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a indústria e do outro o paciente que o
beneficiário do sistema. As ações de
um lado deveriam convergir a bem do
atendimento do paciente. Lamenta-
velmente, os modelos de relação
entre estes atores não vem trazendo
satisfação a nenhuma das partes, pois
elas estabeleceram uma somatória de
resultado ruim e com grandes insa-
tisfações em grande parte do mundo.
Os pacientes são mal atendidos, os
profissionais mal remunerados, des-
perdícios enormes acontecem, o que
impõe uma visão um pouco mais
estruturante de todo o processo.
Michael Porter chama atenção para
isto conclamando a todos para um
redesenho que seja fruto do conceito
de agregar valor. Colocando o pa-
ciente no centro dos interesses, fica
mais fácil associar ou eliminar o que
não agregua valor.
O gestor da prática assistencial é o
médico. Dele nasce a relação com o
paciente e a ele cabem as grandes

decisões clínicas e até mesmo
gerenciais. Um médico com boa
relação humana, com estru-

turação em sua área de especialidade
e fora dela, com conhecimentos de
medicina baseada em evidências e de
economia de saúde, pode fazer toda a
diferença.
Mas o que adianta a ele agir e não ter
qualquer tipo de bonificação por uma
performance considerada boa? w
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A necessidade 
de se repensar o financiamento 
à assistência médica do Brasil

(*) Claudio Luiz Lottenberg
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Não são poucas as vezes em que as
pessoas se mantêm na super-
ficialidade propondo debates sem a
devida consistência. Assim, tem sido
também na questão relativa a crise
econômica dos últimos meses o que
fez com que vários a comparassem
com a crise de 1929. Dedicassem
mais tempo a estudar aspectos de seu
fundamento, veríamos que existe um
temor exagerado, pois as condições
de ambas são absolutamente
diferentes. Na crise de 29 , não
existia supervalorização de ativos,
a especulação se fazia somente no
mercado financeiro e não nos pro-
dutos e o endividamento atingia toda
a economia o que não é fato na atual
crise. E na saúde, acredito que super-
ficialidade é o que tem nos pre-
judicado na própria argumentação de
um modelo de qualidade pautado pela
sustentabilidade.
O Brasil fez sua opção por um modelo
de assistência universal à saúde
quando na Constituição de 1988 a
coloca como dever do Estado e direito
do cidadão. A seguridade social é um
arranjo institucional que busca dar
apoio aos cidadãos com base na sua
capacidade de trabalho. Abrangendo
também as políticas de previdência e
de assistência social, no caso da saú-
de o universo é maior ainda pois, com
ou sem contribuição ou estado de
carência, todo cidadão brasileiro tem
direito a ela. O contraponto é que, in-
dependentemente da ação do setor
público, da abrangência da cobertura
e até mesmo da longevidade dos
cidadãos, no caso da saúde, não há
como se afastar de aspectos mer-

cantis.
Sob o ponto de vista prático a
seguridade está apta a realizar a
transferência de renda necessária pa-
ra sustentar um modelo adequado de
prática assistencial? Este suporte é
sustentável sob o ponto de vista do
longo prazo? Com aquilo que se
observa na expectativa de vida das
pessoas e no surgimento de novas
tecnologias, a resposta para ambos

questionamentos é: não. A Sociedade
não tem como arcar nos atuais mo-
delos de economia com gastos
vigentes em saúde.
Vivemos um modelo que tem por um
lado prestadores de serviços, fontes
pagadoras, sendo o SUS uma delas, e

”

“Um médico com boa
relação humana, 
com estruturação 
em sua área de
especialidade

e fora dela, com
conhecimentos

de medicina baseada 
em evidências 
e de economia
de saúde, pode

fazer toda a diferença. 
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Em termos práticos, o que podemos
perceber é que as boas performances
que acontecem na assistencia à
saúde têm reconhecimento mercantil
a todos, exceto ao médico.Nos úl-
timos anos, com o aumento da em-
pregabilidade, as fontes pagadoras
tiveram um incremento de usuários
numa atividade para qual volume
melhora resultados finais. As com-
panhias farmacêuticas, afora os
momentos de depressão financeira
que abala diferentes ramos de ati-
vidade, têm vigorosa valorização nas
bolsas de valores e substanciais
remunerações em bonus aos seus
executivos, mas a atividade médica
mantém-se mal remunerada e sem
sinais de uma estruturação que per-
mita um reconhecimento adequado
por parte dos usuários. Eles, aliás
pacientes, até percebem e concordam
com isto mas a forma que poderiam
interferir mantida a configuração
atual do sistema? Seria por meio de
“gorjetas”por tal reconhecimento?
Os gastos em saúde alcançam
números enormes e, mesmo nos
Estados Unidos, existe um intervalo
muito grande entre o atendimento
prestado e aquele que deveria ser
prestado tanto em qualidade como em
número de procedimentos. Lá, menos
que 80% dos pacientes que deveriam

se submeter a cirurgia de catarata o
são. Nos casos de fibrilação atrial,
fratura de quadril e alccolismo este
intervalo é de mais de 80%. Isto é:
menos de 20% dos casos recebem
tratamento.E isto por que nos Estados
Unidos gasta-se mais que 16% do
produto interno bruto em saúde di-
fíceis de serem comparados com
nossos 7%, de um valor de referencia
bastante inferior. 
Portanto insisto que o fato de
enxergarmos a solução dos problemas
de acesso a saúde pautando pelo di-
nheiro é trazer uma visão reducionista
e pouco consistente que não es-
truturara o sistema e tampouco re-
munerara adequadamente nossos mé-
dicos. É agir compensatoriamente e
de forma demagógica, pois não ne-
cessariamente estaremos agregando
valor.
De acordo com o dados do Institute of
Medicine, os gastos em saúde
despendidos nos Estados Unidos com
a materiais e medicamentos nos ul-
timos 10 anos multiplicaram-se por
dez, ao passo que os serviços médicos
sofreram reajustes na odem de quatro
vezes. E quando falamos de serviços
médicos entenda-se honorários e di-
versidade causada pelo incremento de
novos procedimentos. Fica fácil pre-
sumir que o grande aporte realizado

se faz em áreas mais bem exploradas
pela indústria que na remuneração
médica propriamente dita, que em
alguns centros americanos teve rea-
juste negativo.
E é justamente sobre indústria que o
Presidente Barak Obama parece cen-
tralizar seus próximos movimentos,
quando em seu discurso de posse faz
menção, ao falar da saúde, sobre a
necessidade de levar a ciência ao seu
verdadeiro papel no contexto da So-
ciedade. Caso de fato ele assim de-
seje agir, deverá retroceder no tempo
e rever uma série de leis prote-
cionistas ainda da década de 80,
quando uma série delas, dentre as
quais a de Hatch-Waxman, trouxe
uma vantagem colossal para a
indústria farmacêutica, prorrogando
monopólios e direitos de exclu-
sividade abusisvos que mantiveram
durante anos margens espetaculares
de resultado a estas indústrias. A
respeito disto, em 2002, os lucros dos
dez laboratórios farmacêuticos, se-
gundo a Revista Fortune, foram su-
periores aos lucros somados de todas
as outras 490 empresas ali listadas. 
E, com certeza, este cenário acontece
por uma ação bem estabelecida da
indústria do lobby, mas que também
ganha reforço por parte de uma falta
de percepção de sua magnitude por
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parte da comunidade médica, que
aceita as novas tecnologias e os
incrementos sem um questionamento
e crítica consistentes. Neste sentido,
não se trata de radicalizar qualquer
postura contra a indústria, mas sim de
trabalhar independe de marcos regu-
latórios as áreas de medicamentos e
de testes diagnósticos, dentre outros.
O paciente desconhece o que agrega
valor em seu atendimento e, muitas
vezes, as pressões exercidas derivam
dele próprio. O que a indústria deve,
definitivamente, entender é que o seu
ganho não deve estar na venda de
insumos para um mesmo paciente e
sim para uma sociedade como um
todo e que sua responsabilidade não é
com resultados de curto prazo e sim
com uma sobrevivência mais perene.
Com transparência, sem agir de forma
anitiética com a comunidade médica,
dispensando políticas de incentivo,
certamente o que é gasto nesta frente

poderia ser melhor empregado e
inclusive remunerar mais adequa-
damente a comunidade médica.
O Brasil tem desafios enormes na
Oftalmologia. Com o envelhecimento
geral da população, o médico oftal-
mologista deverá estar apto de ma-
neira consistente a enfrentar, com seu
conhecimento, uma série de mani-
festações oculares e, dentro deste
contexto, adaptar-se a uma nova
modalidade na ordem terapêutica.
Isto é válido para o glaucoma, para a
degeneração macular relacionada à
idade, para a catarata, para a reti-
nopatia diabética, dentre outras
doenças. Estas afecções concorrem
para os quase 1.500.000 cegos que
vivem em nosso País, em grande parte
portadores de cegueira reversível.
Além disto, desafios triviais estão
presentes mas que até o momento
não receberam, por parte da so-
ciedade, uma resposta adequada, co-

mo são as simples prescrições nos
vícios de refração. O ideal seria poder
atuar em todas as frentes, mas epi-
demiologicamente e em termos de
vigilância, sabemos ser isto pouco
provável no curto prazo.
O papel do médico no contexto da
sociedade deve ser melhor apro-
veitado. Munido de conhecimento
adequado, exigindo por parte da
indústria uma postura ética e trans-
parente, apoiado com ferramen-tas de
epidemiologia e pautando pela visão
de economia de saúde, cabe a ele
intreferir na mecânica de agregar va-
lor. O corte do desperdício deve ser o
mantra e o paciente o centro das
atenções. À Sociedade, temos que
deixar claro que nosso desejo não é o
sermos simplesmente melhor remu-
nerados, mas sim de encontrar uma
posição de respeito como timoneiros
desta prática que é a assistência a
saúde.
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