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Editorial

BEM-VINDO

L

ançar uma revista que pudesse disseminar informação qualificada e
contribuir para o setor de Saúde no Brasil sempre foi um sonho. Agora,
com o número 1 da revista online ideaas, o sonho é uma realidade.
Nosso maior desafio para o lançamento da revista era reunir um
Dream Team do setor de Saúde. E nós conseguimos formar o melhor
deles. Para nossa alegria e para o prazer dos nossos leitores.

Em 27 páginas, construímos um panorama da Saúde brasileira, sempre voltado para
mostrar soluções, inspirando as pessoas a atuarem juntas na construção de um país
melhor. Em tempos de economia compartilhada, no qual dividimos carros, casas
e até nossas roupas, acreditamos que a Saúde também precisa ser colaborativa.
A revista ideaas faz parte de um amplo projeto que você vai conhecer neste primeiro número.
Com muito orgulho, temos um material de primeira qualidade para compartilhar.
A primeira entrevista especial do trimestre é com o Dr. Denizar Vianna, que assumiu em janeiro a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE),
do Ministério da Saúde.
Nossa segunda entrevista é com o expert em gestão Gonzalo Vecina Neto, ex-diretor da Anvisa e do Hospital Sírio-Libanês (SP).
Como colunistas desta edição, contamos com Regina Próspero, vice-presidente do
Instituto Vidas Raras, com o Dr. Chao Lung Wen, especialista em telemedicina, e
com o médico geriatra e clínico geral José Carlos Aquino de Campos Velho, referência em slow medicine.

Em nossas matérias especiais, destacamos 3 assuntos: Saúde Colaborativa, a startup Amparo Saúde, focada em medicina de família, e o Instituto Oncoguia.
Como colaboradores especiais deste primeiro número, contamos com Maria Tereza
Velloso para falar sobre compliance; Layla Vallias, fundadora da startup Hype60+
para nos guiar pelo mundo silver age; e, para completar o time, Marcio Atalla, para
falar sobre Saúde e bem-estar.
Convidamos vocês a lerem as próximas páginas com o mesmo entusiasmo com o
qual cada uma dessas pessoas contribuiu para o nascimento da revista ideaas e com a
mesma certeza com a qual escrevemos cada palavra deste número: a certeza de que
juntos, compartilhando conhecimento e informação, podemos chegar longe. E longe
é logo ali.
Um grande abraço,
Carlos Pappini Jr, Francisco Piccolo & toda a equipe ideaas
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Lançamento

IDEAAS

ACERVO PESSOAL

Um novo conceito em Saúde

I

magine um sistema de Saúde em que todas as pessoas que precisem
de cuidado e de tratamento consigam os recursos necessários no
tempo certo. É assim, com uma proposta audaciosa e o desejo de
promover mudanças profundas, que chega o IDEAAS, um projeto de
economia colaborativa totalmente voltado para o impacto social.

O direito à Saúde é universal. Ele é assegurado pela Constituição brasileira de 1988,
que a estabelece como um dever do Estado, e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.
No entanto, no Brasil, esse direito esbarra em obstáculos de dimensões continentais. Desigualdade, má gestão e má distribuição de recursos, desperdício e envelhecimento rápido da população são apenas alguns deles. Para Carlos Pappini Jr. e
Francisco Piccolo, é hora de assumir os desafios e ampliar o olhar sobre a Saúde,
buscando, na colaboração de todos os setores da sociedade, novas soluções para
antigos problemas.

ACERVO PESSOAL

O objetivo do IDEAAS é provocar uma mudança no
sistema de Saúde brasileiro, tornando-o mais justo e
sustentável, para fazer chegar recursos a todas as pessoas que precisam.
Piccolo e Pappini Jr. trazem para o projeto uma vasta
experiência no mercado de Saúde, tendo, ao longo da
carreira, adquirido um nível de conhecimento valioso
no que se refere ao desenvolvimento de estratégias e
programas de acesso e adesão em Saúde.

Carlos Pappini Jr.
Co-fundados do ideaas

“Decidimos criar o IDEAAS
Saúde após algumas reflexões
sobre as dificuldades dos
pacientes em obter acesso e
se manterem em tratamento, e
assumimos total compromisso
em promover impacto social ao
incrementar acesso e adesão
ao tratamento e ao cuidado de
Saúde”, afirma Piccolo.

Quatro pilares apoiam esse ideal: a plataforma colaborativa, o acelerador de negócios, experiências de aprendizado e produção de conteúdo. Eles seguem o mesmo
propósito de transformação e se complementam, permitindo a geração de receita
e a ampliação e disseminação de resultados.

CAPACITAR

Para engajar diferentes setores em novas propostas para o sistema de Saúde, capacitar é essencial. Para isso, um segundo pilar do projeto de Piccolo e Pappini Jr é a
educação.
Em experiências de aprendizado, cursos on-line, eventos e conexões, a Saúde é
analisada e debatida a partir de novos pontos de vista, profissionais podem compartilhar vivências e abrir caminhos transformadores.
As experiências promovem a formação crítica e o pensamento inovador dentro da
saúde, capacitando profissionais para atuar nesse mercado cada vez mais dinâmico
e competitivo.

ACELERAR

O Acelera IDEAAS aposta na aceleração de negócios de Saúde que apresentem uma
proposta inovadora. Os projetos recebem a oportunidade de mentoria, de suporte
para construção de business plan e de conexão com potenciais investidores.

DISSEMINAR

A produção de conteúdo de qualidade completa o projeto. O IDEAAS Media House
oferece a produção de conteúdo relacionado a assuntos relevantes da área da
Saúde, com informações atuais, como a revista trimestral.
Para os fundadores do IDEAAS, o variado portfólio do projeto reflete o objetivo de
criar verdadeiro impacto social, olhando o sistema de Saúde por diferentes ângulos.

“Nossa visão é a de
que podemos, através
de um modelo mais
colaborativo, criar
um sistema de Saúde
onde as pessoas
obtenham os cuidados
necessários no menor
tempo possível e no
melhor custo aos
pagadores, e que isso
se repita ao longo
do tempo, gerando
algo humano, justo
e sustentável”, diz
Francisco Piccolo

Francisco Piccolo
Co-fundados do ideaas
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TELEMEDICINA

A
ACERVO PESSOAL

Telemedicina chegou para ficar. E, em decorrência da transformação digital da nossa sociedade, deverá estar consolidada no Brasil até
2025. Isso significa que todos os estudantes de Medicina que entraram na faculdade este ano deverão cursar
Telemedicina na sua formação, considerando que se
tornarão médicos em 2025.

Dr. Chao
Lung Wen

Telemedicina é o exercício da Medicina usando
recursos de tecnologias interativas, para possibilitar cuidados integrados e humanizados, aumento de
acesso da saúde aos pacientes, melhoria da eficiência da logística de cuidados, prevenção de doenças
e promoção da saúde.

A Telemedicina atua nas áreas de Assistência, EducaTrabalha com
ção e Pesquisa e vem contribuindo para a saúde brasileiTelemedicina desde
ra ainda de forma muito pontual. Ainda não evoluímos
1997, quando a
para um plano de logística de oferta de saúde (promodisciplina foi criada na ção da saúde e prevenção de doenças) e ampliação do
Universidade de São
acesso a serviços de saúde (hospitais, clínicas e consulPaulo. Desde 1998, é
tórios conectados). Numa nota com escala de 0 a 100,
responsável pelo curso estamos em 20.
de pós-graduação na
USP, onde é chefe do
departamento. Chao
Lung Wen foi um
dos idealizadores do
Programa Telessaúde
Brasil Redes, do
Ministério da Saúde,
em dezembro de 2005.

É muito importante que a Telemedicina não seja entendida apenas como uma atividade de atendimento
não presencial, e sim como uma rede de serviços para
aumentar a eficiência no setor de Saúde e reduzir desperdícios.
E não há dúvidas de que as estratégias para a consolidação da Telemedicina no Brasil deveriam envolver
a inclusão obrigatória da Telemedicina na formação
médica, assim como a criação de um centro de inovação e empreendedorismo responsável em Saúde, a
criação de um plano estratégico de organização da
cadeia de serviços de Saúde, a organização de ações de
promoção de saúde e prevenção de doenças nas escolas
e comunidades, entre outros.
O errado é supor que Teleatendimento é apenas o uso de
uma câmera para médicos interagirem com pacientes.
A Telemedicina não substitui a Medicina, ela é
integrante e faz parte da Medicina.
Precisamos seguir exemplos que nos são dados no resto do mundo, onde o avanço em Telemedicina vem
sendo realizado muito rapidamente e alguns países já
a definiram como política de Saúde.
Porém, no Brasil, a Telemedicina com qualidade somente será possível quando assumirmos com responsabilidade a sua inclusão na formação médica, quando
desenvolvermos um centro de inovação e empreendedorismo para acompanhamento contínuo das tecnologias e reorganização dos serviços e quando formarmos um grupo que faça a Arquitetura da Logística
de Saúde usando Tecnologias Conectadas Digitais.
Que seja em breve!
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Coluna

SLOW
MEDICINE

ACERVO PESSOAL

E
José Carlos

Campos Velho
*Atualizações em:
slowmedupdates.com

mbora seja um pouco difícil de conceituarmos Slow Medicine, poderíamos descrevê-la
como “uma prática da Medicina na qual se é
cuidadoso ao entrevistar (e examinar) os pacientes, em
ponderar os riscos e benefícios das intervenções diagnósticas e terapêuticas, sem pressa de intervir quando
os sintomas são pouco específicos; uma prática que
se utiliza da observação clínica como importante estratégia diagnóstica e terapêutica e cautelosa sobre
a adoção de novos testes diagnósticos e terapias, até
que as evidências estabeleçam seu valor” (*).

A Medicina sem Pressa, como traduzimos a expressão
livremente para o português, é uma filosofia e um conjunto de princípios que propõe um novo paradigma
para a prática médica.
A Slow Medicine tem quatro pilares: a relação médico-paciente, enquanto o fulcro da prática médica;
o compartilhamento de decisões com pacientes
e familiares, desde que adequadamente informados;
o tempo enquanto valor essencial que permite uma
escuta diferenciada do doente e o uso cauteloso e
ponderado da tecnologia, tanto diagnóstica como
terapêutica.
A Slow Medicine não é uma especialidade médica. Trata-se de um conjunto de princípios que
podem nortear a prática médica dentro de uma
perspectiva mais humanista e centrada no paciente. Também não se trata de um conjunto
de regras, diretrizes e protocolos.
Os princípios da Slow Medicine podem ser aplicados nos mais diversos ambientes onde há a
atenção em saúde: consultórios, hospitais, postos de saúde, instituições de longa permanência
e mesmo na casa do paciente.
Sabemos que a sustentabilidade dos sistemas público e
privado no Brasil se encontra em um momento muito
delicado. Uma maior racionalidade na utilização dos
recursos se faz mister, na medida em que convivemos
tanto com uma abundância de recursos como com
sua mais absoluta escassez. Um aspecto importante
é a utilização excessiva de recursos diagnósticos, uma
verdadeira epidemia silenciosa, que se constitui como
um problema de saúde pública: o sobrediagnóstico e o
sobretratamento. Esses problemas podem ser lesivos
aos pacientes, e têm custos econômicos significativos
além de possíveis prejuízos individuais.
Desta maneira, a Slow Medicine pode sugerir outra
forma de praticar a medicina, induzindo a uma prática mais reflexiva, reduzindo a solicitação abusiva
de exames complementares e intervenções de baixo
valor, fato que pode ter impacto inclusive nos custos
da assistência médica.
Importante salientar que a Medicina Sem Pressa não tem
seu foco na redução de custos, mas, sim, no uso racional de
recursos, buscando os melhores resultados terapêuticos
para o paciente.
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F

VIDAS
RARAS

ACERVO PESSOAL

alar sobre doenças raras é desafiador. Como
explicar que, apesar de raras, essas doenças
podem acometer qualquer pessoa, de qualquer idade, religião e classe social? Pois é... ninguém
está imune a elas.

Regina Próspero

Vice-Presidente do
Instituto Vidas Raras

Soube que meu primeiro filho, Nilton Jr., tinha uma
doença rara quando já estava na minha segunda gravidez. Naquele momento, tive a orientação de que
era melhor interromper a gestação, pelo alto risco de
vir outro bebê com a mesma condição. Não segui o
conselho, e o Dudu nasceu saudável. Mas apenas aparentemente. Aos dois anos e seis meses, soubemos em
uma consulta no Instituto da Criança do HCFMUSP
(Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo) que os nossos dois filhos
estavam condenados à morte, por uma doença sobre a
qual ninguém tinha muita informação e muito menos
havia tratamento: a Mucopolissacaridose.

Niltinho, infelizmente, seguiu o curso natural da doenNão lutamos apenas
ça e, aos 6 anos, somente 7 meses depois de termos
pelos que ainda vivem
recebido o diagnóstico definitivo, ele veio a óbito, de
(e para que não
modo muito sofrido. Estava lúcido, mas sem forças
partam precocemente), para conseguir respirar.
mas para que a ida dos
que vieram antes não
Naquele momento, o Dudu, que estava com 5 anos, cotenha sido em vão.
meçou a apresentar os sinais da doença. Teve audição,
Dudu Próspero, Paciente visão, locomoção e capacidade respiratória comprode MPS VI
metidos. O que salvou o Dudu (e o mantém vivo até
hoje, com 29 anos), foi ele ter sido “escolhido” para
participar da pesquisa clínica do medicamento usado
para combater a doença e que, em dezembro passado,
foi incorporado à lista de remédios excepcionais do
SUS (por serem de uso contínuo e de alto custo).
A peregrinação das famílias em busca de um diagnóstico pode levar anos, desde a suspeita até conseguirem
o diagnóstico definitivo. Nesse ínterim, muitos pacientes acabam com sequelas ou vão a óbito. A única
maneira de mudar essa realidade é ter um diagnóstico
precoce, o que só pode acontecer com conscientização.

O INSTITUTO VIDAS RARAS
O IVR - Instituto Vidas Raras nasceu da obstinação
de um grupo – formado por pais e pela comunidade
médica - comprometido em ajudar famílias e
pessoas acometidas de doenças raras. Com 18
anos de expertise na divulgação e na defesa dessas
pessoas, o IVR é hoje referência internacional em
um tema tão desconhecido pela sociedade.
Quem precisa de informações sobre doenças raras
pode encontrar no site (www.vidasraras.org.br) e
também nas redes sociais do IVR.
Foi a compreensão do diagnóstico e a busca pela
cura que impediu que pacientes que padecem de
MPS tenham ficado definhando em casa e que
hoje estejam inseridos na sociedade, como é o
caso do Dudu.
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A

umentar a eficiência e o alcance do Sistema Único de Saúde - SUS,
aplicando os recursos disponíveis de forma mais assertiva, é um dos
grandes desafios do Brasil atual e a missão assumida por Denizar
Vianna de Araújo, novo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE).

Médico cardiologista, Vianna é Doutor em Saúde Coletiva e professor da faculdade
de Medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e chega ao cargo
trazendo uma vasta experiência em Economia da Saúde.
Nesta entrevista, ele detalha as prioridades de sua gestão na Secretaria e as ferramentas que utilizará para alcançar os resultados almejados.

1) Quais responsabilidades da SCTIE?
Quais os pilares estratégicos da Secretaria
e os principais objetivos de seu mandato?
A SCTIE é a Secretaria do Ministério da Saúde responsável por gerar
informação e conhecimento, para apoiar a decisão de alocação de recursos nas demandas por insumos da área de Saúde. Os objetivos da
minha gestão são avançar no processo de priorização explícita para
alocação de recursos, estabelecer orçamentos para grupos de doença,
instituir modelos de compartilhamento de risco com a indústria farmacêutica e de materiais médicos, fomentar pesquisa de efetividade
comparativa para apoiar os contratos de compartilhamento de risco.

2) O Ministro da Saúde e o senhor vêm
citando o conceito de risk sharing junto
à indústria farmacêutica como uma das
principais estratégias para otimizar os
recursos e gerar incorporação de ponta.
O senhor acha que é possível mensurar os
desfechos dentro do sistema para apurar
a efetividade real do risk sharing?
O monitoramento do desfecho clínico é um dos alicerces dos acordos
de compartilhamento de risco. O Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT) será o coordenador da pesquisa de efetividade comparativa
nos centros de referência, junto com os Institutos de Ensino e Pesquisa
dos Hospitais de Excelência do PROADI-SUS, para apoiar contratos de
compartilhamento de risco.

3) As críticas ao SUS são muitas. Falta de
financiamento adequado, falta de gestão
adequada, de políticas adequadas, de
atendimento adequado. Como a sua Secretaria
pode ajudar a melhorar esse cenário?
A SCTIE tem corpo técnico de alta qualificação. Em cenário de restrição
orçamentária, o papel da SCTIE é ainda mais relevante, para qualificar
o processo decisório e auxiliar o incremento do acesso da população
do SUS às tecnologias efetivas, de maneira sustentável.

4) Como o Brasil vem investindo em ciência,
tecnologia e inovação no Ministério da Saúde?
(medicamentos, materiais, equipamentos,
sistema etc.)
Houve corte no fomento à pesquisa nos últimos anos, em função da
crise econômica que o país enfrentou. O desafio dos pesquisadores
neste momento é focar a pesquisa para as necessidades prioritárias
da população assistida pelo SUS.

O ambiente
acadêmico
possibilita acesso
a metodologias
e ferramentas
analíticas que
ajudam o gestor
e formulador
de políticas de
Saúde no processo
decisório.
Dr. Denizar Vianna

Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE).

5) Quais os desafios diante das mudanças
demográficas no Brasil, como o aumento da
expectativa de vida da população?
O aumento da expectativa de vida da população e a incorporação de novas tecnologias são determinantes na elevação dos
custos nos sistemas de Saúde. O cuidado ao paciente com câncer é um dos campos em que as despesas aumentaram mais rapidamente, com crescimento de até 21% ao ano na última
década, devido à introdução de novas terapias de alto custo, juntamente com o aumento da prevalência de câncer, consequência,
em parte, da maior longevidade da população.

6) Qual o percentual do orçamento do
Estado destinado ao SUS? Como atuar tendo
um cenário de necessidades ilimitadas com
a barreira da emenda constitucional do teto
dos gastos à frente?
O Setor Saúde no Brasil tem se mantido nos últimos anos como o 2º
item de gasto federal, depois de Previdência e o 3º item do gasto agregado das três esferas de governo (depois de Previdência e Educação).
Esses gastos representam aproximadamente 8,5% do Produto Interno
Bruto (PIB), incluindo o gasto público (Sistema Único de Saúde - SUS) e
privado, sendo que a participação privada corresponde a mais de 4,5%
do PIB. O SUS oferece cuidados de Saúde a 150 milhões de habitantes
que não possuem planos privados de Saúde e representa 4% do PIB. Os
recursos são insuficientes para atender o compromisso constitucional
de acesso universal à Saúde. O teto dos gastos nos impõe desafios, mas
ainda há gargalos e ineficiência na assistência à Saúde da população
que, uma vez diagnosticados, permitirão “fazer mais com menos”, isto
é, melhorar a qualidade do gasto em Saúde.

7) Como esse orçamento destinado ao SUS
se compara ao investimento feito por outros
países em Saúde pública?
Países com acesso universal à Saúde devem investir pelo menos 6% do
PIB em Saúde pública. Ao contrário dos sistemas de Saúde europeus,
somente 44% do financiamento total dos serviços de Saúde no Brasil
é de origem pública, o que nos coloca entre os países com menor financiamento público per capita do mundo.

8) O senhor é um estudioso da
Farmacoeconomia. A Farmacoeconomia
é usada de forma efetiva e eficiente
no Brasil?
A Farmacoeconomia pode ser definida como a descrição, a análise
e a comparação dos custos e das consequências das terapias medicamentosas para os pacientes, os sistemas de Saúde e a sociedade,
com o objetivo de identificar produtos e serviços farmacêuticos cujas
características possam conciliar as necessidades terapêuticas com as
possibilidades de custeio.
Desde o início dos anos 2000, avançamos muito no SUS com o uso da Farmacoeconomia para o processo decisório em Saúde. O exemplo mais marcante foi a instituição da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no SUS) em 2011.

9) Como o senhor vê o Brasil em relação
às pesquisas que envolvem engenharia
genética, terapia biológica e telemedicina?
A comunidade de pesquisa no Brasil tem massa crítica para avançar
nesses pontos. Cabe ao Estado regular e fomentar pesquisa de qualidade nessas áreas, com objetivo de atender às necessidades do SUS.

10) Sua vida sempre esteve ligada à
academia e ações de suporte técnico ao
sistema de Saúde, seja estadual, federal
ou até privado. Como estão sendo estes
primeiros meses nesta nova atividade?
O ambiente acadêmico possibilita acesso a metodologias e
ferramentas analíticas que ajudam o gestor e formulador de
políticas de Saúde no processo decisório. Outro ponto relevante do
meio acadêmico é a busca pela meritocracia, que pode ser utilizada
na gestão pública. Essas características estão me auxiliando nesta
experiência única de contribuir para regulação e formulação de
políticas no SUS.

ideaas media house

SUA MARCA AQUI
Uma ótima oportunidadede comunicar suas marcas
para uma audiênciaqualificada e multisetorial.

/ideaasaude
/ideaas_saude
/in/ideaas-saúde-4a1191177
/ideaasaude
/IdeaasSaude
+55 11 95769 7384
www.colaborasaude.com.br
www.ideaasaude.com.br
contato@ideaasaude.com.br

ESPECIAL

Revista ideaas | UM |

Promover uma
distribuição
mais igualitária,
combatendo
o acúmulo e
o desperdício
de recursos, é
fundamental.

ompartilhar e colaborar são palavras de ordem no novo milênio. Em
uma realidade fluída, tão cheia de informações e novidades a cada
minuto, esses dois conceitos antigos invadiram a economia, trazendo
para o dia a dia das pessoas uma nova forma de viver e de consumir.
Economia colaborativa, chamada também de compartilhada, é baseada na troca, venda, aluguel ou empréstimo de bens e serviços
entre pessoas, e não entre uma pessoa com uma grande empresa. É
alugar uma casa particular para passar as férias tratando diretamente
com o proprietário, usar o próprio carro para transportar pessoas,
comprar um objeto usado de quem já não precisa mais dele ou encontrar quem cuide do seu animal de estimação quando você precisar.
Nenhuma dessas ideias é nova. São ações que nossos avós e bisavós
já conheciam no passado e praticavam todos os dias, entre amigos e
vizinhos. A diferença é que, agora, a conexão é global, entre pessoas
que não se conhecem, mas que decidem confiar umas nas outras e
se reúnem em torno de um objetivo comum.
Essa nova versão de colaboração entre desconhecidos começou a
ganhar força há cerca de 10 anos por uma combinação de fatores. E
a popularização da internet foi o grande catalizador.
Outro impulso importante foi o aumento da preocupação em relação
ao consumo e o impacto de nossas escolhas no meio ambiente. Com
uma atenção cada vez maior em relação à quantidade de objetos que
compramos, os recursos naturais que usamos para fabricá-los e à
assustadora quantidade de lixo que estamos produzindo, o mundo
voltou a olhar para o compartilhamento de bens com bons olhos.
Além disso, a crise financeira, a partir de 2008, fez muitas pessoas buscarem fontes alternativas de renda e formas de reduzir seus gastos.

Para os brasileiros, a economia colaborativa é atraente
e deve crescer muito nos próximos anos.
Segundo pesquisa realizada pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em 2018, 89%
dos brasileiros que já experimentaram alguma forma
de economia compartilhada ficaram satisfeitos, e
68% pretendem tornar essa forma de consumo mais
frequente na sua rotina.
Modelos mais usados pelos brasileiros:

41%

CARRO COMPARTILHADO

38%

ALUGUEL DE IMÓVEL

COMPARTILHAMENTO DE ROUPAS 33%
BICICLETAS COMPARTILHADAS 21%
FINANCIAMENTO COLETIVO 16%
COWORKING

15%

Revolucionando
o consumo
Nos últimos anos, a economia
colaborativa mostrou ser não apenas
uma boa opção para consumidores,
mas, também, com um olhar atento
ao mercado, um bom caminho para
os negócios. Iniciativas que surgiram
para intermediar essas conexões
entre pessoas acabaram fazendo
mais do que isso: elas cresceram
exponencialmente e se tornaram,
elas mesmas, grandes empresas.
Uma das maiores histórias de sucesso
responde pelo nome Uber. A empresa
foi criada pelos norte-americanos
Garrett Camp e Travis Kalanick para
conectar motoristas particulares e
passageiros por meio de um aplicativo
de celular. A Uber surgiu em 2010 e
revolucionou a mobilidade urbana:
hoje ela atua em mais de 63 países,
realiza 15 milhões de viagens por dia,
possui 75 milhões de usuários e 20 mil
funcionários no mundo. No Brasil, mais
de 100 cidades possuem uma rede de
motoristas cadastrados no app.
Outro gigante da economia
compartilhada atual é o Airbnb,
plataforma on-line que permite o

aluguel de imóveis para temporada.
Ele nasceu em 2007, quando Joe
Gebbia e Brian Chesky decidiram
alugar um cômodo de seu
apartamento em São Francisco
para conseguirem pagar o aluguel.
Para atrair interessados, criaram
um site. Hoje, mais de 5 milhões de
pessoas fazem a mesma coisa, em
81 mil cidades: anunciam sua casa
para receber completos estranhos
utilizando o site de Gebbia e Chesky.
Para o sucesso do Airbnb, da Uber e
da economia compartilhada de forma
geral, confiança é importante. Afinal
entrar no carro ou na casa de
um desconhecido ou pagar por um
objeto usado que você ainda não
checou o estado de conservação pode
ter resultados negativos.
A saída encontrada pelas empresas
e bem aceita pelos usuários foi
implementar avaliações. Nos sites e
apps, cada usuário dá notas à pessoa
com quem interagiu, e a construção
de uma boa reputação se torna
essencial para que ela continue
participando daquela rede.

Colaboração na Saúde
A economia colaborativa é muito maior do que os grandes exemplos de sucesso. O conceito vem se espalhando
para as mais diversas áreas, como a área da Saúde.
O setor de Saúde já começou a se beneficiar de boas
propostas colaborativas com grande potencial de fazer
a diferença na vida de cada pessoa. Muitas dessas ideias
têm como ponto de partida a conexão de profissionais de
Saúde e indivíduos que precisam de cuidados, enquanto
outras buscam otimizar o uso de espaços e equipamentos
médicos de forma inteligente e colaborativa.
É o caso da Cohealo, criada em 2012 nos Estados Unidos, com foco na ociosidade
de aparelhos médicos. Hospitais e clínicas investem grandes fortunas em equipamentos de exames importantes, mas, muitas vezes, esse maquinário passa parte
do tempo parado.
Para minimizar esse desperdício, a Cohealo conecta diferentes estabelecimentos
de Saúde e oferece os dados e a tecnologia necessários para que eles realizem o
compartilhamento de equipamentos, tirando o máximo proveito de cada um e
diminuindo a necessidade de produção e aquisição de mais máquinas.
No Brasil, empreendedores criativos, grandes companhias e mesmo o poder
público estão empenhados em encontrar soluções para a Saúde dentro da
economia colaborativa.
Uma das propostas que está surgindo é a Livance, iniciativa que tem como
objetivo otimizar consultórios médicos, permitindo que diferentes profissionais
partilhem o mesmo espaço com flexibilidade de horário e de acordo com suas
necessidades específicas.
Soluções pensando nos pacientes também estão ganhando espaço nesse ecossistema. Um exemplo são plataformas como a Zenklub, que liga psicólogos, terapeutas e coachs a pessoas que buscam esse serviço. As sessões são virtuais, oferecendo
a praticidade proporcionada pela tecnologia e preços mais baixos.
O portal Cuidar é Viver surge como uma proposta semelhante, mas com foco na
Saúde dos idosos. O site nasceu de uma parceria entre a Cruz Vermelha Brasileira
e a Danone e interliga cuidadores de idosos a famílias que precisam desse serviço.
Para utilizar a plataforma é necessário fazer uma doação à Cruz Vermelha, que
será revertida para a formação de novos cuidadores, e, dessa forma, ampliando o
alcance do projeto e criando um círculo virtuoso.
A colaboração pode se dar também no campo das ideias. É o que acontece no
IdeiaSUS, uma plataforma para o compartilhamento de experiências, práticas
e soluções no campo da Saúde. O banco de ideias é coordenado pela Fundação
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) em parceria com conselhos da Rede de Apoio à Gestão
Estratégica do SUS e visa reunir informações para fortalecer o sistema de Saúde
brasileiro e aproximar pesquisa e inovação da gestão pública de Saúde e o dia a dia
dos pacientes.
Mas não é preciso olhar a Saúde de forma tão ampla para fazer a diferença. Muitas
vezes, a colaboração começa com uma ideia simples e o trabalho de uma única
pessoa, e foi assim que surgiu o Banco de Remédios. Criada por Dámaso MacMillan em Porto Alegre, desde 2006 o banco recebe doações de medicamentos que
estão sem uso, mas dentro da validade, e repassa sem custo à população carente.

Saúde
para todos:
o ideaas chega
para mudar
Aprendendo com experiências bemsucedidas e amplificando o alcance de
boas práticas, chega agora o ideaas
com uma proposta mais abrangente.
A nova plataforma brasileira surge
para interligar pessoas físicas ou
jurídicas, sem distinção, em torno do
objetivo de tornar o acesso à Saúde
mais amplo, levando medicamentos,
objetos, exames e até informações a
quem precisa, de forma simples.
O ideaas conecta pessoas que
possuem um recurso ou serviço
ligado à Saúde a quem procura por
ele. Pode ser uma muleta ou um
inalador usado durante um período
de recuperação, mas que perdeu a
utilidade, ou um fisioterapeuta que
possui horários livres em sua agenda
e quer oferecer seus serviços. Pela

plataforma, esses itens e serviços são
anunciados, seja como doação ou a
preços acessíveis, e quem procura por
eles supre sua necessidade de maneira
rápida e fácil.
Na ferramenta, é possível também
buscar informações relacionadas
à Saúde ou até mesmo pedir
ajuda financeira para realizar um
procedimento importante, mas que o
paciente não tem condições de pagar.
Para Carlos Pappini Jr e Francisco
Piccolo, criadores do ideaas, o
sistema de Saúde brasileiro precisa
de novos olhares para enfrentar
suas deficiências, e promover
uma distribuição mais igualitária,
combatendo o acúmulo e o desperdício
de recursos, é fundamental.
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MÉDICO
DE FAMÍLIA

Quem disse que ter médico de família
é coisa do passado ou de europeu?

C

ada vez mais é evidente a valorização desse tipo de profissional no
mundo, diante do aumentos dos gastos com assistência médica,
crises financeiras internacionais, envelhecimento da população...
No Brasil, não poderia ser diferente.

O médico de família é o profissional que atua entre a assistência
primária - cuidando diretamente do paciente- e a assistência secundária - que consiste no encaminhamento para um especialista, um hospital ou para a realização
de exames complementares.

AMPARO SAÚDE
O investimento em atenção básica à Saúde por meio de médicos de família, que
vinha sendo quase exclusivo de programas de atendimento em comunidades de
baixa renda no país, vem ganhando destaque em bairros nobres da capital paulista. Prova disso é a ascensão da startup Amparo Saúde, que se autodenomina o
primeiro centro de Saúde por assinatura do Brasil focado em medicina de família.
“Nós estamos reciclando um conceito do passado, do médico do bairro que atendia
a família inteira, mas alavancando isso com as possibilidades tecnológicas disponíveis hoje e que facilitam muito o contato e o engajamento entre a equipe assistencial e o paciente,” diz Emílio Puschmann, sócio e presidente da Amparo Saúde.
Fundada em agosto de 2017, a startup Amparo Saúde inaugurou sua rede em julho
de 2018, com 3 clínicas e 20 profissionais na cidade de São Paulo. Hoje, são 46 funcionários e uma carteira de 18.000 pacientes.
Todo o atendimento é baseado no médico de família, chamado pela empresa de
médico dedicado. O objetivo é oferecer aos pacientes um acompanhamento a
longo prazo, com forte atenção na medicina preventiva.
A Amparo defende que o modelo encontrado reduz despesas desnecessárias para
o Sistema Único de Saúde e melhora o atendimento para pacientes.
“Políticas incentivando a prática assistencial ambulatorial com médico de família
constituem um caminho inevitável na busca de um sistema de Saúde que seja sustentável. Este modelo já vem sendo implementado há anos no sistema público e,
agora, começa a ser replicado no âmbito da Saúde suplementar gerando inúmeros
benefícios, como menor uso de pronto-socorro, menor taxa de internação, menor
procura por especialistas, menor número e custo de exames. Isso gera uma grande
economia.“
Nas 3 clínicas da rede, não existe serviço de emergência, atendimento de alta complexidade e não são feitas internações.
“O brasileiro tem a cultura de ir para o pronto-socorro diretamente, pois é o caminho mais fácil e com menos espera. E ele tem a cultura de procurar diretamente
um especialista. Na Europa, cada cidadão é vinculado a um médico de família, que
o acompanha ao longo da vida. E em cerca de 85% dos casos eles resolvem os
problemas, sem ter que encaminhar para um especialista ou hospital.“

ATENDIMENTO
A DISTÂNCIA

Outro diferencial da
Amparo Saúde é o fato
de médicos e enfermeiros
atenderem também
virtualmente, via
Whatsapp.

MEIO DO
CAMINHO:
UMA
ALTERNATIVA
ENTRE PLANOS
DE SAÚDE
TRADICIONAIS
E O SUS

O paciente migra a
comunicação para
esse canal. Ele
agenda consultas,
compartilha
fotos, faz pedidos
de renovação
de receitas, tira
dúvidas, recebe
resultados de
exames...
Emílio Pushmann

Emílio Pushmann

Presidente da Amparo Saúde

A startup Amparo
Saúde foi criada como
opção alternativa ao
SUS quando se trata de
atendimentos de rotina,
Emílio Pushmann
para pessoas que têm
Sócio-presidente da Amparo Saúde
certo poder aquisitivo,
mas não podem pagar
planos de Saúde tradicionais no mercado. Mas acabou fechando contrato com
várias operadoras de planos de Saúde, que hoje usam as 3 unidades da Amparo
Saúde para consultas de rotina de seus usuários. O modelo de atendimento que
deu origem ao negócio, a assinatura direta de pacientes, continua sendo outra
grande fonte para a startup, além de um terceiro modo, que é o atendimento
por meio de empresas, que contratam a Amparo Saúde para seus funcionários,
para atenção primária.

O CRESCIMENTO
DA STARTUP
A Amparo Saúde já recebeu 2 rodadas
de investimento de 4 investidores
no valor de aproximadamente R$ 16
milhões. Em 2019, mais 7 unidades
serão abertas, 6 em São Paulo e 1 em
Brasília, que será a primeira unidade
dentro de uma empresa.
Para o presidente da startup, o
uso de tecnologia é fundamental:
“Comunicação à distância,

atendimento remoto, prontuários
eletrônicos, sistema de agendamento
dinâmico, protocolos clínicos em
tempo real... Isso não existe no
mercado, a gente está construindo
do zero, de forma pioneira. A atenção
primária do jeito que a Amparo faz
não é meramente uma tendência; ela
chegou para ficar, é uma das soluções
para a Saúde brasileira a longo prazo”,
completa Emílio Puschmann

Entrevista

GESTÃO
EM SAÚDE

Conversamos com Gonzalo Vecina Neto sobre o assunto

G

onzalo Vecina Neto é autoridade em gestão em saúde, mas prefere
não falar do passado. “Tudo o que eu fui ex não vale a pena. Eu
sou o que sou hoje: professor-assistente da Faculdade de Saúde
Pública da USP e responsável por duas disciplinas do mestrado
da EAESP (Escola de Administração de Empresas de São Paulo),
da Fundação Getúlio Vargas.
Apesar da resistência em falar sobre o passado, seria uma pena não contar um
pouco da história deste grande personagem da Saúde brasileira: Gonzalo Vecina
Neto. Diretor-Executivo do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP (HCFMUSP), ex-Presidente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), ex-Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, ex-CEO do Hospital Sírio Libanês e por aí segue a lista de “ex” da qual ele nem queria falar...
Convidamos Gonzalo Vecina Neto para falar sobre o momento em que vive a gestão
na saúde brasileira. E claro, o papo foi longo e muito produtivo. Afinal, de eficiência
ele entende.
”No que diz respeito à gestão no Brasil, nós temos dois grandes eventos na década
de 90 que são importantes para compreender o ambiente da saúde. O primeiro é o
fim do imposto inflacionário, em 1994, com o Plano Real. O segundo é a abertura
do Brasil às importações, que criou um novo ambiente tanto para atividades da
indústria quanto para a incorporação de tecnologias de forma mais rápida. Esses
dois momentos confluíram em uma resultante. Por um lado, passamos a precisar
de mais recursos para incorporar tecnologia. Por outro, sem o imposto inflacionário, precisamos tornar a operação mais eficiente. Essa resultante ainda está sendo
digerida pelo setor da Saúde no Brasil.”

Ainda existe um problema grave de inflação que afeta o setor
da Saúde, não existe?
Sim. A inflação dos pagamentos é da ordem de 16% ao ano enquanto
a correção da remuneração das operadoras o percentual é de 4%.
Então como conseguir sobreviver em um ambiente assim? E como
sobreviver com a tabela do SUS congelada há 10 anos? Existe um conjunto de perguntas que encaminham para a necessidade do aumento
da eficiência e portanto da melhoria da gestão.

E qual a resposta para essa necessidade
de aumento de eficiência?
Essa resposta está em construção. Até bem pouco tempo nós não
tínhamos uma demanda tão importante por eficiência, isso tem se
tornado mais importante a cada dia. Temos que ser mais eficientes,
tanto no setor público quanto no setor privado.

No setor público é ainda mais complicado
com o problema do desperdício, certo?
Nós temos que conseguir resolver logo esse desperdício. Eventualmente pode ter algo de corrupção a ser resolvido também.

E no setor privado?
O setor privado tem resolvido esse desacerto da equação custo/receita
aumentando escala e consumo, na medida em que o modelo predominante de pagamento é o modelo por serviço prestado, o famoso
fee-for-service. Enquanto esse modelo tiver elasticidade de ser usado,
é mais fácil aumentar a quantidade do que tornar o sistema mais
eficiente. Nós estamos nesse ponto de inflexão. A demanda por eficiência é uma demanda por gestão. Quem não perceber isso vai ficar
fora do mercado. No caso do setor privado é fácil, quem não percebe
está fora. No caso do setor publico é um pouco mais complicado,
pois isso implicada em redução de acesso a serviços essenciais.

Quais seriam os pilares de uma boa gestão em saúde?
É preciso responder isso levando em conta o que é público e o que é
privado. A busca de eficiência no setor privado, existindo demanda,
conta com um conjunto de ferramentas como micro-gestão e uso
intensivo de tecnologia da informação.
Diferente é a questão da administração pública, onde existem barreiras mais complicadas a serem ultrapassadas por causa das questões
burocráticas que envolvem o Estado. O estado para gastar precisa
concursar e licitar. Isso cria uma dificuldade quase instransponível de
conseguir ser tão eficiente quanto o setor privado. Por exemplo: um
órgão estatal tem que ter estoque de 90 dias, por causa do ciclo de
reposição imposto pelas licitações. Enquanto isso, uma instituição
privada bem gerida trabalha com estoque de 20 dias. Essa ineficiência
gerada por 70 dias mais de estoque tem que ser resolvida.

A emenda
constitucional
95 que congelou
os gastos sociais
por 20 anos é
desastrosa. A
sociedade precisa
resolver isso, não
sei como, e eu tenho
certeza de que ela
não vai optar pela
solução “estes
não terão, aqueles
terão”. Isso não é
civilizatório, não é
aceitável.
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Gonzalo Vecina Neto

Diretor-Executivo do Instituto Central
do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP (HCFMUSP)

E como se pode resolver isso?
Por meio da terceirização da gestão. As parcerias público/privado
são um caminho que vem sendo adotado em boa parte do país. E
eventualmente a utilização de OSCIPs (organização social de interesse público). Esses são caminhos para buscar maior eficiência, mas
que exigem capacidade do Estado de fiscalizar essas terceirizações.

E essa necessidade de licitar e concursar é só brasileira ou
mundial?
É mundial. O modelo inglês está fazendo, já há algum tempo, essa
terceirização de gestão de instrumentos mais complexos para a iniciativa privada. O estado está se recriando lentamente, entregando
o fazer para a iniciativa privada.

Tem outra grande barreira para essa gestão se tornar mais
eficiente?
Tem. O modelo assistencial brasileiro, mais importante até na administração privada do que na pública. Hoje o paciente vai direto ao
especialista. Nós temos que reestruturar o modelo de produção de
serviços e ações de saúde nos dois setores para conseguir uma gestão
com melhores resultados.

Ter o esquema de médicos de família, médicos generalistas,
seria uma solução?
Exatamente. No setor público, a estratégia de saúde da família, hoje,
de certa maneira consegue atender 60% da população brasileira, o
que é bastante, mas é uma resposta para atenção básica. Nós ainda
temos muito pouco, somente em algumas cidades mais desenvolvidas, como Curitiba, um sistema de acesso a secundário e a terciário,
o que a gente chama de regulação de acesso.
No setor privado, existem algumas experiências de cooperativas
médicas de criar esses novos modelos de acesso mais inteligentes.
Mais ainda são muito poucos.

O envelhecimento populacional só complica a situação.
O envelhecimento populacional é uma bomba colocada nesse conjunto de discussões, só agrava a necessidade de mais eficiência e de
melhor gestão.

Que país se destaca por um bom modelo de gestão em saúde?
O modelo público que nós usamos, que é muito exitoso, é o modelo
inglês, do NHS (National Health Service). Mas a Espanha também
tem um modelo para o qual podemos olhar, assim como o Canadá.

E em relação a modelos privados?
No que diz respeito ao privado, existem algumas empresas, particularmente nos Estados Unidos, como a Kaiser Permanente, que tem
bons exemplos de como fazer gestão de saúde populacional. Isso é
muito recente para nossas operadoras.

No Brasil, algum destaque em gestão em saúde?
Existem alguns. Eu destaco a Unimed de Belo Horizonte, e a Prevent
Senior, em São Paulo. Na administração pública nós temos alguns
exemplos bons, o melhor deles em Curitiba. Tem também Belo Horizonte e Fortaleza. Mas ainda não dá para falar que é uma onda, são
ainda projetos isolados.

O que poderia transformar a gestão no Brasil?
Existe um conjunto de ações que precisariam ser desencadeadas. A
demanda por eficiência é um desses elementos, o cidadão tem que
entender essa necessidade de mais eficiência e mais regulação de
acesso a serviços. E o Judiciário precisa se enquadrar nisso.

Por que o Judiciário?
No ano passado, segundo estimativas, o setor público aplicou cerca
de 240 bilhões de reais em saúde, sendo 7 bilhões só em judicialização. O setor privado gastou em torno de 175 bilhões de reais,
sendo 3 bilhões em judicialização. Isso é fruto de um ativismo jurídico e de inépcia do sistema. Na Inglaterra o nível de judicialização
é muito baixo, porque o Judiciário acredita no NICE (Nation Institute
for Health and Care Excellence), o que não acontece no Brasil. Isso
precisa ser atacado para aumentar a eficiência nos dois setores.

A questão de financiamento também é crucial, certo?
O setor privado consome hoje algo como R$3.500,00 per capita/
ano. O público está em R$1.200,00. Isso representa um problema
de financiamento. Comparando com Uruguai, Argentina, Chile, nós
gastamos menos per capita, o gasto público é menor do que nesses
países. É logico que resolver isso num momento de crise é complicado, mas não adianta colocar essa pauta de lado.

E essa discussão do governo sobre relaxar o controle sobre o
orçamento, a desvinculação orçamentaria?
Do ponto de vista gerencial, a vinculação orçamentária engessa o gestor público. Mas sem isso não existe garantia de que os recursos de
que a saúde necessita sejam aplicados na saúde. Certamente haverá
um grande desvio de recursos para áreas mais nobres do ponto de
vista de produção, como infraestrutura. É isso que a sociedade quer?
A emenda constitucional 95 que congelou os gastos sociais por 20
anos é desastrosa. A sociedade precisa resolver isso, não sei como,
e eu tenho certeza de que ela não vai optar pela solução “estes não
terão, aqueles terão”. Isso não é civilizatório, não é aceitável. É uma
decisão que vai ter que ser tomada, se os problemas de financiamento da saúde pública continuarem como estão.

E o senhor é um otimista?
Os indicadores de resultados em saúde são bons: nós estamos tendo
uma menor mortalidade infantil, uma maior expectativa de vida
ao nascer, o Brasil é o terceiro país que mais cresceu em sobrevida
de pessoas com mais de 60 anos do mundo na última década. Mas
falando de gastos e receita, nós temos que fazer uma conta, temos
que deixar de gastar no que não devemos gastar e gastar no que
devemos, fazer uma realocação de gastos e aumentar a eficiência
na utilização desses recursos. Eu sou um otimista, temeroso neste
momento, mas sou um otimista.
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Câncer no Brasil

CÂNCER
NO BRASIL

O Brasil registrou cerca de 600 mil novos casos de câncer
em 2018 e deverá repetir o número em 2019. A estimativa
é do Instituto Nacional de Câncer

A

pesar de todos os avanços da Medicina, enfrentar a doença ainda é um
desafio para os pacientes (e também para os familiares e amigos). A
começar pelo estigma da palavra. Mas, com o slogan “Você não está
sozinho”, o Instituto Oncoguia vem ajudando, desde 2009, muitos
brasileiros a lidarem com a doença da melhor forma possível.

O câncer ainda tem um
peso grande em nossa
sociedade. A palavra está
muito relacionada a uma
sentença de morte. Isso
faz com que as pessoas
sintam muito medo e
acabem se paralisando
diante de um diagnóstico
de câncer”, ressalta
Luciana Holtz Barros.

Luciana Barros é psico-oncologista e
fundou o Instituto Oncoguia com a
ajuda de um grupo de profissionais do
setor de Saúde e de ex-pacientes de
câncer. O principal objetivo do Oncoguia é ajudar o paciente (e familiares) a
viver mais e melhor, por meio do acesso à informação gratuita e de qualidade sobre
a doença. Além disso, o Instituto atua na defesa dos direitos dos pacientes com um
time de Advocacy, identificando problemas e entrando em ação para buscar soluções, por exemplo, procurando aprimorar alguma política pública ou mobilizando
pessoas para uma determinada causa.

SHUTTERSTOCK

O site do Instituto Oncoguia aborda temas diversos, como explicações sobre o que é
câncer, quais os direitos dos pacientes frente ao SUS, dicas de alimentação e de beleza.

Hoje, além do site, o Oncoguia conta com um aplicativo, o primeiro para pacientes que enfrentam a doença
e seus familiares. Tem também o Canal Ligue Câncer – Programa de Apoio ao Paciente, que atende pelo
telefone 0800 773 1666, e o Fale Conosco, para atendimentos on-line.

Quando você se
informa, busca
ajuda, faz valer
seus direitos
e assim acaba
enfrentando
essa etapa da
sua vida com
menos peso e,
principalmente,
com mais
participação
nas decisões
de sua jornada.
A informação
transforma a
pessoa no que
chamamos
de PAR Paciente Ativo e
Responsável,
explica Luciana.

DADOS DO INCA
Segundo estudo realizado pelo INCA – Instituto Nacional do Câncer –, de cada 10 casos de câncer no Brasil, 3
estão ligados ao estilo de vida dos pacientes e poderiam
ser evitados. Fumar, beber em excesso, ser sedentário,
obeso e se expor em demasiado ao sol são hábitos que
aumentam as chances de incidência da doença.
O documento “Estimativa 2018 – Incidência de Câncer no Brasil” aponta que as doenças e os agravos não
transmissíveis (DANT), entre elas o câncer, já são os
principais responsáveis pelo adoecimento e pelo óbito
da população, em termos mundiais.
O estudo aponta que, no Brasil, o tipo de câncer mais
comum é o de pele não melanoma. Nas mulheres, o
mais comum é o de mama e, nos homens, o de próstata. Outros tipos de câncer com grande incidência no
país são os de pulmão e de intestino, muito ligados a
hábitos de alimentação, tabagismo e consumo excessivo de álcool.
“Temos parentes, amigos, vizinhos recebendo o diagnóstico de câncer. Cada vez mais, a doença está perto
de todos nós, isso é uma realidade alinhada ao crescimento de casos nos últimos anos. Porém, ao mesmo
tempo, há uma evolução constante nos tratamentos
que garantem mais oportunidades de cura e sobrevida
aos pacientes. Mas ainda batalhamos diariamente para
garantir que os pacientes tenham acesso para realizar
seu diagnóstico precocemente e para que consigam
fazer o tratamento adequado, dentro do prazo previsto
por lei, o que nem sempre acontece”, diz Luciana.

ACERVO PESSOAL

A LEI DOS 60 DIAS
Em vigor desde maio de 2013, a Lei dos 60 dias (Lei número 12.732/12) determina
que o prazo máximo entre o diagnóstico e o início do tratamento do paciente com
câncer atendido pelo SUS não pode ultrapassar 2 meses. Não é o que acontece,
infelizmente. Um levantamento feito entre junho de 2017 e junho de 2018, no
estado do Rio de Janeiro, indicou que somente 52,5% dos casos de tumores de
mama, por exemplo, foram tratados pelo SUS nesse prazo determinado pela
legislação. O quadro, quando o tratamento começa por cirurgia, é ainda pior: 11%.

Luciana Holtz

Fundadora do Oncoguia

Muitos pacientes que chegam até nós
desconhecem a Lei e estão preocupados com
a demora no início de seus tratamentos ou
com o descaso que encontram na rede
pública. Nosso papel é orientar e esclarecer
essas questões a quem precisa. Também
estamos ativamente em Brasília, discutindo
e debatendo questões relacionadas às
políticas públicas para oncologia,”
completa Luciana.
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Longevidade

SILVER
AGE

o Brasil vira destaque em longevidade

Layla Vallias

cofundadora do Hype 60+

O

uem você conhece com mais de 100
anos de idade? Tem que pensar um
pouco, certo? Mas essa dificuldade
está com os dias contados. No Brasil,
já são cerca de 24.000 centenários e
esse número só tende a aumentar. A população mundial
está envelhecendo e o Brasil lidera todos os rankings
em longevidade dos países em desenvolvimento.

Um dos fatores que contribui para aumentar a longevidade brasileira é a existência do SUS – Sistema Único
de Saúde. Apesar das inúmeras críticas que o nosso
sistema de Saúde público sofre, a simples existência
do SUS também tem colaborado para aumentarmos a
nossa expectativa de vida. O avanço da medicina preventiva, a descoberta de vacinas e a cura para doenças
graves também nos ajudam a viver mais.

“Está enganado
quem acha que
vai viver somente
até os 76 anos,
já que essa é
a expectativa
oficial do IBGE.
Precisamos
considerar
a Tábua de
Mortalidade, que
calcula até que
idade, de fato,
iremos chegar.
Para quem tem
hoje 60 anos, por
exemplo, a Tábua
mostra que irá
viver até os 83.
Mas a longevidade
vem deixando
os estatísticos
todos de cabelo
em pé. Na prática,
estamos indo
além de qualquer
previsão,”

Apesar de a expectativa de vida oficial no país ser hoje
de 75,6 anos, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), vivemos em média 83
anos, pela Tábua de Mortalidade, também chamada
de Tábua de Vida ou Tábua Atuarial. Trata-se de uma
tabela, criada a partir de dados do Censo, usada em
planos de previdência e seguros, para calcular as pro- afirma Layla Vallias,
babilidades de vida e de morte de uma população, em especialista em
função da idade.
Economia Prateada e
cofundadora do Hype60+,
consultoria de marketing
especializada no
consumidor maduro.

A QUARTA IDADE

Diante do envelhecimento da população, criaram um novo termo em nosso
vocabulário: quarta idade. Uma vez que a terceira idade é uma nomenclatura usada
para pessoas com mais de 60 anos, e que já existem tantas pessoas centenárias,
esse espectro entre 60 e 100 ficou grande demais para o termo. Não há dúvida
de que atravessamos uma revolução da longevidade. Os antigos idosos hoje são
pessoas ativas, que trabalham intensamente, praticam esportes, têm uma vida
social e sexual ativa.

“No Brasil, os maduros já movimentam
mais de 1 trilhão de reais por ano
e, em sua maioria, são responsáveis
financeira e emocionalmente por suas
famílias. Hoje, no entanto, ainda são
consumidores invisíveis: mais da metade
reclama de falta de produtos ou serviços
pensados para eles. Representam uma
grande oportunidade de negócio, um
oceano prateado,” completa Layla.

Diante da tendência mundial de envelhecimento, surge um desafio para a Medicina: como tratar a nova quarta idade. O país não está preparado para atender essa
população em crescimento. É preciso profissionalizar os cuidados na velhice, deixar
de pensar nos problemas inerentes à longevidade e comemorar essa conquista.
“No exterior, já existe um ecossistema de inovação de produtos e serviços voltados
para a longevidade que dão apoio ao idoso e também à sua família. Aqui, ainda estamos engatinhando, mas vejo com bons olhos os avanços dos últimos anos. Ano passado realizamos, junto com a Pipe.Social, a 1ª Chamada de Negócios da Longevidade e
mapeamos 141 iniciativas com soluções para desafios do envelhecimento. Descobrimos
startups incríveis, como a EuVô, Uber dos 60+ ... Sou uma otimista em relação ao que
está sendo feito, mas precisamos agir... e rápido”, diz Layla.

O AUMENTO DA
EXPECTATIVA DE VIDA
O Brasil já tem mais de 208 milhões de DESDE OS ANOS 60
OS NÚMEROS NO BRASIL

habitantes e a expectativa de vida no país
alcançou o marco histórico de 76 anos no
ano passado, sendo 72,9 para homens e
79,4 para mulheres.

Para se ter uma ideia mais clara do que isso
significa em termos de aumento da longevidade, na década de 60, o brasileiro vivia
em média 54 anos e as projeções indicam
que, em 2060, esse número vá chegar a
81,2 anos.
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ATÉ 2060 MAIS DE
Do total de 208 milhões de pessoas que 25% DA POPULAÇÃO
vivem no Brasil hoje, 13,44% têm mais de BRASILEIRA SERÁ
60 anos, ou seja, quase 28 milhões de pes- FORMADA POR IDOSOS

soas. E até 2060 esse percentual vai passar
de 25%, o que significa que ¼ da população brasileira vai ser formada por idosos.
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Colaborativos

COMPLIANCE
NA SAUDE
Temos muito a caminhar

U

m dos grandes desafios das empresas é prezar pelas boas práticas de governança corporativa e garantir que seus funcionários atuem dentro da
legalidade. Em um país com o histórico de corrupção do Brasil, o desafio é
ainda maior. Nesse contexto, uma palavra tem se tornado cada vez mais presente
no vocabulário empresarial: compliance.

To comply, em inglês, significa cumprir ou obedecer. Portanto, no mundo dos negócios, compliance significa estar em conformidade com as leis e as regras que norteiam as empresas.
Compliance tem sido uma prática comum nos Estados Unidos desde os anos 1990.
No Brasil, o conceito chegou há poucos anos e ganhou impulso com a aprovação
da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13) e com a atuação da Polícia Federal na Operação Lava-Jato.
A Lei Anticorrupção entrou em vigor em janeiro de 2014 e logo se estabeleceu como
um marco nas relações empresariais. A Lei responsabiliza as empresas que praticam atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira, mesmo
que não seja comprovado que o ato praticado pela companhia tenha sido realizado
com dolo (a intenção dos agentes). A Lei também prevê punições severas, com
multas que podem chegar a 20% do faturamento bruto anual.
Apesar das particularidades inerentes a cada segmento de mercado, para um programa de compliance ser efetivo, algwumas medidas são universais, como a elaboração de um código de ética e conduta, a aplicação de treinamentos periódicos,
a ampliação de canais de comunicação e de denúncia e a realização de monitoramentos constantes.
A transparência que resulta de um bom programa de compliance fortalece as
empresas, aumenta a eficiência da companhia e influi até na motivação dos funcionários. As empresas ganham segurança e lucram com o aumento da confiança
de stakeholders.

Riscos
na Saúde
O setor de Saúde ainda
tem um longo caminho
a percorrer quando o
assunto é compliance.
No Brasil, fraudes e
desperdícios ainda
consomem porções
significativas
dos recursos.

eletrônico. Os recursos
tecnológicos, seja de
controle de estoque ou
de prontuários médicos,
oferecem ferramentas
que facilitam o
monitoramento
e a percepção de
desvios e fraudes.

“Quando falamos
sobre compliance na
Saúde, pensamos
imediatamente na
relação entre indústria
farmacêutica e
médicos, mas é preciso
ir muito além”, afirma
Maria Teresa Velloso Lodi,
ginecologista, obstetra
e auditora especializada
em compliance no setor
de Saúde.

Mesmo após cinco anos
da aprovação da Lei
Anticorrupção, poucas
operadoras de Saúde,
hospitais e clínicas
investiram na criação
de departamentos de
compliance, e poucos
médicos conhecem sua
importância.

“A Lei 12.846/13 vale
para todas as empresas
e instituições, e,
Um medida importante no setor de Saúde,
para reforçar o controle e estamos ainda
a transparência em uma engatinhando. Temos
instituição é a introdução muito a caminhar.”,
de um sistema
afirma Maria Teresa
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VIDA
ATIVA

A melhor ideia para a sua saúde

U

ma pessoa sedentária é uma
pessoa potencialmente doente”. Quem diz isso é Marcio
Atalla, professor com pós-graduação
em Nutrição, que assina o argumento
do documentário recém lançado “Vida
em Movimento”.

Marcio Atalla

Professor de educação física

Dirigido por Eduardo Rajabally, o longa tem como tema o comportamento do ser
humano com relação à atividade física em vários países.
A ideia do documentário foi proposta pelo professor Marcio Atalla em 2016 e
ressalta diversas políticas públicas de combate ao que ele considera “a epidemia
silenciosa do século XXI: o sedentarismo.”
Marcio Atalla: “Em Copenhagen, na Dinamarca, a bicicleta é o meio de transporte oficial.
Não foi fácil, mas os dinamarqueses viram o tamanho da economia que faziam, não
apenas com ruas, asfalto e infraestrutura para carros, como também com números
em Saúde. Na Finlândia, as crianças estudam em pé, se movimentando. Na verdade,
essa iniciativa era para melhorar o aprendizado e acabou melhorando os índices de
sedentarismo também.“
O documentário nasceu como consequência de um amplo trabalho de conscientização que vem sendo realizado por Marcio Atalla.
Marcio Atalla: “Um dos pilares na transformação dos hábitos é a educação, a
conscientização. Não passamos a usar cinto de segurança? Com conscientização
e informação, qualquer mudança é possível.”
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um mínimo de movimento
físico, para a pessoa não ser considerada sedentária: algum tipo de atividade física
aeróbica 30 minutos, cinco vezes por semana.

MAS ESTAMOS LONGE DESSE IDEAL:

1,4 bilhão de pessoas fazem menos exercício do que deveriam, ou seja, 1/5 de
toda a população.
Muitas doenças estão relacionadas ao sedentarismo, como obesidade, diabetes,
demência, doenças coronárias, doenças ósseas, câncer... A atividade física regular
é fundamental para prevenir e tratar doenças crônicas não transmissíveis.

O sedentarismo mata,
de verdade. Ele é a
4ª causa de morte no
mundo. Um terço das
doenças que matam as
pessoas hoje poderiam
ser evitadas com
melhores hábitos
de vida.
Marcio Atalla.

O sedentarismo é um imenso desafio para o setor de Saúde também por seus
enormes custos financeiros. A falta de atividade física custa 54 bilhões de dólares
em assistência médica direta no mundo todo.
Marcio Atalla: “Faça isso por você e por sua família também. Ficar doente significa
mexer com a vida de muita gente, mexer em economias... Sem falar que você se
torna uma pessoa mais agradável, com melhor humor, melhores noites de sono,
melhor autoestima... Isso são os hormônios trabalhando de uma forma melhor,
sendo “ativados”. Enfim, para cabeça e para o corpo, a forma mais barata e eficiente
de prevenir doenças é fazendo atividade física todos os dias!”
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Aconteceu

TODO OLHAR
AO PACIENTE
ideaas capacita terceiro setor

M

partilhar conhecimento e experiências,
aumentando o engajamento do grupo.
Ao final do evento, os participantes saíram com novas ideias, mais alinhados e
com o propósito renovado.

Os participantes trabalharam com uma
ferramenta exclusivamente desenhada
pelo IDEAAS para ajudá-los a rever
suas prioridades e compreender melhor
os desafios e as oportunidades de sua
atuação. A equipe pôde também com-

O Capacita 3º Setor faz parte do portfólio
IDEAAS Saúde no programa Todo Olhar
ao Paciente. O objetivo desse serviço é
capacitar profissionais para trabalharem
com visão estratégica, rumo a um serviço
mais transparente e sustentável, com
viabilidade financeira e, acima de tudo,
proporcionando impacto cada vez mais
positivo na vida das pessoas.

uito trabalho e ótimos resultados marcaram a primeira experiência Capacita
3º Setor do ideaas saúde. O workshop
foi realizado no dia 29 de março com a
ABTx (Associação Brasileira de Transplantados) e promoveu alternativas de
cura para as dores dos pacientes.
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Aconteceu

RISK
SHARING

Tema em pauta no primeiro Oficina ideaas

A

Casa do Saber, em São Paulo, foi
o local escolhido para a realização da primeira Oficina ideaas. O
evento aconteceu no dia 26 de abril e reuniu especialistas em torno de um tema que
promete ganhar relevância nos próximos
anos: a construção de um novo modelo
de Risk Sharing, visando a incorporação de
novas tecnologias no ambiente da Saúde.

de assistência farmacêutica, vigilância sanitária de medicamentos, estudos de utilização
de medicamentos e farmacovigilância.

Também participou do evento Wilson Follador, que trouxe ao debate mais de 30 anos
de experiência profissional em Saúde, nos
quais trabalhou chefiando farmácias hospitalares e ainda como executivo nas principais indústrias multinacionais nos ramos
O encontro contou com a presença de de equipamentos e de dispositivos médicos/
Adriane Lopes Medeiros, farmacêutica, dou- farmacêuticos.
tora em Saúde Pública e especialista em Farmácia Clínica e Hospitalar. Ela é atuante na Além da palestra, o evento promoveu a
linha de pesquisa Política, Gestão e Saúde, construção de um projeto de Risk Sharing
com ênfase em política de medicamentos e e de mentoria.
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