já somam mais de R$
600 milhões. Isso traz o dilema do
cobertor curto. Com seus planejamentos orçamentários comprometidos pela ausência de repasses, para
manter a oferta básica de saúde
pública os municípios se veem obrigados a utilizar fatias do orçamento
anteriormente destinadas a obras,
educação, infraestrutura e outras
demandas da população. “As prefeituras acabam priorizando a saúde.
Fica faltando para uma obra, mas
o remédio e o profissional médico
precisam estar no posto de saúde”,
ilustra o assessor da Famurs. Além
disso, sem a garantia dos repasses

previstos, as prefeituras não possuem segurança para novas pactuações que trariam novas ofertas de
serviços públicos de saúde para suas
regiões. Como alternativa, muitos
municípios buscam readequar estruturas físicas para oferecer serviços de saúde diferentes da intenção
original – se não há recurso para
manter uma UPA aberta 24 horas,
por exemplo, o local é transformado
em uma farmácia ou em uma unidade de estratégia de saúde de família,
com custos menores.
A saída, segundo Azeredo, passa
por melhorias no processo de descentralização da saúde – que vem
evoluindo desde a criação do SUS,
mas segue com algumas defasagens
e imperfeições. O Rio Grande do Sul
conta com 19 coordenadorias regionais de saúde. Cada região conta
com hospitais de diferentes portes e
complexidades, além de prestadores
de serviços, de clínicas a laboratórios. Muitas vezes, um paciente de

PAULO AZEREDO FILHO
Assessor técnico da
FAMURS

Dos 570 mil pacientes atendidos em consultas pelo Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, metade vêm do interior ou de outros estados
determinado município é enviado
para atendimento em uma região
distante, quando poderia ser atendido na própria região. Para o assessor
técnico da Famurs, é preciso um remapeamento de todas as pactuações
já existentes e a abertura de novos
serviços por parte do estado. “Temos
diversos polos de saúde, mas temos
que reorganizar. Chamar todos os
gestores e toda a rede de atenção em
saúde e fazer uma nova programação pactuada. Quando o usuário é
atendido mais perto de casa, o deslocamento é menor e o atendimento é
mais humanizado.”

Todos os caminhos
levam a Porto Alegre
Tal cenário faz com que Porto Alegre, capital que disponibiliza todas
as especialidades e serviços de alta
complexidade, receba um fluxo gigantesco de pacientes do interior. O
Hospital das Clínicas é um exemplo
claro dessa situação. Um dos principais hospitais do estado, referência
para alta complexidade e ponto de

assistência integral em clínica médica, cirurgia, pediatria, obstetrícia
e psiquiatria, o Clínicas tem cerca
de 90% de seus pacientes atendidos
pelo SUS. Além disso, realiza 25% de
todas as internações de alta complexidade pelo SUS em Porto Alegre.
Ainda assim, um levantamento
mostrou que 49,8% dos seus 570 mil
pacientes atendidos em consultas no
ano de 2018 são oriundos do interior do estado, ou de outros estados,
enquanto a outra metade, 50,2%, é
formada por pacientes de Porto Alegre. Quadro parecido vale para as 31
mil internações realizadas em 2018.
Destas, 53,3% foram de pacientes de
Porto Alegre, enquanto 46,7% dos
pacientes internados eram do interior do Rio Grande do Sul, ou de outros estados.
O presidente do Simers nota que,
apesar de os principais hospitais
federais se concentrarem em Porto
Alegre, há ausência de uma regionalização adequada da saúde. “A partir
da municipalização, que implantou
a gestão plena, os municípios ficaram com mais atribuições que pode-

riam atender. Isto aumentou as filas
e as respectivas incapacidades, empurrando as demandas para centros
maiores”, avalia. “Se o sistema fosse
bem planejado, teríamos hospitais
regionais com capacidade de fazer o
que é feito em Porto Alegre”.
Um dos motivos que levam a tal
quadro é um problema que preocupa a Famurs: o fechamento dos
Hospitais de Pequeno Porte (HPP)
espalhados pelo estado. “Quando
uma pessoa é enviada a Porto Alegre para um procedimento de maior
complexidade, poderia voltar para
sua cidade e ficar em um leito de
hospital de pequeno porte durante
a recuperação, próximo da família,
abrindo o leito em Porto Alegre para
o próximo paciente. São esses leitos
nos hospitais de pequeno porte que
estão sendo fechados”. Entre as razões, a dificuldade em atualizar alvarás, certidões e regulamentações
sanitárias para estruturas hospitalares construídas há muitas décadas.
O projeto de lei 128 de 2018 prevê
a construção de uma política pública
para os Hospitais de Pequeno Porte
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À DISTÂNCIA, ESPECIALISTAS SE
APROXIMAM DOS PACIENTES

A regulamentação das consultas online, telediagnóstico e telecirurgias foi
estabelecida pelo Conselho Federal de
Medicina em fevereiro deste ano, e favorece iniciativas como o TelessaúdeRS.
Vinculado ao programa de pós-graduação em epidemiologia da UFRGS, em
parceria com Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, prefeituras
e hospitais, o projeto coloca uma equipe de médicos especialistas para avaliar
as solicitações de consultas e exames
que estão na fila de espera do sistema
público. Conforme o protocolo e a conversa entre o clínico geral e o profissional especialista pelo telefone, o paciente pode ter seu problema resolvido sem
a necessidade de entrar na fila do SUS
para consulta na especialidade, enquanto os casos mais graves são priorizados
e devidamente encaminhados.
Desde janeiro, também foi implantado em Porto Alegre o Regula+Brasil,
programa realizado pela parceria entre
o hospital Sírio-Libanês de São Paulo e
a UFRGS. A exemplo da experiência do
TelessaúdeRS, o programa permite que
o caso do paciente das Unidades Básicas de Saúde (UBS) seja avaliado por um
especialista remoto – em Porto Alegre
ou São Paulo. A iniciativa tem como objetivo reduzir a longa fila de espera por
consultas com especialistas em Porto
Alegre. Entre as áreas contempladas no
projeto, até 31 de dezembro de 2018,
eram mais de 55 mil pacientes na lista
de espera. Entre as mais buscadas, ortopedia (11.435 pacientes na fila), oftalmologia (11.482) e neurologia (9.065).
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e foi resultado da articulação de diversas entidades e da Comissão de
Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Com a mudança
na legislatura, o projeto foi arquivado, e aguarda iniciativa de algum
deputado para retornar à pauta.
Conforme dados do Datasus, entre o dezembro de 2012 e o mesmo
mês de 2014, o número total de leitos SUS no Rio Grande do Sul passou
de 12.807 para 14.092. A partir daí,
nota-se uma redução, com 13.657
leitos ao final de 2016 e 13.348 em
dezembro de 2018. Segundo dados
atualizados do sistema, em julho de
2019, esse número já foi reduzido
para 13.264 leitos SUS no estado do
Rio Grande do Sul.
Azeredo vê na manutenção dos
Hospitais de Pequeno Porte uma
solução para a necessidade de leitos de retaguarda, e leitos de saúde
mental – um dos grandes focos de
judicialização da saúde no estado.
Hoje são mais de 89 mil processos
na área da saúde, requisitando desde medicamentos a internações.
Quando a regulação estadual não
consegue uma vaga, o familiar busca na justiça o direito à saúde previsto em lei, e o sistema judiciário
geralmente determina a obtenção
do leito — muitas vezes forçando
o pagamento de leitos particulares
às custas do município. O gargalo
se aperta com o aumento da migração para o SUS de usuários que
não conseguem mais pagar planos
de saúde. Isso desemboca nas filas
por atendimento em especialidades
cujos pacientes não podem esperar
– caso da oncologia, por exemplo.
Na contramão das vagas do SUS, o
gráfico de leitos privados apresenta
aumento nos últimos anos. Entre
dezembro de 2012 e o mesmo mês
de 2014, o número total de leitos
não-SUS no Rio Grande do Sul caiu
de 6.878 para 6.676. A partir daí,
nota-se um aumento, com 6.736 lei-

tos privados ao final de 2016 e 6.779
em dezembro de 2018. Em julho de
2019, os últimos números mostram
que a tendência de redução de leitos SUS e aumento de leitos privados segue – estes últimos somam
6.824 no estado.
De acordo com levantamento da
CNM, entre 2008 e 2018, o total de
leitos SUS no Brasil caiu de 344.573
para 303.185, enquanto o número
de leitos privados no país cresceu
de 116.083 para 134.380.
“O problema é que não houve aumento de leitos nos hospitais maiores, apenas fechamento dos menores. E a demanda reprimida segue
aumentando”, explica Azeredo. Isso
provoca o crescimento da chamada
“ambulancioterapia” – o transporte
de pacientes para centros maiores,
na falta de leitos locais ou próximos, o que obriga as prefeituras a
arcar com mais estes custos.

Mais ou
menos médicos
Após a controversa saída de Cuba
do programa Mais Médicos, em novembro de 2018, o governo federal
abriu chamada para preenchimento das 8.517 vagas remanescentes.
Destas, 7.120 foram preenchidas por
médicos formados no Brasil, com as
restantes sendo oferecidas a brasileiros formados no exterior. Porém,
até o mês de maio, 19% dos médicos
brasileiros selecionados — num total de 1.325 profissionais — desistiram do programa. Até a metade
de 2019, quase 30% dos municípios
gaúchos seguiam com vagas em
aberto. Das 1.318 vagas oferecidas
no estado, 262 seguem sem profissionais, em 140 cidades. O último
edital aberto prevê a contratação de
71 médicos para 53 municípios.
Para o Cremers, o problema não
indica, necessariamente, que exis-

EM ESTATÍSTICAS`
RS – Gastos com Saúde (% arrecadação)
2016
2017
2018
Obrigatório por Lei

7,31%
6,75%
5,67%
12,00%

Fonte: Conselho Estadual de Saúde RS

RS – Gastos com Saúde (% arrecadação)
Municípios RS (média 2016)
Municípios RS (média 2017)
Municípios RS (média 2018)
Obrigatório por Lei

19,66%
20,87%
22,40%
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Fonte: Famurs

Rio Grande do Sul
dez/2014
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Fonte: DataSUS

14092
13657
13348
13264

6676
6736
6779
6824

ta necessidade de formação de novos médicos no Estado. “Não existe
falta de médicos no Rio Grande do
Sul, o que falta é estrutura de atendimento”, afirma Eduardo Trindade. “Todos gostaríamos de garantir
a presença de médicos em regiões
de difícil acesso, ou lugares muito
pequenos e distantes, mas a maioria
dos profissionais não quer ir para
esses locais porque o poder público
não garante condições de proporcionar bom atendimento”, explica o
dirigente do Cremers. Para Trindade, a classe médica precisa ser ouvida para as decisões de gestão e financiamento da saúde. “Os médicos
têm que participar dessa discussão,
ele ficaram muito tempo excluídos”,
critica.
“O problema não é formar, mas
sim a distribuição e o aproveitamento adequado dos profissionais
já existentes”, destaca o presidente
do Simers. Segundo Marcelo Matias, há concentração de médicos
em determinadas áreas e duplicidade de serviços desnecessários, o
que aumenta o custo e reduz a resolubilidade do sistema. “Temos carência de profissionais na periferia.
O número de médicos que temos
no Rio Grande do Sul, aproximadamente 28 mil, é absolutamente suficiente para fazer o atendimento da
população”, avalia.
Segundo Matias, a fixação de profissionais no interior do Estado não
ocorre adequadamente, especialmente nos municípios menores, em
função da filosofia do sistema. “O
primeiro passo é fazer um sistema
de saúde que beneficie o médico a
ir para esta periferia, o que ainda
não aconteceu”, sustenta. Segundo
ele, também é necessário avaliar
as faculdades existentes no estado
do ponto de vista qualitativo. “Não
adianta formar um indivíduo com
CRM. Precisamos formar um médico de qualidade”, conclui.
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Capital aproveita
excelência de
profissionais e
instituições para
consolidar-se como
um destino para
pacientes de outras
regiões e países em
busca do melhor
tratamento

U

m senhor de 63 anos sai da distante Lucas do Rio Verde, no interior do
estado do Mato Grosso, e vem à Porto Alegre. É questão de saúde, então
a família o acompanha. Ele tem condições de escolher, e quer ser atendido por profissionais de medicina de ponta, em estruturas e equipamentos que não deixam a desejar para clínicas e hospitais de países do
primeiro mundo. No tradicional Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, realiza um
procedimento de hemodinâmica, que exige uma internação de apenas dois dias. Após
liberado, aproveita a companhia da família para desfrutar alguns dias e conhecer a
capital gaúcha, antes de retornar ao Mato Grosso.
Situações como essa são muito mais recorrentes do que imaginamos. Porto Alegre
nunca foi reconhecida como um destino turístico tradicional por possuir belas paisagens, praias ou atrações naturais imperdíveis. No campo da saúde, porém, a capital
dos gaúchos é tradicional e, indiscutivelmente, um centro de excelência de nível internacional. É no chamado turismo de saúde, esse importante segmento da atividade
turística, que a cidade demonstra um dos seus importantes potenciais e colhe bons
resultados.
Por turismo de saúde entende-se a atividade econômica que envolve desde o deslocamento de pacientes de outras regiões e países até determinado destino, a realização de procedimentos médicos e estéticos, incluindo todos os serviços utilizados
pelo paciente e pela família na cidade durante o período. Isso se estende a serviços de
odontologia, nos quais o Brasil aparece como referência em qualidade, fisioterapia,
SPAs e clínicas com serviços de saúde relacionados. Além de ser um mercado consolidado, que movimenta uma cadeia produtiva muito grande — do transporte privado à
hotelaria, das clínicas aos serviços de tradutores e acompanhantes, por exemplo — o
turismo de saúde permite que cidades sem tradição turística “regular” se reconstruam
como pólos de atração neste segmento. E Porto Alegre mostra essa vocação.
Para desenvolver este potencial, em 2010 foi criado o Porto Alegre Health Care. A
iniciativa agregou quatro das principais instituições da cidade – Hospital Mãe de Deus,
Hospital Moinhos de Vento, Hospital São Lucas da PUCRS, e Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Além dos hospitais, o cluster foi resultado de uma articulação
complexa entre secretarias de governos de Turismo e Saúde, contando com o apoio de
entidades como a Federasul. O envolvimento de instituições reconhecidas internacionalmente pela sua medicina e corpo profissional de ponta funcionou. O Porto Alegre
Health Care mostrou a capital como destino seguro para tratamentos médicos de alta

29

MATÉRIA DE CAPA
complexidade, com instituições na
vanguarda para procedimentos como
cirurgias bariátricas, epilepsia, transplante de órgãos, oncologia, neurocirurgia, odontologia e cardiologia.
O esforço conjunto trouxe resultados palpáveis. Em 2014, segundo
dados da secretaria municipal de
turismo, os hospitais do Porto Alegre
Health Care receberam 2.870 pacientes brasileiros particulares de fora
do estado do Rio Grande do Sul, o
que gerou uma receita de R$ 4,3 milhões de reais. No mesmo ano, foram
1.558 pacientes estrangeiros recebidos pelo cluster. A recepção desses
turistas estrangeiros agregou uma
receita de R$ 3,2 milhões de reais.
Mas uma estratégia que envolve
gestão compartilhada sempre impõe grandes desafios aos atores de
qualquer iniciativa. Em 2018, o Porto Alegre Health Care foi descontinuado, por período indeterminado.
Os frutos da organização, porém, seguem sendo colhidos, e a instituições
seguem atuando como referência
nacional e internacional no recebimento de pacientes.
A extinção da secretaria municipal
de turismo prejudica a manutenção
de dados e estratégias atualizados
para o setor que se mostra bastante promissor à economia da capital.
O Escritório de Turismo, agora subordinado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não disponibilizou números ou informações
atualizadas a respeito de eventuais
esforços em relação a este segmento
da atividade turística.
Em 2017, de acordo com os últimos
números divulgados pelo cluster,
houve um aumento significativo no
número total de pacientes de outras
regiões e países recebidos nos hospitais. Foram 10.078 no total, sendo
6.318 brasileiros de outros estados
e 3.760 estrangeiros. A receita total
chegou a R$ 7,972 milhões – destes,
R$ 4,581 milhões dos turistas brasi-
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leiros, e R$ 3,390 milhões dos oriundos de outros países, o que mostra a
alta rentabilidade que a atração de
estrangeiros propicia ao setor.

Brasil cresce e
mostra vocação
para o setor
Para agregar os atores de toda a
cadeia, mapear todas as potencialidades, e também os obstáculos que
podem estar prejudicando o crescimento do Brasil nesse mercado,
foi criada a ABRATUS – Associação
Brasileira de Turismo de Saúde. Sua
atual presidente, Julia Lima conhece bastante os desafios e possibilidades do setor na capital gaúcha.
Ela foi parte da equipe que trabalhou na articulação do Porto Alegre Health Care, a partir de 2010.
Segundo ela, estudos mostrando a
segmentação do turismo em Porto
Alegre indicaram que o turismo de
saúde é o segmento com maior po-

DIOCELIA JUNGBLUTH
Gerente de relações com
o mercado do Hospital
Moinhos de Vento

tencial de retorno na capital.
“A articulação do cluster foi
complexa, exatamente por relacionar duas áreas aparentemente
independentes – turismo e saúde
– focando na atração do público
estrangeiro”, explica Julia. “Os estudos mostraram que a capital tem
grande potencial. Os hospitais já
recebem muitos clientes da América Latina, e o ticket médio do turismo de saúde é muito mais alto
que o turismo tradicional. Mas, a
gestão do cluster sempre foi um
ponto de interrogação. Encontrar
soluções compartilhadas é sempre
um desafio”, lembra.
Agora o desafio de Julia segue em
escala nacional. A ABRATUS busca levantar números e, ao reunir o
grande número de empresários interessados em atividades econômicas
relativas ao turismo, hotelaria e medicina, se propõe a organizar, certi-

Os principais hospitais
da capital criaram, em
2010, o Porto Alegre
Health Care para ampliar
a atração da cidade
como um hub de saúde.
Em 2017, de acordo
com os últimos números
divulgados pelo cluster,
houve um aumento
significativo de pacientes
de outras regiões e países
recebidos pelos hospitais.
Foram 10.078, no total,
sendo 6.318 brasileiros
de outros estados, e
3.760 estrangeiros. A
receita total beirou
os R$ 8 milhões.
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Porto Alegre já é um dos principais hubs de saúde do Brasil.

ficar e promover os prestadores de
serviços de turismo de saúde do Brasil e o próprio país no exterior. “A
idéia é atrair o paciente mais caro,
que traz mais lucro. São pacientes
de países altamente desenvolvidos,
diferente do que se pode pensar ao
olhar para este mercado”, explica.
O atendimento ao SUS e aos convênios já compromete grande parte
das receitas e atividades da maioria dos hospitais. Por isso, cresce a
importância em focar na oferta de
serviços a pacientes particulares de
dentro ou, especialmente, fora do
país, para que a rentabilidade, saúde financeira e a própria sobrevivência das instituições não seja comprometida. Trata-se de um mercado
que segue em constante articulação,
atraindo os olhos de investidores e
seguradoras de todo o mundo.
O Brasil aparece na 22ª posição
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no ranking mundial do Medical
Tourism Industry Report, do Global
Healthcare Institute, dos Estados
Unidos. Nas duas primeiras posições do abrangente estudo, Canadá
e Reino Unido, que são seguidos de
uma trinca um pouco mais surpreendente: Israel, Singapura e Índia.
Entre tantos países ainda à frente
do Brasil, vários da América Central
e Caribe – destino fácil para norte-americanos – como Panamá, Costa
Rica, República Dominicana e Jamaica, e diversos asiáticos – Coréia
do Sul e Japão, além de Tailândia
Filipinas e Taiwan. Na América do
Sul, somos superados por Colômbia
e Argentina.
Cidades como Cleveland e Dubai
passaram a investir na sua promoção como destinos para o turismo de
saúde. Tal nicho da atividade tem a
peculiaridade de não depender ne-

cessariamente dos aspectos ligados
às cidades cosmopolitas ou agraciadas por belas paisagens e belezas naturais — fatores que atraem o turista
tradicional. O paciente que recorre
ao turismo de saúde foca, além da
qualidade do serviço médico prestado, no conforto das estruturas que
vai utilizar — do aeroporto utilizado, ao hotel onde ficará hospedado,
do hospital onde realizará os procedimentos à clínica onde fará o acompanhamento durante sua estadia.
Júlia não considera a posição
brasileira ruim, mas sabe que o potencial ainda é enorme. Nosso país
recebe anualmente cerca de 250 mil
pacientes estrangeiros para tratamentos de todo nível de complexidade, incluindo atividades médicas
e cirúrgicas, tratamentos pré e pós-operatórios, procedimentos estéticos não invasivos e terapias eletivas,

integrativas e preventivas. De acordo com avaliação da ABRATUS, além
da alta qualidade da medicina brasileira, os pacientes estrangeiros encontram segurança nas instituições
onde realizam o tratamento, bom
preço e entretenimento agregado.
A excelência da medicina brasileira entre as especialidades buscadas
conta muito. Tratamentos ortopédicos e oncológicos são os que mais
atraem pacientes ao Brasil. Outras
áreas com tanto destaque quanto
são os tratamentos estéticos e cosméticos, cirurgias e tratamentos cardiovasculares, neurológicos, e tratamentos relacionados à fertilidade.
“A equação é relativamente simples. O serviço precisa ter qualidade
igual ou superior ao do país do paciente, com um custo menor”, explica
Júlia. Isso faz com que Estados Unidos seja o país com maior número de
pacientes buscando tratamentos em
outros lugares do mundo, seguido de
Reino Unido e países como Emirados
Árabes, Oman, Egito e Kuwait.
Estados Unidos é um bom exemplo: a tecnologia de ponta existe,
mas se reproduzida em outros países a menor custo, provocam esse
deslocamento de pacientes para outros destinos. Julia cita o exemplo do
Reino Unido, onde a saúde é pública
e de qualidade, mas uma cirurgia de
menisco, por exemplo, pode demorar. Os custos totais para viagem, estadia e realização do procedimento
nos Estados Unidos podem chegar a
120 mil dólares, enquanto no Brasil,
30 mil dólares garantem um excelente atendimento e direito à estadia com tratamento fisioterápico de
ponta. O mesmo vale para a odontologia estética do Brasil, que é muito
respeitada na Europa. Lentes de contato dentais, procedimento estético
de última geração, podem custar 25
mil euros em Portugal, enquanto no
Brasil o custo total pode ficar em 25
mil reais, incluindo as despesas rela-

cionadas ao turismo médico.
Outro aspecto tratado como atrativo diferencial para o segmento
de turismo de saúde — ou turismo
médico, na tradução aproximada do
inglês — é o fato de que os pacientes dificilmente viajam sozinhos.
Estudos indicam que cerca de 75%
levam um acompanhante ao destino escolhido, e cerca de 23% levam
duas pessoas. Além disso, junto a
seus acompanhantes, permanecem
no destino pelo menos o dobro do
tempo que o turista convencional —
além de contratar dezenas de serviços especializados. Mais de 40% dos
turistas médicos permanecem entre
uma e duas semanas, e outros 40%
entre duas e quatro semanas.
O ticket médio e o valor gasto por
este tipo de turista também é um dos
pilares que serve de incentivo ao setor. Dificilmente um turista médico
gasta menos de 10 mil dólares em
sua vinda para o Brasil. Na verdade,
estudos mostram que mais de 50%

JULIA LIMA
Presidente da
ABRATUS

deles gastam entre 10 mil e 50 mil
dólares. Menos de 20% gastam abaixo disso, enquanto outra fatia similar supera os 50 mil dólares.
“É uma área que já tem uma história”, explica a dirigente da ABRATUS. Hotéis passaram a perceber a
oportunidade de trabalhar em conjunto com os hospitais, que geralmente buscam desocupar seus leitos
o mais rapidamente possível — também pela saúde do paciente, que
não precisa prolongar sua exposição
ao ambiente hospitalar. O mundo
todo já conta com projetos chamados Health Care Cities – cidades ou
bairros inteiros destinados a receber de forma intermitente ou definitiva pacientes de todo o mundo. “O
Brasil tem um brilho, um ambiente
saudável. Todos os setores podem se
envolver, da alimentação à agricultura, nossa medicina já é muito de
ponta”, explica Julia.
A Abratus tem um programa de
certificação que está sendo registrado no INPI para ser parte das
normas de certificação da Organização Nacional de Acreditação. O
selo vai alcançar todo o sistema de
certificação de saúde do país, e será
encontrado em hospitais, restaurantes, serviços de entretenimento. A
associação também está concentrada na organização e lançamento da
plataforma Brazil Health Tourism.
Nela, clientes de mais de vinte países
vão poder escolher seu médico, cotar todo o seu tratamento, incluindo
hotéis e serviço de concierge. “Nossa
intenção é buscar o cliente em casa,
trazer para o Brasil, onde ele passa
todo o mês, e depois devolver ele na
porta de casa, seja ele de onde for,
da Rússia ou Azerbaijão”, ilustra a
dirigente.
Além disso, The Health Care Revolution, o congresso anual promovido pela World Medical Tourism &
Global Healthcare Conference vai
acontecer entre 15 e 17 de outubro
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em Abu Dhabi. A Abratus divulga o
evento dentro do Brasil, e orienta os
participantes interessados em participar em todas as etapas do processo
– da inscrição à certificação, da campanha à divulgação.

Porto Alegre
se destaca no
cenário brasileiro
Existem tratativas entre ABRATUS
com o Ministério do Turismo para o
levantamento de números detalhados relativos ao turismo de saúde
no Brasil. O que fica claro é que São
Paulo é o principal destino no país do
turismo médico, resultado do desenvolvimento de seu cluster de saúde.
“Trata-se da cidade com o maior número de hospitais na América Latina.
Você encontra opção para qualquer
tipo de tratamento”, explica Julia.
A curiosidade dos pacientes particulares os faz desejar vir ao Brasil
para reproduzir a estética da mulher brasileira da cabeça aos pés. A
recente crise política e estrutural,
que compromete saúde e segurança,
do Rio de Janeiro, apesar de principal e tradicional destino turístico do
Brasil, faz com que a cidade perca
espaço quando falamos dos aspectos
relacionados ao turismo de saúde.
“Isso abre oportunidades para destinos não tão conhecidos”, explica
Júlia. “O turismo de saúde é um segmento interessante para destinos
não tão proeminentes. Se o paciente
está se recuperando de uma cirurgia, ele não vai para a beira da praia
ou visitar o Cristo Redentor. É preciso ter um bom hospital, um belo shopping center, um hotel de luxo, com
um parque próximo”. Nesses aspectos, Uberlândia, em Minas Gerais, e
Maringá, no Paraná, ganham destaque no setor. São cidades que estão
se organizando estrategicamente
para tornar-se “destinos saudáveis”.
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Entre as capitais, além de São Paulo,
Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte
contam com escritórios regionais da
ABRATUS, o que indica o peso que o
setor de turismo de saúde já possui
em cada uma delas.
Em Porto Alegre, o Hospital Moinhos de Vento, por exemplo, atendeu, em 2018, 1.052 pacientes de
outros estados e 585 do exterior. O
principal estado brasileiro a encaminhar pacientes é Santa Catarina, seguido dos estados da região Sudeste.
Enquanto pacientes brasileiros procuram tratamentos diferenciados,
tecnologia de ponta e médicos que
são referência em alguma técnica ou
procedimento, também buscam um
valor competitivo ao realizar seu
tratamento em Porto Alegre.
Os pacientes brasileiros buscam
geralmente por tratamentos mais
complexos de cirurgia geral, o que
os leva a ficar mais tempo na cidade
para recuperação. No caso dos turistas estrangeiros — em sua maioria
uruguaios e norte-americanos — os
serviços médicos mais procurados
são tratamentos estéticos e de ortopedia, geralmente com estadia menor.
O Moinhos de Vento cresceu ainda
mais em status ao ser referenciado
para Copa do Mundo 2014, tornando-se apto a prestar atendimento a
entidades ligadas à FIFA – incluindo delegações, equipes diretivas,
presidentes e dirigentes das Confederações, arbitragem e convidados
especiais. O cenário se repetiu para
a realização da Copa América 2019.
Acreditado pela Joint Commission
International (JCI), em 2002, e reacreditado sucessivamente nos anos
seguintes – sendo a segunda Instituição a ser certificada no Brasil, o
Moinhos também é reconhecido pelo
Ministério da Saúde como um dos
cinco Hospitais de Excelência do País
– sendo o único da Região Sul. Além
disso, o hospital é parte de um clube

bastante exclusivo: é filiado à Johns
Hopkins International, o maior grupo de saúde dos Estados Unidos.
“Nosso propósito é cuidar de vidas. Realizamos investimentos ousados nos últimos anos para oferecer
uma medicina de excelência”, explica a Gerente de Relações com o Mercado, Diocelia Jungbluth. “Fazemos
parte de uma rede de colaboração
internacional, e essa afiliação promove um permanente intercâmbio
de conhecimentos e nos une ao que
há de mais avançado na medicina de
excelência. Estamos sempre abertos
a parcerias internacionais”, conclui
a gestora.
A presença do Hospital Moinhos
de Vento no cenário nacional e internacional, atraindo o turismo de saúde à Porto Alegre, também é fruto
da divulgação em eventos médicos
e congressos e campanhas institucionais. O hospital possui colaboradores e corpo clínico aptos a acompanhar os pacientes da entrada até
o fim dos tratamentos, verificando
a melhor forma de acomodação e
ajudando com necessidades como
a hospedagem dos familiares. Para
isso, o Moinhos conta com um grupo de profissionais com fluência em
inglês, espanhol, italiano, alemão e
francês
Além de avaliar uma possível retomada do Porto Alegre Health Care
para este ano ainda, Diocélia planeja
retomar as visitas de relacionamento e aproximação com outros países
e estados – algo já realizado com
Uruguai e Santa Catarina. “Além de
aproximar-se de outros países com
potencial, o Moinhos quer promover a aproximação com seguradoras
internacionais. Hoje contamos com
mais de 50 aptas a enviar pacientes”,
salienta.
Outra instituição tradicional de
Porto Alegre, dedicada exclusivamente a um ramo da medicina, o

Hospitais investem em mais
comodidade para pacientes e familiares.
Instituto de Cardiologia é um exemplo da medicina de ponta que atrai
pacientes de todo o país e do exterior
para a capital gaúcha. Apenas em
2018, mais de uma centena de pessoas vieram de outros estados para
receber atendimento na instituição,
que também recebeu pacientes de
Estados Unidos, países do Mercosul
e Europa. Santa Catarina respondeu
por mais da metade desses turistas
médicos, o que é explicado em parte
pela proximidade do estado vizinho.
Por outro lado, cerca de 30% dos
pacientes visitantes tiveram como
origem estados do Centro-Oeste e
Norte do país, que atravessaram
grandes distâncias para chegar à
Porto Alegre em busca do atendimento desejado. “Os serviços de excelência prestados na instituição são
divulgados pelas mídias sociais e veículos de comunicação, mas o grande divulgador de nossas condutas e
procedimentos são os pacientes bem
atendidos.”, explica Glauber Signo-

rini, Diretor Técnico do Hospital.
“Além disso, renovamos constantemente a estrutura física, para oferecer padrão ouro em hotelaria para
pacientes e familiares”, completa.

Crescimento
depende de
iniciativas privadas
e políticas públicas
Em um mercado grande e de muitas oportunidades, articulação entre
os agentes do setor é fundamental.
Os empresários ligados às atividades
de recebimento de pacientes internacionais podem fazer parte da rede
da Abratus e ampliar o networking
através de uma inscrição simples
no site da entidade. “Qualquer lugar
do Brasil com ambiente seguro, com
serviços de ponta, e capaz de atender pessoas em inglês e espanhol
pode se consolidar como um destino
do turismo de saúde”, incentiva a
presidente da Abratus.

Em junho, o Brasil passou a dispensar o visto para turistas dos Estados
Unidos, Canadá, Japão e Austrália –
importantes emissores de turistas
que buscam tratamentos de saúde.
Os países da Comunidade Européia
já possuem acesso ao Brasil sem necessidade de visto prévio. Isso trouxe
um crescimento de 53% nas reservas
feitas por turistas dos Estados Unidos para visitar o Brasil em junho,
enquanto para julho, a alta foi de
97% em comparação com o mesmo
período do ano passado. De canadenses, o crescimento foi de 86% para
junho, 54% para julho e 135% para
agosto deste ano. Para as reservas já
realizadas pelo Japão, o crescimento
em junho deste ano chegou a 150%
em relação ao mesmo mês de 2018. A
alta segue nos meses seguintes, com
60% em agosto e 158% em setembro.
Entre os australianos, o crescimento
foi de 86% em junho, 54% em julho e
135% em agosto.
Isso é mais um indicativo de que
não basta uma organização de instituições focadas no setor. O turismo
de saúde deve ser parte de uma política de estado que envolve desde a
facilitação do acesso dos pacientes
ao Brasil, até a desburocratização de
alguns serviços prestados. “Enquanto não houver uma plataforma definida nos governos locais e estaduais,
não há como investir tanto tempo na
criação de uma microempresa, uma
clínica, um SPA e até um complexo
de saúde, e ainda investir em marketing internacional”, lamenta Julia. “É
uma competitividade que ninguém
consegue bancar sozinho. Para nosso país ter competitividade, e alcançar o que considero nosso lugar
nesse ranking mundial – estar entre
os dez países que mais recebem pacientes estrangeiros – a marca Brasil
precisa se envolver. Os destinos locais vão junto com essa marca.” conclui a dirigente.

PRESS SAÚDE 35

EDUCAÇÃO

EXPANSÃO DAS
FACULDADES
DE MEDICINA
GERA POLÊMICA
Com 336 faculdades de Medicina
em operação, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Brasil
possui quase o dobro de cursos para
o ensino do ofício médico do que
os Estados Unidos (175, segundo as
associações médicas norte-americanas). No entanto, a quantidade de
instituições de ensino que buscam
cursos de Medicina é crescente, o
que vem causando atrito com representantes da classe médica, que
questionam a necessidade dessa expansão.
Em 2017, o governo federal autorizou a criação de 11 novos cursos
de Medicina no país, em que previa
710 vagas anuais em municípios do
Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Os novos cursos
precisaram passar por vistorias do
Ministério da Educação (MEC), além
de terem concluídas estruturas e
contratado professores.
Porém, em abril do ano passado,
foi assinada pelo então ministro da
Educação, a Portaria 328/2018, que
suspendeu por cinco anos o protocolo de pedidos de aumento de vagas
e de novos editais de chamamento
público para autorização de cursos
de graduação em Medicina. A portaria instituiu também, o Grupo de

Trabalho para análise e proposição
acerca da reorientação da formação médica. Cursos que já estavam
em andamento teriam continuidade, mas estavam proibidos de
aumentar o número de vagas. A
medida visa preservar a qualidade
do ensino. O MEC levou em conta
os dados da Organização Mundial
de Saúde (OMS), do Ministério da
Saúde e do monitoramento 20162019 do Plano Plurianual (PPA) do
Governo Federal, que indicam que
o Brasil atingiu a meta estipulada
de criação de 11 mil vagas/alunos
em cursos de graduação em medicina por ano.
Para o presidente do SIMERS
(Sindicato Médico do Rio Grande
do Sul), Marcelo Matias, a necessidade deveria ser o ponto chave
para abertura de novos cursos. “Os
critérios seriam a necessidade e a
capacidade da cidade ou do local, e
do hospital em receber esses novos
cursos, o que aconteceu é que na
prática, tem cidades que tem cursos de medicina e que não dispõem
de uma condição adequada para a
manutenção dos mesmos”.
Alfredo Floro Cantalice Neto,
presidente da AMRIGS (Associação
Médica do Rio Grande do Sul), tam-

bém se mostra contrário à criação
dos novos cursos, porém, afirma
que a contrariedade não tem relação com a ampliação do número de
vagas para os estudantes, mas sim
com as condições oferecidas para
o aprendizado. “Por sua natureza,
o médico lida com vidas e se faz
indispensável que todo o processo
de aprendizagem seja de excelência, não sendo admitidas condições
medianas para o desenvolvimento
profissional daqueles que cuidarão
da saúde da população no futuro”.
O presidente destaca ainda que
o desafio é trabalhar o crescimento sustentável e de qualidade. “A
grande quantidade de alunos demanda a contratação de professores e funcionários altamente
qualificados, salas adequadas para
prática de anatomia e hospitais
de ensino bem estruturados para
o desenvolvimento prático dos temas que os estudantes aprendem
na teoria”.
Para Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de
Medicina do Rio Grande do Sul
(Cremers), a grande expansão do
número de faculdades de medicina
pelo governo federal resultou em
precarização do ensino. "Muitas

Para
profissionais,
criação de
novos cursos
e qualidade
do ensino
reduzida
impactam na
formação de
médicos

O Brasil possui
336 faculdades
de medicina,
quase o dobro
de cursos oferecidos
pelos Estados Unidos.
Só no Rio Grande
do Sul, existem
20 faculdades, que
ofecerem 1803
novas vagas por ano
ALFREDO FLORO
CANTALICE NETO

JEFFERSON BRAGA
DA SILVA

Presidente da AMRIGS

Professor da Escola da
Medicina da PUCRS
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dessas faculdades não possuem hospital escola adequado. A formação
de um médico é longa, dispendiosa,
precisa de equipamentos modernos.
E isso pode afetar as carreiras desses profissionais. Estamos vendo a
criação de faculdades que não conseguem sequer garantir contratos de
estágio", alerta.
Segundo Trindade, abrir novas faculdades para formar mais médicos
a fim de atender à população é uma
saída populista para os problemas
enfrentados pela saúde pública. "Ter
muitos médicos não garante qualidade. E são, especialmente, as regiões mais afastadas e carentes que
precisam dos profissionais mais qualificados. Nesses locais, com dificuldades de presença de equipamentos
para exames, falta de recursos e infraestrutura, o profissional depende
ainda mais do que aprendeu durante seu período de ensino para fazer
diagnósticos e receitar tratamentos",
destaca o presidente do Cremers.

FACULDADES DE
MEDICINA DO RIO
GRANDE DO SUL
AVALIAÇÃO DO MEC

Rio Grande do Sul
possui 20 faculdades
Com 20 faculdades de Medicina
em atividade, o Rio Grande do Sul é
o sexto estado brasileiro em número de cursos, atrás de São Paulo (65),
Minas Gerais (47), Bahia (24), Rio de
Janeiro (22) e Paraná (22). O total de
vagas ofertadas no primeiro ano pelas instituições gaúchas é de 1.803.
Os três cursos mais recentes em
território gaúcho foram criados em
2017 — Feevale, em Novo Hamburgo, e Unisinos, em São Leopoldo — e
em 2018 (Unijuí, em Ijuí). A entrada
da Unijuí nessa lista gerou controvérsias na classe médica, promovendo o
debate sobre a inserção destes novos
cursos no mercado. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do
Sul (CREMERS) entrou na Justiça em
janeiro deste ano para suspender o
vestibular da Unijuí, que na ocasião,
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seria aplicado em fevereiro. Entretanto, o processo foi negado, pois o
curso já tinha sido aprovado pelo
edital do MEC, e o vestibular para o
início da primeira turma foi mantido.
O Conselho argumentou que a região de Ijuí se encontra com excesso
de profissionais na área, principalmente pela presença de cursos de
Medicina nas universidades de Passo Fundo, Federal de Santa Maria e
Universidade de Erechim, distantes

cerca de 200 km da cidade sede da
Unijuí. O Cremers destacou ainda
que o Brasil tem mais de 300 cursos de Medicina, 30% deles abertos
a partir de 2013, quando passou de
17 mil para quase 30 mil médicos
formados por ano, mais do que o suficiente para atender à demanda da
população, considerando os dados
da Organização Mundial da Saúde
que estipulou que o número ideal de
médicos por habitantes é de 1/100, e

o Rio Grande do Sul já atingiu a razão de 1 médico por 347 habitantes.
Outra questão abordada pelo Conselho foi a preocupação quanto à
exploração econômica do ensino de
Medicina, principalmente em universidades privadas, em virtude do
lucro gerado pelo alto custo da mensalidade cobrada dos alunos. Destacou ainda que o número de vagas
em residência médica não cresce
na mesma proporção do número de
profissionais formados, o que resulta em prejuízo para o serviço médico
disponibilizado à população. Além
disso, a criação de uma nova faculdade de Medicina implica também,
na criação de um Hospital Universitário, o que demanda mais recursos,
ou seja, tem que haver estruturas
suficientes para que a formação dos
profissionais seja de qualidade.
Juliano Chibiaque, diretor de comunicação da AMRIGS, enfatiza que
a criação dos novos cursos no Rio
Grande do Sul se dá por demandas
regionais, capitaneadas por universidades, em sua grande maioria, de
caráter privado, que protocolam o
pedido junto ao MEC., Para sensibilizar o Ministério alegam a necessidade social da abertura no município. “Quando somos o número 1 no
mundo em escolas médicas, com 336
faculdades de Medicina no país, é
evidente que não há uma demanda
social para a abertura destes cursos.
Há a imposição de pedidos de parlamentares, que na verdade, acaba
tendo suporte de entidades privadas
para que se abram mais cursos, muitas vezes sem condições de disponibilizar aos alunos a devida qualidade”.
O presidente da SIMERS, Marcelo
Matias, salienta que, no curto prazo,
os novos cursos podem ser vantajosos, pois movimentam a economia
nas cidades que recebem os estudantes, além de levar a profissão
a lugares onde há escassez destes
profissionais. No entanto, no longo

prazo, há consequências ruins para
o sistema de saúde devido à redução na qualidade do ensino. “Em um
curto espaço de tempo, isso dá uma
sensação de melhora no sistema de
saúde, porque reduz inicialmente a
carência de médicos. Mas, quando a
gente olha para médio e longo prazos, o que acontece é uma forçosa
queda de qualidade do profissional
médico, que acaba resultando numa
piora dos índices de saúde”.
Para Matias, é fundamental que
o médico tenha uma boa formação
e poder contar com um material
humano necessário para que ele
aprenda a relação médico/paciente.
“Examinar, tocar e escutar o paciente gera um grau de humanidade fundamental, que todo estudante precisa aprender dentro da faculdade”,
destaca o presidente do SIMERS.
Apesar da discussão sobre a abertura de novas faculdades, o Estado
já conta com excelentes instituições
para o ensino de Medicina, tanto na
Capital quanto no interior. As universidades com os melhores cursos
de Medicina do Estado, de acordo
com o MEC são a PUCRS (Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande
do Sul), que está em primeiro lugar,
em segundo lugar a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
e em terceiro, a UNISC (Universidade
de Santa Cruz do Sul). A avaliação
do MEC é feita através do Conceito
Preliminar de Curso (CPC), que é um
indicador de qualidade que avalia

os cursos de graduação. O cálculo
considera o desempenho dos estudantes no Enade (Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes), o corpo
docente, a infraestrutura e os recursos didáticos e pedagógicos oferecidos pelas instituições de ensino.
Para o professor Jefferson Braga
da Silva, decano da Escola de Medicina da PUCRS, a instituição conseguiu chegar ao topo do ranking do
MEC no Estado por vários fatores.
“Temos qualificação docente, projeto pedagógico atualizado e conectado às necessidades dos alunos e
da sociedade, laboratório de simulação realística e campi de prática
adequados ao projeto pedagógico”,
explica.
Segundo Silva, o ensino da Medicina vem evoluindo para melhor
nas últimas décadas, especialmente com os avanços da tecnologia e
da ciência. Para o professor, os estudantes estão saindo dos cursos
mais preparados para o mercado
de trabalho. “As escolas de Medicina avançaram e se modernizaram,
proporcionando aos alunos uma
formação humanista e técnica de
alto nível.”
Silva destaca que vê com cautela a expansão da criação de novos
cursos de Medicina. “A população
precisa e necessita de médicos com
boa formação. O número é importante, mas a qualidade desse número é muito mais importante”, afirma o professor.

QUANTO CUSTA FORMAR UM MÉDICO?
Para um estudante se formar em Medicina em uma universidade particular no Rio
Grande do Sul, o gasto médio do aluno é de R$ 8 mil mensais. As mensalidades
podem variar de R$ 6 mil a R$ 10 mil, conforme a instituição. Para os seis anos de
duração do curso em uma particular, são gastos, em média, R$ 576 mil. Já nas universidades públicas, o gasto médio por aluno é de R$ 50 mil ao ano, e em torno de R$ 4
mil por mês, segundo dados do MEC.
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STARTUPS
Novas empresas investem
em health techs que trazem
inovação, salvam vidas e ajudam
profissionais da área da saúde
O avanço da área da saúde sempre
foi dependente da inovação. Ao longo da história da medicina, os avanços científicos geraram a descoberta
de novos remédios, tratamentos e
equipamentos que ajudaram a salvar vidas e melhorar práticas.
Hoje, com a era digital, esse processo de avanço tecnológico mostra-se ainda mais forte e com grande
repercussão financeira. As possibilidades de negócios geradas com
as novas tecnologias estão atraindo
empreendedores para a criação de
startups que investem em inovações
que facilitam tanto a vida dos médicos quanto dos pacientes — as chamadas health techs.
Esses novos competidores disruptivos e não-tradicionais no mercado,
aliados a outras mudanças, como o
fortalecimento da medicina personalizada e o uso de novos modelos
de pagamentos, já estão impactando o desenvolvimento do setor de
saúde. Um exemplo é apontado pelo
relatório Digital Health Technology

Vision, realizado pela consultoria
de gestão Accenture. Segundo o
estudo, 72% das organizações de
saúde em todo o mundo já utilizam inteligência artificial (IA) em
seus assistentes virtuais e 84% dos
executivos da área de saúde entrevistados acreditam que IA poderá
revolucionar a maneira que eles
obtêm informações e a maneira
como irão interagir com seus pacientes.
Um exemplo de como as novas
tecnologias digitais modificam o
trabalho em saúde é a recente adoção, nas sete instituições do complexo hospitalar da Santa Casa de
Misericórdia de Porto Alegre, da
Laura — primeiro robô gerenciador de riscos do mundo. Essa tecnologia inovadora foi criada pelo
arquiteto de sistemas Jac Fressatto
após a morte de sua filha de apenas
18 dias por sepse — infecção generalizada. O recurso usa a inteligência artificial e a tecnologia cognitiva para fazer o gerenciamento

de dados da rotina do hospital e
emitir alertas. Ativa desde 2016, a
Laura já teve cerca de 1,2 milhão
de pacientes conectados e reduziu
em 25% a taxa de mortalidade hospitalar. Adotada em 13 hospitais
brasileiros, a plataforma de inteligência artificial ajuda a salvar em
torno de 10 vidas por dia.
Até o final de 2020, Laura passará a monitorar diariamente 1.200
leitos da Santa Casa de Porto Alegre para detectar, precocemente,
os riscos dos pacientes terem uma
infecção generalizada, responsável
por 25% das taxas de ocupação dos
leitos em UTI no Brasil, segundo o
Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS). Quando a Laura detecta
o risco, alerta a equipe assistencial
e otimiza o atendimento, o que resulta em mais vidas salvas. “Nossa
meta é atingir 100 hospitais, entre
filantrópicos, públicos e privados,
até o final de 2019. A tecnologia da
Laura tem capacidade produtiva
para isso e é otimizada constan-

S

Segundo o relatório Digital Health Technology, 72% das organizações
de saúde em todo o mundo já utilizam inteligência artificial
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Soluções que
facilitam a gestão
de consultórios

JACKSON FRESSATTO
Criador da Laura

temente por uma equipe de profissionais que, mais do que números,
acreditam na causa e acreditam
que é possível usar a tecnologia
para salvar dezenas, centenas e milhares de vidas”, afirma o criador
da Laura, Jac Fressatto.
Segundo o diretor médico da
Santa Casa de Porto Alegre, Antonio Kalil, a chegada da Laura é um
marco. “Coloca um processo genuinamente inovador, que se vale de
inteligência artificial em sua essência, no dia a dia de uma instituição
bicentenária. É um olhar de futuro
que traz, de forma pioneira, para
a assistência aos pacientes SUS
aquilo que há de mais moderno,
de ponta, em tecnologias hospitalares”, diz Kalil. Em parceria com
a Techtools Ventures, a instituição
mantém um programa de aceleração para negócios com soluções
para os problemas do setor, conectando a indústria de saúde com
startups em um ambiente que favorece a inovação em hospitais.
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Além de salvar vidas, as novas tecnologias também estão reduzindo a
burocracia e otimizando os ganhos e
o tempo dos profissionais de saúde.
Um exemplo é a Assistente Estela,
uma agenda on-line para profissionais da área da saúde. O recurso foi
planejado há dois anos pelo economista e administrador Tiago Carpenedo e a designer Luísa Siliprandi.
“Inicialmente, nós estávamos pensando em algum tipo de solução que
reduzisse filas em sala de espera. A
partir de conversas com secretárias
e profissionais, verificamos que uma
das maiores queixas era consultas
que o cliente faltava sem avisar.
Então, resolvemos investir em algo
nesse campo”, destaca Carpenedo.
Após meses planejando o recurso, Tiago e Luísa buscaram a F5,
integradora de soluções de Novo
Hamburgo que trabalha com comunicação e tecnologia. A empresa se
tornou sócia do projeto, que anunciado ao público no final de 2018. O
retorno tem sido muito positivo, destaca Carpenedo. De 14 usuários em
1º de janeiro, a Estela já possui 350
clientes, espalhados por 20 estados,
e ocupando 15 tipos de segmentos
profissionais da saúde.
O aplicativo permite o agendamento das consultas; envio de lembretes aos pacientes através de
e-mail, SMS, e WhatsApp, e recebimento da confirmação através dos
mesmos; cadastro dos pacientes;
bloqueio de horários e inativação
de alguns dias, entre outras opções.
Para utilizar o aplicativo, basta um
smartphone e acesso à internet. Não
há necessidade de instalação de sistemas ou equipamentos especiais.
Além disso, no segundo semestre de
2019 deve ser lançado o autoagen-

damento. Com ele, os profissionais
poderão permitir que os pacientes
agendem e reagendem as consultas
sozinhos, sem precisar entrar em
contato por WhatsApp ou ligação.
Outra solução para consultórios é
o software de gestão financeira da
WebMed. Durante 15 anos, o analista de sistemas Luciano Lorenz trabalhou como autônomo, prestando
consultoria a médicos, ajudando a
controlar os repasses dos planos de
saúde e evitando que pagamentos
se perdessem em meio à burocracia.
Para facilitar a própria vida, criou
um software para automatizar esse
trabalho. Há três anos, o que começou como um “quebra-galho” se tornou um negócio, uma plataforma
que passou a ser oferecida a profissionais.
“A ideia inicial era o médico fazer
a própria gestão dos honorários, sem
precisar da intervenção de alguém.
O nosso recurso avisa inconsistências em pagamentos e permite ao
profissional gerenciar seu próprio
serviço”, explica Lorenz. Hoje, a plataforma é utilizada não apenas por
médicos, mas também por hospitais,
clínicas e operadoras de planos de
saúde. Possui 1,3 mil usuários e, em
sete meses, o faturamento da startup cresceu mais de 400%. “Nosso
crescimento aumentou no momento
em que aderimos ao conceito de integração. O contratante não precisa
tirar os sistemas de gestão que ele
já possui, nós nos integramos a ele.
Além disso, expandimos nossa clientela corporativa”, destaca o criador

Vencendo
obstáculos
para crescer
No mundo da inovação, nem sempre uma boa ideia significa retorno
financeiro. O espaço de tempo entre a criação de uma empresa e seu
break even — o momento quando

O QUE É UMA STARTUP?
Uma startup é uma empresa iniciada por fundadores ou empreendedores individuais para procurar um modelo de negócios repetitivo e escalonável. Enquanto o empreendedorismo refere-se a todos os novos negócios, incluindo o trabalho autônomo e
negócios que nunca pretendem crescer ou se tornar registrados, startups se referem a
novos negócios que pretendem ir além do fundador, ter funcionários e têm a intenção
de crescer muito. As startups enfrentam alta incerteza e apresentam grandes taxas de
fracasso, mas a minoria que passa a ser uma empresa de sucesso tem o potencial de
se tornar grande e influente. Algumas startups se tornam unicórnios, ou seja, empresas iniciantes de capital privado avaliadas em mais de US $ 1 bilhão.
elas conseguem pagar suas próprias
contas — costuma ser muito grande,
tempo esse que pode determinar o
sucesso ou fracasso da empresa.
No caso da Estela, por exemplo,
apesar do grande feedback positivo dos clientes, o aplicativo ainda
é deficitário, sendo 100% gratuito.
“Estamos bancando com recursos
próprios, e sabemos que isso não
sustentável no longo prazo”, explica
Tiago Carpenedo. Segundo o sócio,
o plano é ter algum tipo de fonte de

PAULO BECK E
CRISTIANO ENGLERT
Criadores da Grow+

receita, até o final de 2019. “Pensamos em implantar um sistema ‘freemium’, ou seja, haverá o aplicativo
free, gratuito, para qualquer usuário, e o premium, que será pago e
contará com vários recursos avançados a mais. É um modelo já usado em outros tipos de negócio, com
sucesso”, destaca Carpenedo.
Para poder sobreviver e se tornar
um negócio viável, muitas empresas
precisam de ajuda financeira e de
conexões. Para isso, muitas recorrem às aceleradoras, empresas cujo
objetivo principal é apoiar e investir
no desenvolvimento e rápido crescimento de startups, ajudando-as a
obter novas rodadas de investimento ou a atingir seu ponto de equilíbrio.
No caso da WebMed, por exemplo,
o projeto começou a se tornar um
negócio viável quando foi abraçado
pela Grow+, uma das principais aceleradoras do Rio Grande do Sul. Luciano Lorentz recebeu R$ 60 mil em
troca de uma participação de 15%
no negócio, e foi inserido em uma
bateria de cursos, programas de
mentoria e orientações sobre registro de marca e acordos comerciais.
“A partir do momento em que fomos
acelerados pela Grow+, passamos
a ter um crescimento interessante,
ampliamos a base de clientes e fizemos melhorias importantes na plataforma”, destaca Lorenz.
Inspirada na norte-americana

Rock Health, a Grow+ foi criada em
2015 pelo médico Cristiano Englert
e pelo administrador Paulo Beck. O
objetivo é impulsionar startups que
já têm produtos validados, mas que
não conseguem ganhar escala. A
aceleradora de Porto Alegre também
criou o Health+ — grupo de investidores que visa fomentar o mercado
de health techs.
O primeiro ciclo do programa Health+ contou com 239 startups selecionadas na etapa inicial. Do total,
quatro receberam investimento de
até R$ 300 mil em troca de até 15%
do controle acionário. Na segunda
edição do programa de aceleração,
o objetivo é investir R$ 500 mil em
uma ou duas startups. O próximo
passo é ter um fundo, atualmente em
fase de captação, com patrimônio
de R$ 100 milhões. “Por meio dele,
vamos investir até R$ 5 milhões por
startup. A ideia é buscar scale-ups
(startups mais maduras). Hoje, para
nós, não adianta mais apenas chegar

LUCIANO LORENZ
Criador da WebMed
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com uma ideia pronta. Vamos investir em quem já tem um projeto mais
consolidado”, diz Paulo Beck.
Cristiano Englert lembra que,
quando foi lançada a aceleradora,
havia dúvidas quanto à demanda
por produtos inovadores em saúde.
“O cenário, há cinco anos, era muito restrito. Hoje, temos mais de 600
startups de todo o Brasil inscritas
para aceleração, desde quem apresentou apenas uma ideia até produto pronto, já no mercado. Mas, de
cada 100 que avaliamos, investimos
em apenas uma ou duas que têm
chance de dar grandes retornos”,
explica.
Para Englert, a saúde é a próxima
grande área para expansão dos investimentos no mercado digital, depois do setor de mobilidade. “O setor
de saúde e seus profissionais são um
tanto conservadores, e precisam ser,
pois estão lidando com vidas, não
podem deixar de lado rapidamente
o que já é testado e comprovado. No
entanto, é preciso mudanças para
impactar ainda mais pessoas. A telemedicina, o blockchain, a realidade virtual, a inteligência artificial e
outras tecnologias vão permitir mais
rapidez e qualidade no atendimento
e maior quantidade de informações
aos médicos, possibilitando melhorias aos pacientes”, destaca.

Gastos com saúde
devem passar de
US$ 10 trilhões
em 2022
O principal objetivo dos novos
empreendedores de health techs é
buscar o seu quinhão do grande volume de negócios gerado pelo setor.
O mercado de serviços de medicina
e saúde está aquecido e, ao mesmo
tempo, carente de soluções de base
tecnológica para suprir suas necessidades, condição que impulsiona o
crescimento das startups com pro-
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dutos e serviços voltados para os
segmento.
De acordo com levantamento divulgado pela consultoria Deloitte,
os gastos mundiais com serviços de
saúde deve crescer a uma média
anual de 5,4% entre 2017 e 2022,
passando de US$ 7,724 trilhões para
US$ 10,059 trilhões. No Brasil, o potencial de ganhos de empresas inovadoras na área médica também é
muito grande. Segundo a pesquisa
Global Startup Ecosystem Report,
o mercado brasileiro é o maior da
área de saúde da América Latina e
o sétimo maior do mundo, com mais
de US$ 42 bilhões gastos anualmente
em cuidados de saúde privados.
Atualmente, existem mapeadas,
no Brasil, 353 startups de health
tech, segundo dados do Startupbase,
base de dados oficial do ecossistema
brasileiro de startups. Desse número, 36 foram originadas no Rio Grande do Sul e estão em atividade.

STARTUPS
DE SAÚDE E
MEDICINA DO RIO
GRANDE DO SUL
(fonte: Startupbase)

WEBMED

webmedbr.com.br

Sistema de gestão de honorários médicos, que reduz as perdas do que o
profissional efetivamente produziu.

CÍNGULO
cingulo.com

Um aplicativo de terapia guiada
para ansiedade, estresse, autoestima, insegurança, ânimo, foco e outras utilidades.

DIETBOX
dietbox.me

Software para nutricionistas
que ajuda no tratamento dos
pacientes

OPTIX

optixpacs.com.br

Desenvolve produtos que agilizam
os processos de diagnóstico por imagem nas clínicas e hospitais

CUIDAQUI
cuidaqui.com

Plataforma de contatos entre quem
fornece serviços ou produtos e quem
cuida ou necessita cuidar de alguém

DR.MOB

drmob.com.br

Plataforma de inteligência preditiva
e gestão de indicadores de saúde

NURTURE
nurture.be

Plataforma de imagens para nutricionistas e pacientes

3D PROTOS
3dprotos.com.br

Especializados em impressão 3D na
área da saúde

I9ACCESS

i9access.com.br

Provê soluções de qualificação em
saúde, aproximando médicos e pacientes e ampliando o acesso à educação

MEDICAL
SALES HUB

medicalsaleshub.com

Plataforma de contato e negócios entre fabricantes globais de produtos
de saúde e clientes brasileiros

BABYCLICK
babyclick.com.br

Sistema para gravação e distribuição de vídeos de ultrassonografias
obstétricas

BEEIT

beeit.com.br

Soluções de inteligência
artificial para a área de saúde

FÁCIL CONSULTA

TOTH LIFECARE

MOVA

Marketplace online para agendamento de consultas médicas até 60%
mais baratas

Produtos no segmento de Medical
Devices, tanto para uso profissional
(Hospitais e Clínicas) como também
para o uso de consumidores domésticos (wearable, home care, apps e
outros)

Produtos para pessoas com necessidades especiais, como cadeiras de
rodas e muletas

facilconsulta.com.br

GONGO

gongo.com.br

Agenda online que se comunica com
os clientes para otimizar tempo e faturamento dos profissionais

UNIELOO
unieloo.com

Agenciadora de serviços exclusivos
para estudantes na área da saúde

TECNOSENIOR
tecnosenior.com

Serviços de Gerontecnologia e Teleassistência para idosos e familiares

SALUX

salux.com.br

Provedora de ferramentas e sistemas para informatização de hospitais

NINSAÚDE APOLO
ninsaude.com

Sistema de gerenciamento
de clínicas

GREEN BIRD CLUB
greenbird.club

Plataforma de saúde que conecta
profissionais aos pacientes com o
uso da telemedicina

tothlifecare.com

VITAL

produtosvital.com.br

Fornecimento de matéria prima
para a indústria farmacêutica e cosmética

P3DMED/P3DENTAL

p3dmed.com

Softwares de planejamento
cirúrgico virtual e
implantodontia guiada

MCURIE

mcurie.com.br

Software utilizado como
ferramenta de gestão para Clínicas
e Serviços de Medicina Nuclear.

ICAREYOU
icareyou.co

Monitoramento 24 horas por dia de
pessoas idosas ou que necessitam de
cuidados contínuos através de pulseira ICareBand

HEMOTIFY
hemotify.com

Plataforma para envios e pedidos de
doação de sangue

GODOC

OPTMOB

Aplicativo de agendamento de consultas

Ferramenta digital que integra profissionais em óptica a pessoas que
necessitam de óculos e lentes

godoc.me

DATACLIN

dataclin.com.br

Sistemas de Microlocalização e produtividade para edifícios hospitalares, através de dispositivos de IoT
(BLE, RFID, WiFi,ZigBee)

optmob.com

AUTORIDADE
FITNESS

espaco.autoridadefitness.com
Aplicativo que monta
agenda de exercícios físicos

movabr.com

CEANNE
TELEMEDICINA

ceannetelemedicina.com

Serviço de teleneurologia para casos
de alta complexidade

STRAS E WEILER
SOLUÇÕES
PROTÉTICAS
revopro.com.br

Desenvolvem produtos que proporcionam a reabilitação de pacientes
amputados

MEDIDA SAÚDE
medidasaude.ms

Provedora de tecnologias para profissionais da área da saúde que buscam otimizar as rotinas e as práticas
em diagnóstico

BRASAU
TECNOLOGIA
brasau.com

Desenvolve scanner PHI, equipamento inovador no ramo da odontologia clínica

PRONTUÁRIO
VERDE

prontuarioverde.com.br

Plataforma para prontuário
digital de pacientes

WBIO
wbio.co

Desenvolve equipamentos e sistemas utilizando tecnologias como
blockchain, big data e inteligência
artificial. Responsável pela criação
do sistema de telediagnóstico em
microscopia
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MIX
FOMENTANDO INOVAÇÃO
Outra iniciativa da PUCRS é a criação da disciplina Tecnologia, Inovação e Informática Aplicada à Saúde, na Escola de Medicina. A novidade começa a ser lecionada no segundo semestre
de 2019. Entre seus objetivos está levar aos alunos conceitos relacionados à área de ambientes de inovação e seu papel no desenvolvimento econômico e social e geração de startups e spin
off acadêmicos.

BioHub aproxima startups da área da saúde

A PUCRS inaugurou um centro de inovação, em parceria com
a Grow+, voltado especificamente para a saúde e as ciências da
vida, tendo a inovação e o empreendedorismo como motivação
para a criação de startups nessas áreas. É o BioHub, projeto que
reúne o Tecnopuc, o InsCer/RS, o Hospital São Lucas (HSL) e as
Escolas da Universidade. Um dos projetos do local é o Healthplus Innovation Center, espaço de coworking de startups de saúde com capacidade para 120 pessoas, instalado no sexto andar
do prédio 99 do Campus e gerenciado em parceria com a Grow+,
aceleradora com foco na saúde.

Empregos na cadeia da saúde

A cadeia de valor da saúde gerou 123,1 mil novas vagas privadas formais de trabalho entre maio de 2018 e o mesmo mês
de 2019, alta de 3,6%. Neste período, descontando os empregos
com carteira assinada do setor de saúde, a economia nacional
gerou 279,2 mil postos de trabalho formais. De acordo com o Relatório de Emprego com Carteira Assinada na Cadeia Produtiva
da Saúde, do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS),
o resultado representa quase um terço (30,6%) do saldo de 402,4
mil empregos registrados na economia como um todo.

Planos de Saúde

O número de procedimentos realizados por
meio de planos de saúde totalizou 1,57 bilhão em
2018, ou seja, 4,1% a mais do que no ano anterior (1,51 bilhão). Os dados são do Mapa Assistencial da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Os exames complementares responderam
pela maioria dos procedimentos realizados por
meio da saúde suplementar em 2018 e totalizaram 861,4 milhões, um aumento de 5,4% em relação a 2017. Em seguida, aparecem as consultas,
responsáveis por 274,3 milhões de procedimentos (alta de 1,5%).

Cirurgias bariátricas

Consideradas uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
a obesidade e as enfermidades derivadas desta condição levam cada vez
mais brasileiros a procurarem a intervenção cirúrgica. O país ocupa a segunda colocação no ranking mundial em número de operações bariátricas
(perdendo somente para os Estados Unidos), com 100 mil pacientes operados no ano passado, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica (SBCM).
Entre os jovens, o número de obesos cresceu 110% entre 2007 e 2017,
sendo que este índice quase dobra para outras faixas etárias. Já o sobrepeso atinge 54% da população brasileira. Estimam-se ainda que 4,5 milhões
de pessoas possuem indicação formal para cirurgia bariátrica, um reflexo
do crescente índice de obesidade no país.
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ANÁLISES CLÍNICAS

UNIMED
A Unimed Porto Alegre inaugurou
recentemente o Laboratório Unimed
Carlos Gomes, no bairro Três Figueiras. O local, que deverá atender 200
pessoas por dia e mais de 60 mil ao
ano, é uma unidade-conceito, que
visa oferecer um ambiente diferenciado, com soluções tecnológicas em
saúde.
Dentre os serviços oferecidos
estão atendimento para coleta de
exames laboratoriais, incluindo
exames ginecológicos, teste do pezinho, exames genéticos e de biologia
molecular, além de exames ecográficos, clínica de vacinas e ainda um
espaço para comercialização de
planos de saúde. No entanto, os diferenciais estão nos serviços tecnológicos empregados, como check-in
online, autoatendimento, preparo
de exames personalizado e uso de
realidade virtual. A estrutura ainda
oferece sala especial para coletas
com maior permanência e uma base
do SOS Unimed para atendimentos
pré-hospitalares.
O diretor de Recursos e Serviços
Próprios da Unimed Porto Alegre,

Gustavo Adolpho Moreira Faulhaber, destaca que o conceito do espaço é diferente do que a cooperativa
vinha trabalhando, sendo o laboratório mais moderno da Unimed.
“Logo estenderemos a tecnologia
entregue nessa unidade a outras
unidades do laboratório, para que
a experiência do cliente seja cada
vez melhor”, complementa.
A expectativa da Unimed é de que
as tecnologias empregadas tragam
agilidade nos serviços prestados.
Um exemplo é o autoatendimento.
Por meio do site e aplicativo Unimed Porto Alegre, é possível realizar um pré-cadastro para exames
laboratoriais, pelo qual o cliente
recebe as instruções de preparo e
um QR code para agilizar seu atendimento. No dia marcado, o cliente
apenas precisa fazer o check-in nos
terminais e aguardar o atendimento, reduzindo consideravelmente o
tempo de espera.
Outra novidade é a atenção especial às crianças. O local é equipado
com brinquedos educativos e jogos
digitais interativos em tablets para

LANÇA LABORATÓRIO
COM CONCEITO
MODERNIZADO
as crianças que aguardam atendimento. O público infantil também
conta com óculos 3D, que transmitem filmes educativos. Os equipamentos são utilizados antes das
coletas laboratoriais e na aplicação
de vacinas, para minimizar o desconforto dos pequenos pacientes.
Essa tecnologia pode ser encontrada ainda na Unimed Zona Sul, no
laboratório do Shopping Total e na
unidade de Canoas (laboratório e
clínica de vacinação).
Para o presidente do Conselho
de Administração da Unimed Porto
Alegre, Flávio da Costa Vieira, essa
unidade do laboratório é a materialização do cuidado aliado à inovação. “No setor de saúde, a tecnologia chega para auxiliar na busca
de uma melhor qualidade de vida e
precisa caminhar junto com o contexto de vida das pessoas e com o
conhecimento e especialidade dos
médicos”, afirma.
A unidade da Carlos Gomes funciona das 7h às 19h, de segunda a
sexta-feira, e das 7h às 13h, aos sábados e domingos.

47

ODONTO

BRASIL
SE DESTACA

GLOBALMENTE NA
ODONTOLOGIA
País apresenta
grande qualidade
de profissionais
e cursos

O Brasil é o país com maior número de dentistas no mundo. Dados
do Conselho Federal de Odontologia (CFO) indicam que o país concentra 19% dos odontologistas em todo o globo, além de ser o quarto maior mercado em procedimentos odontológicos, movimentando em torno de R$ 38 bilhões por ano. Uma análise do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) mostrou que a Odontologia
é a segunda carreira mais rentável do Brasil, sendo em primeiro
lugar, a Medicina.
De acordo com dados de junho deste ano do CFO, que fez um levantamento sobre a quantidade geral de profissionais e entidades ativas
do setor, o Brasil conta com 322.267 cirurgiões dentistas e cerca de
566.800 profissionais que trabalham com saúde bucal no país. Destes,
44.750 são entidades prestadoras de assistência odontológica (clínicas), 22.967 são técnicos que trabalham com prótese dentária, 2.528
laboratórios de prótese dentária, 30.020 técnicos em saúde bucal,
136.854 auxiliares em saúde bucal, 6.314 auxiliares de prótese dentária e 1.100 empresas de produtos odontológicos.
Já o Rio Grande do Sul possui cerca de 19.203 cirurgiões dentistas,
3.060 entidades prestadoras de assistência odontológica (clínicas),
1.941 técnicos em prótese dentária, 222 laboratórios de prótese dentária, 1.429 técnicos em saúde bucal, 8.589 auxiliares em saúde bucal
e 133 auxiliares de prótese dentária, totalizando 34.577 profissionais
da área, segundo o mesmo levantamento.
Ainda conforme os dados do Conselho Federal de Odontologia, os
estados com maior número de cirurgiões dentistas são Rio de Janeiro,
São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, e os estados com
menor número são Acre, Roraima e Amapá.
O Brasil conta com 412 faculdades de Odontologia, sendo 17 delas
no Rio Grande do Sul. O Conselho Regional de Odontologia do Rio
Grande do Sul (CRORS) ressalta que a odontologia privada gaúcha é
tida como uma das melhores praticadas no País e de acordo com o
Conselho, o número de denúncias da sociedade contra os profissionais registrados no CRORS é significativamente baixo. E em relação
à odontologia pública do Estado, a falta de investimento ainda é um
obstáculo, porém o serviço oferecido à população que consegue receber atendimento é considerado satisfatório. Atualmente, existe um
cirurgião dentista para 645 habitantes no Brasil, sendo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um cirurgião dentista
para 1.500 habitantes, podendo ser um indicativo de que o mercado
odontológico esteja saturado.
Também de acordo com o CFO, em apenas quatro anos, de 2015 a
2019, o número de instituições de ensino que ofertam a graduação em
Odontologia cresceu 87%, passando de 220 para as 412 faculdades.
A graduação em Odontologia é considerada a segunda mais cara do
país, ficando atrás apenas de Medicina. Para a formação do profissional em uma universidade privada, o custo médio da mensalidade fica
torno de R$ 3 mil, podendo chegar a R$ 5 mil em algumas instituições.
Além do gasto com a mensalidade, o estudante ainda arca com os
equipamentos utilizados para as práticas do curso, que podem chegar
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a valores altos também.
Segundo uma pesquisa de 2017 da
Center for World University Rankings, os cursos de odontologia do Brasil
estão entre os melhores do mundo.
No entendimento do CRORS, o maior
desafio para o quem inicia na profissão é conhecer o mercado de trabalho onde vai atuar e realizar um
planejamento de gestão. O Conselho
possui um projeto que auxilia dentistas na construção de suas carreiras. Chamado de CD Empreendedor,
o projeto leva orientações e conhecimento em gestão para profissionais que estão qualificados cientificamente, mas com lacuna na áreas
administrativa e de gestão. “Cabe
enfatizar que o mercado encontra-se em expansão, contudo o cirurgião dentista recém-formado deve
buscar alternativas para se destacar,
como por exemplo, realizar cursos
de aperfeiçoamento, capacitação ou
especialização, pois o maior desafio
da profissão ainda é o conhecimento
das possibilidades da carreira”, salienta João Gilberto de Souza, cirurgião dentista e Diretor do CRORS.

População
ainda mantém
maus hábitos
Porém, mesmo que o ensino de
Odontologia do Brasil seja um dos
melhores do mundo, e que existam
dentistas suficientes, dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada em 2013 e divulgada em 2015
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostraram que
cerca de 44,4% dos brasileiros não se
consultavam com dentista pelo menos uma vez por ano. No Norte, apenas 34,4% da população procurava
o profissional, e no Nordeste, 37,5%.
Enquanto que no Sul e Sudeste, os índices foram maiores, 51,9% e 48,3%,
respectivamente.
A PNS revelou ainda que 89% das
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pessoas de 18 anos de idade ou mais
escovavam os dentes pelo menos
duas vezes por dia. Esse percentual
foi menor na área rural, correspondendo a 79%, e na área urbana a
90,7%. A pesquisa também evidenciou que o atendimento odontológico no Brasil ocorreu em grande parte
em consultórios particulares ou clínicas privadas, totalizando 74% dos
atendimentos. Já as unidades básicas
de saúde foram responsáveis por
19% dos atendimentos. Outro dado
referido pela pesquisa é que 11% das
pessoas com 18 anos ou mais já havia perdido todos os dentes, e pessoas com 60 anos ou mais, esse número
chegava a 41,5%.
Dados de uma pesquisa efetuada
pelo Datafolha em 2014, indicaram
que 33% dos procedimentos mais
procurados no atendimento público
são de extração, 30% são de limpeza, 27% obturação ou restauração,
8% de colocação de prótese e apenas
1% para aparelhos ortodônticos. No
setor privado, a limpeza é o mais
procurado, detendo 40% dos procedimentos, seguido de 25% de obturação ou restauração, 17% de extração, 12% de prótese e somente 12%
de aparelhos. Além disso, segundo a
mesma pesquisa, um em cada quatro brasileiros começa o tratamento
dentário, mas não conclui.
Em 2004, foi criada uma política
para inserir no SUS (Sistema Único
de Saúde) os cuidados de saúde bucal
para a população. Chamada de Brasil
Sorridente, o programa faz parte da
Política Nacional de Saúde Bucal, e
previa uma série de ações para facilitar e ampliar o acesso do brasileiro
ao tratamento odontológico gratuito.
O Brasil Sorridente é considerado
o maior programa público de saúde
bucal do mundo. Entre as medidas
do programa, destacam-se as ações
de promoção e prevenção, com viabilização da adição de flúor nas estações de tratamento de águas de

abastecimento público, implantação
das Equipes de Saúde Bucal (EBS),
compostas por um cirurgião dentista, juntamente com um auxiliar em
saúde bucal ou técnico em saúde
bucal, e também a implantação dos
Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), além da criação de
Laboratórios Regionais de Próteses
Dentárias (LRPD).
Segundo dados do Ministério da
Saúde, o Brasil Sorridente conta
com 26.425 EBS’s, 1.117 CEO’s, 1.842
LRPD’s, 5.570 municípios fazendo
parte do programa e cerca de 104
milhões de pessoas beneficiadas.
Atualmente, o SUS emprega 30% dos
dentistas do País.

PROCEDIMENTOS
ESTÉTICOS GANHAM FORÇA
Uma especialidade que vem crescendo e ganhando mercado no setor é a
estética, que cresceu 300% nos últimos
três anos, conforme dados da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética.
Uma das técnicas mais procuradas na
busca por tratamentos para aperfeiçoar o sorriso é o uso da lente de contato
dental, que tem por objetivo mudar a
cor e o formato dos dentes, evitando
também o desgaste do esmalte natural
do dente e podendo durar até 10 anos.
ONDE E COMO ATUAR?
Os profissionais da odontologia podem atuar tanto no setor público, quanto no privado. Para o setor privado, podem optar por três modalidades: atuar
como dentista autônomo com próprio
consultório, com consultório em sociedade ou em franquias odontológicas.
Já no setor público, as opções são os
concursos públicos, porém, a diferença
salarial em relação ao setor privado faz
com que muitos dentistas percam o interesse na área pública, o que causa a
falta de profissionais no setor.

As especialidades dos cirurgiões
dentistas no Brasil são inúmeras. Os
odontólogos podem se especializar
em até 22 especialidades, todas reconhecidas e regulamentadas pelo
Conselho Federal de Odontologia. As
com maior número de profissionais são
a Endodontia, que faz o diagnóstico,
prognóstico, tratamento e controle das
alterações da polpa e da gengiva; Ortodontia, que corrige o posicionamento dos dentes restabelecendo a correta
articulação entre as arcadas dentais
por meio de aparelhos corretivos fixos
ou móveis; a Implantodontia, que faz
implantes de dentes; e Prótese Dentária, que restabelece a manutenção das
funções faciais da área bucal, visando
proporcionar conforto, estética e saúde através da recolocação dos dentes
destruídos ou perdidos. Também estão
inclusas nas especialidades, práticas integrativas e complementares à saúde
bucal, entre as quais: Acupuntura, Fi-

toterapia, Terapia Floral, Hipnose, Homeopatia e Laserterapia. Ao todo são
cerca de 117.243 dentistas especialistas no Brasil, conforme dados deste
ano do CFO.

Setor público ainda
carece de recursos
para profissionais
Para a Sociedade Brasileira dos
Cirurgiões Dentistas (SOBRACID), o
setor público ainda carece de recursos, como equipamentos e materiais
de ponta, e ainda tem o problema do
baixo salário pago aos profissionais.
A Sociedade salienta que como o setor público trabalha com o orçamento apertado e com materiais de menor custo, o foco acaba ficando em
resolver problemas relacionados às
necessidades mais básicas, por mais
que alguns centros ofereçam atendimentos especializados. Já o setor

privado se diferencia porque oferece toda a gama de produtos e procedimentos, porém, para a SOBRACID,
ainda falta a cultura da prevenção,
para que a população não procure o
profissional somente quando o problema já está agravado.
O Conselho Federal de Odontologia inclusive reivindica que os
profissionais possam atuar mais no
SUS, desde que com um piso salarial
adequado. O CFO também reclama
a ampliação dos investimentos em
saúde bucal e aumento da oferta de
serviços odontológicos. “A saúde começa pela boca. Se uma Pátria não
investe no bem estar de seus cidadãos, seguirá ratificando uma cadeia
de vícios, onde se gasta com a doença e não se promove saúde — o que
é infinitamente mais barato. Campanhas de conscientização sobre a relevância da saúde bucal devem ser
instituídas sim e sempre”, finaliza
João Gilberto de Souza.
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OS 20
ANOS

DA LEI DOS
GENÉRICOS

Mais baratos e mais eficazes, os
genéricos conquistaram a confiança
da população brasileira

Duas décadas se passaram desde
a chegada dos primeiros medicamentos genéricos ao mercado brasileiro. A lei 9.789, mais conhecida
como a Lei dos Medicamentos Genéricos, foi assinada em 10 de fevereiro de 1999, durante o governo de
Fernando Henrique Cardoso, sendo
José Serra o Ministro da Saúde. O
objetivo da legislação era ampliar o
acesso da população brasileira aos
medicamentos, tornando-os mais
baratos e também mais eficazes. No
ano seguinte, em 2000, as primeiras
substâncias genéricas começaram a
chegar aos consumidores.
A partir de então, uma empresa que lançasse um medicamento
novo, de referência, teria exclusividade sobre aquele produto, mas
esse direito duraria 20 anos. Dessa
forma, foi determinado um prazo
para que os direitos de exclusividade expirassem, fazendo com que o
medicamento possa ser amplamente produzido e comercializado, com
a fórmula passando a ser de domínio público. Assim, outras empresas
poderiam analisar a fórmula do medicamento e produzir o genérico.
Além de estabelecer a validade da
patente, a mesma lei exige que o genérico tenha a mesma ação terapêutica e a mesma eficácia do medicamento de referência. Baseado nesta
obrigatoriedade, se estabeleceu que
um medicamento de referência poderia ser substituído pelo seu genérico, sem prejuízo para o tratamento
do paciente.
Com a aprovação da lei, foram
desenvolvidas as condições para a
implantação de medicamentos genéricos, em concordância com normas
adotadas pela Organização Mundial
da Saúde, e inspirada nas legislações
de países desenvolvidos, como os Estados Unidos e Canadá, onde os consumidores já tinham acesso a este
tipo de medicamento. Já nos anos

2000, iniciou-se a concessão dos
primeiros registros de medicamentos genéricos. Naquele ano, foram
concedidos 182 registros e tomadas
decisões para executar a produção
desses medicamentos.
Mas afinal, qual a definição de
um medicamento genérico? De
acordo com a Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária),
os medicamentos genéricos são
produtos com o mesmo princípio
ativo, administrado pela mesma
via e com a mesma posologia e indicação terapêutica, apresentando
a mesma eficácia e segurança dos
medicamentos de referência, que
foram os primeiros a serem lançados no mercado.
A lei também definiu que há diferenciação dos medicamentos genéricos dos demais, como por exemplo, os de referência e os similares,
como citado acima.
É fundamental destacar que conforme a regulamentação da Anvisa, os medicamentos similares não
podem substituir os de referência
quando prescritos pelo médico. Já
os medicamentos genéricos podem
substituir os medicamentos de referência, além de possuírem um
custo mais acessível ao consumidor. Debora Melecchi, presidente
da Sindifars (Sindicato dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul),
enfatiza que há, também, outra
diferença entre os similares e os
genéricos. “O medicamento similar
não tem a prova da biodisponibilidade pela qual passa o medicamento genérico. Ou seja, o genérico
prova que o fármaco atinge a corrente sanguínea no mesmo tempo
que o medicamento de referência”.
Antes de 1999, a população só
tinha acesso aos medicamentos de
referência, (conhecidos como de
marca) e os similares. Porém, os
preços dos de marca eram muito
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altos e os similares não tinham garantia sobre sua eficácia. O motivo
pelo qual o preço do medicamento
genérico é menor, é que estes tipos
de medicamentos não precisam passar por todas as pesquisas que são
feitas quando se desenvolve um medicamento inovador, com o qual são
comparados. “O que ocorre é que o
medicamento referência (vulgarmente chamado de marca) foi o primeiro a ser pesquisado e produzido
e passa por muitos testes. O medicamento genérico não passa por tudo
isso. Só alguns testes obrigatórios e
pronto”, ressalta Melecchi.
Entretanto, por serem mais baratos e não necessitarem da realização de todas as pesquisas, não
significa que os genéricos possuem
qualidade inferior. As formulações
precisam passar por testes bastante rigorosos, que comprovam que o
genérico possui a mesma ação do
medicamento de referência. Tudo
é controlado e aprovado pela Anvisa, que fiscaliza a qualidade dos
produtos.
Conforme dados da IQVIA, empresa especializada na auditoria de
vendas da indústria farmacêutica,
foram comercializadas no País no
primeiro trimestre deste ano, 356
milhões de unidades de genéricos,
contra 326 milhões de unidades no
primeiro trimestre do ano passado.
Dos dez medicamentos mais prescritos no País, seis são genéricos,
segundo a mesma auditoria. Atualmente no Brasil, existem 120 laboratórios dedicados à produção de
genéricos, responsáveis por mais
de 3.700 registros de medicamentos que derivam em mais de 21.700
apresentações comerciais.
Entre as dez maiores farmacêuticas instaladas no Brasil, nove
possuem linha de fabricação de
medicamentos genéricos. Muitas
empresas que desenvolvem e respondem pela comercialização de
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MEDICAMENTOS?
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CLASSIFICAÇÕES

produtos de marca conhecidas internacionalmente, também se dedicam à fabricação de genéricos. O
Brasil é o sexto maior mercado de
medicamentos genéricos do mundo, atrás dos Estados Unidos, China,
Japão, Alemanha e França.
Os medicamentos genéricos já
possuem a preferência do consumidor brasileiro, são aceitos por cerca
de 80% da população, representando 34% de todos os medicamentos
consumidos no País, de acordo com
a PróGenéricos (Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos). Ainda segundo
a Associação, os genéricos são 35%
mais baratos que os medicamentos
de referência, correspondendo a
33% dos medicamentos prescritos e
a 34% dos medicamentos vendidos.
Em pesquisa realizada pelo ICTQ
(Instituto de Ciência, Tecnologia e
Qualidade) — entidade de pesquisa e pós-graduação para o mercado
farmacêutico —, o índice de confiança da população nos genéricos
é de 73%. Os que mais confiam neste tipo de medicamento são os idosos, com idade a partir dos 60 anos.
Entre eles, o índice de confiança é
de 78%.
Com os genéricos, o consumo
de centenas de substâncias fundamentais à manutenção da saúde,
especialmente as destinadas ao
controle de doenças crônicas, como
hipertensão e diabetes, foi ampliado significativamente nos últimos
anos. Os números da PróGenéricos
indicam que desde a inserção dos
genéricos no mercado, o consumo
no País em algumas categorias de
medicamentos, como, por exemplo, os de controle do colesterol,
cresceu 2.320%. O consumo de anti-hipertensivos, voltados para o controle da pressão arterial, aumentou
743% nos últimos 20 anos, e os medicamentos para o tratamento de
diabetes registraram crescimento

de 1.368% neste mesmo período.
Atualmente, há genéricos disponíveis para mais de 95% das doenças conhecidas, das mais simples
às mais complexas. Desde 2000, segundo a PróGenéricos, essa classe
de fármacos gerou uma economia
para os brasileiros de 134 bilhões
de reais. “O binômio preço e qualidade que os genéricos trouxeram
para os brasileiros foi fundamental
para a ampliação do acesso a medicamentos no País”, afirma Telma
Salles, presidente da PróGenéricos.
Salles lembra, ainda, que os genéricos também exercem a função
de regulação de mercado. “Sempre
que um genérico novo é lançado, os
fabricantes de medicamentos de referência se vêm obrigados a reduzir
seus preços para manter a competitividade e isso também resulta em
economia para o consumidor”.
Mas não foi somente o consumidor que foi beneficiado com um

TELMA SALLES
Presidente da
PróGenéricos

medicamento mais barato e de mesma qualidade de um de referência.
A indústria farmacêutica também
teve grandes ganhos como, por
exemplo, o incentivo à tecnologia
e inovação no setor, possibilitando
aos fabricantes a oportunidade de
estudar e pesquisar formas de aprimorar os medicamentos, fundamentais para fortalecer e renovar
o complexo industrial de saúde no
Brasil, além de gerar milhares de
empregos. “Acreditamos que a Lei
dos Genéricos abriu um canal de
novas produções, ampliando o rol,
inclusive, de medicamentos para as
indústrias farmacêuticas”, declara
a presidente do Sindifars.
O CRF/RS (Conselho Regional de
Farmácia) também considera que
os benefícios podem ser observados sob vários aspectos. Além de
aumento da oferta e redução de
preços, do ponto de vista da política
industrial, o impacto dos genéricos
foi positivo, tendo representado a
oportunidade para a promoção da
competitividade das empresas brasileiras.
O ICTQ afirma que a legislação
que estabelece os genéricos no
Brasil é considerada uma das mais
modernas do mundo. Também
segundo o Instituto, o teste para
garantir que um medicamento é
um genérico seguro é o da bioequivalência, realizado em seres
humanos e que declara que o medicamento genérico e seu respectivo medicamento de referência
apresentam a mesma biodisponibilidade no organismo. Além dos
de bioequivalência, os fabricantes
de genéricos são obrigados por lei
a realizar testes de qualidade em
todos os lotes antes de chegar aos
consumidores. “Este robusto conjunto de regras criou uma indústria forte, de qualidade e que está
pronta para seguir crescendo nos
próximos 20 anos”, conclui Salles.
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AS NOVIDADES
QUE CHEGAM ÀS FARMÁCIAS
Nem mesmo a recente recessão
enfrentada pelo Brasil afetou o varejo farmacêutico no país. Nos últimos
anos, o setor apresenta índices de
crescimento muito superiores à média da economia nacional. De acordo
com a consultoria norte-americana
IQVIA, o segmento fechou 2018 com
faturamento de R$ 120,3 bilhões no
país, expansão de 11,76% frente ao
ano anterior. Em um ano, as farmácias do Brasil chegam a comercializar 162 milhões de doses de medicamentos.
Atualmente, o Brasil é o sexto
maior mercado farmacêutico do
mundo, de acordo com o Guia 2018
da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma). E
a tendência é de que o país siga galgando posições neste ranking. Até
2022, segundo a Interfarma, o país
deve alcançar a quinta colocação.
Até lá, o gasto médio do brasileiro
com remédios deve chegar a US$
107 por ano, só perdendo para o valor médio desembolsado na Polônia
e na Arábia Saudita.
De olho nesses números expressivos, a indústria farmacêutica vê no
Brasil um terreno fértil para o lançamento de produtos. Praticamente
todos os dias, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) dá sinal
verde para a entrada de novos remé-

dios, o que faz com que o segmento
esteja em constante movimento.
Confira alguns dos medicamentos
e outros artigos que recentemente
chegaram ou que chegarão em breve às farmácias de todo o país.

Anticoncepcional
com autoaplicação
Chegou ao mercado brasileiro
no início de 2019, o primeiro anticoncepcional com sistema de autoaplicação trimestral. Trata-se do
Sayana (acetato de medroxiprogesterona), desenvolvido pela Pfizer.
O produto garante maior praticidade para a mulher e ainda é indicado para o tratamento de dores
relacionadas à endometriose, uma
doença ginecológica que afeta cerca de 10% da população feminina
em idade reprodutiva
Uma das principais inovações
do anticoncepcional está no fato
de que ele deve ser ministrado em
uma única aplicação a cada três
meses. Caracterizado pela baixa
dosagem, o Sayana também pode
ser utilizado por mulheres que estão amamentando e por aquelas
que são consideradas pacientes de
risco para o uso de contraceptivos
combinados.
Princípio ativo do Sayana, o ace-

tato de medroxiprogesterona é um
derivado isolado da progesterona e
atua evitando a ovulação. Também
causa o espessamento do muco
cervical, inibindo, assim, a chegada de espermatozóides ao útero.
Enquanto isso, o efeito terapêutico
associado às dores da endometriose ocorre pela supressão das concentrações do hormônio estradiol
na corrente sanguínea da usuária
do produto e sua ação direta sobre
as lesões causadas pela doença.
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomenda que o médico realize uma investigação aprofundada do histórico da mulher antes de
prescrever um anticoncepcional,
de modo que a escolha do método
mais adequado seja tomada de forma individual e personalizada.

Insulina inalável
Os diabéticos passam a contar
com uma nova opção de insulina
no mercado, que promete revolucionar a maneira como o tratamento é realizado. Com registro
aprovado pela Anvisa em junho
de 2019, a Afrezza é a primeira
insulina inalável no mercado brasileiro, representando uma via de
administração mais conveniente
para o paciente.

O produto é comercializado em
pó, com cartuchos com três tipos
de dosagem. Para utilizá-lo, o usuário precisa inserir o cartucho no
inalador e aspirar o pó. A substância primeiro chega aos pulmões e,
posteriormente, acaba sendo absorvida pela corrente sanguínea.
Produzida pelo laboratório
Biomm, a Afrezza é composta por
insulina humana recombinante.
O produto, no entanto, não é um
substituto da insulina de longa duração, não é recomendável para
o tratamento de cetoacidose diabética e não é recomendada para
fumantes ou pessoas que deixaram
de fumar há pouco tempo.
A insulina inalável complementa
o tratamento de diabetes tipo 1 e 2
em combinação com uma insulina
basal ou com antidiabéticos orais.
Ou seja, em determinados tratamentos, é possível que ainda seja
necessária a administração de outros tipos de insulina por meio de
injeção.
Ainda não há uma definição sobre o preço da insulina inalável no
mercado nacional. Para efeito de
comparação, nos Estados Unidos,
onde a Afrezza já é vendida, a dose
com quatro unidades custa em torno de US$ 4, o que corresponderia
a cerca de R$ 15.

O Brasil é o sexto
maior mercado
farmacêutico
do mundo. Até
2022, segundo a
Interfarma, o país
deve alcançar a
quinta colocação.
Até lá, o gasto
médio do brasileiro
com remédios deve
chegar a U$107 por
ano, só perdendo
para o valor médio
desenbolsado
na Polônia e na
Arábia Saudita.
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Gomas contra
a constipação
A Abbott lançou no primeiro semestre de 2019 Dupha Kids e Dupha
Active, primeiros suplementos alimentares à base de lactulose em forma de gomas mastigáveis no Brasil.
Os produtos são recomendados
para auxiliar a flora intestinal de
crianças e mulheres, dois dos grupos mais afetados por problemas
de constipação intestinal. Estima-se
que no Brasil, 37,2% das mulheres
sofrem desta condição. Já entre as
crianças, o desconforto pode atingir
até 36,5% dos brasileiros.
Tanto o Dupha Kids quanto o Dupha Active são compostos por lactulose, um dissacarídeo sintético derivado de lactose que contribui para
o equilíbrio da flora intestinal. Pela
ação da lactulose, os suplementos
promovem o aumento das bactérias boas do intestino e reduzem a
presença de bactérias prejudiciais.
Esse equilíbrio é importante para
realizar a digestão completa e, com
isso, absorver melhor os nutrientes
necessários para o corpo.
O Dupha Kids pode ser utilizado
por crianças a partir de quatro anos.
Os lançamentos estão disponíveis
nas principais farmácias do Brasil
em embalagens com 30 gomas.

Terapia inovadora
contra o câncer
de mama
Recentemente, uma nova alternativa para o combate do câncer de
mama chegou ao mercado brasileiro.
O Ibrance, da Pfizer, promete uma
terapia inovadora para o tratamento
de mulheres com câncer de mama
avançado do tipo estrogênio receptor positivo (ER+) e HER2-. Ou seja, o
produto é voltado às pacientes com
tumores que crescem em resposta
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O Sayana, anticoncepcional trimestral, é
um dos muitos lançamentos da indústria
farmacêutica mundial, em 2019
ao hormônio estrogênio e não estão
relacionados à proteína HER2. Esse
tipo de câncer representa a maioria
dos casos de tumores mamários.
Por representar um avanço importante no tratamento do câncer de
mama, o Ibrance foi incluído na lista
de medicamentos de revisão prioritária do Food and Drug Administration (FDA) já em 2014, recebendo
aprovação logo depois nos Estados
Unidos, em fevereiro de 2015, dois
meses antes do previsto. O medicamento também está licenciado na
União Europeia desde 2016.
Ibrance está indicado em combinação com o fármaco letrozol como
tratamento de primeira linha para
pacientes em pós-menopausa que
não receberam tratamento sistêmico anterior para a doença em estágio
avançado e em associação com fulvestranto como segunda linha para
mulheres em pré ou pós menopausa
com câncer de mama avançado nas
quais a doença tenha progredido durante ou após terapia endócrina.
O diagnóstico precoce é importante para reduzir o risco de metástase
em mulheres com câncer de mama,
mas até 30% das pacientes evoluem
com progressão da doença e aparecimento de metástases mesmo que
a enfermidade tenha sido detectada precocemente, segundo estudos
científicos, o que evidencia a importância de opções terapêuticas capazes de satisfazer essa necessidade
médica e beneficiar as pacientes.

Tratamento
contra a enxaqueca
O primeiro tratamento preventivo
específico para a enxaqueca chegou
ao Brasil na primeira metade deste
ano. Trata-se do medicamento biológico erenumabe, comercialmente registrado pela Novartis como Pasurta.
O medicamento teve sua liberação
confirmada pela Anvisa em março.
Erenumabe é o primeiro anticorpo
totalmente humano desenvolvido
especificamente para bloquear os
receptores do peptídeo relacionado
com os genes de calcitonina (CGRP),
responsável por desencadear crises
de enxaqueca. Os níveis de CGRP sobem durante as crises e se normalizam quando elas acabam.
A enxaqueca é uma doença neurológica e a terceira enfermidade
mais prevalente no mundo. A causa
e os gatilhos da enfermidade neurológica não são totalmente compreendidos e podem variar de pessoa
para pessoa. No entanto, o peptídeo
relacionado com os genes de calcitonina tem sido colocado em um papel
importante no ciclo da enxaqueca.
Uma a cada sete pessoas é atingida pela enxaqueca, o que representa no Brasil cerca 30 milhões de
pessoas. Também conhecida como
migrânea, a enfermidade está associada à dor pessoal, redução da
qualidade de vida e custo financeiro
para a sociedade.

