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UM CENÁRIO DESAFIADOR

A FBH vem alertando as autoridades, há muitos anos, sobre 
as dificuldades e os desafios enfrentados pela rede hospita-
lar no país, em especial a alta tributação imputada ao nosso 
segmento. Nesse momento, destacamos o montante da dívida 
tributária da rede hospitalar brasileira, que, hoje, ultrapassa a 
casa dos R$ 70 bilhões. 

Como pode uma área tão promissora, necessária e fundamental 
como a saúde não conseguir avançar com a mesma celeridade 
que a transformação que vivenciamos nesses últimos anos exige? 
É preciso proporcionar acesso a melhores condições e oportuni-
dades para os nossos hospitais, de todos os portes, em especial 
os pequenos e médios, que retratam a realidade e o cenário da 
saúde e são a maioria no Brasil. Para avançar e aperfeiçoar toda 
a rede, é preciso adquirir um fôlego financeiro visando avançar e 
realizar os investimentos necessários para modernizar estruturas, 
melhorar atendimentos e aplicar qualificação.

Firmes em nossa luta e propósito, qual seja, atuar pela repre-
sentatividade, pela melhoria e pelo desenvolvimento desse seg-
mento fundamental para a promoção do cuidado, do tratamento 
e da saúde, seguimos trabalhando para promover informações, 
inovações, qualificação e debates que contribuam com reflexões, 
experiências e resultados construtivos e impactem positivamen-
te nosso setor.   

Chegamos ao último trimestre de 2021. Com certeza, esse perío-
do será decisivo para almejarmos não só o balanço da jornada, 
mas, também, a busca por soluções e incentivos que ajudem a fe-
char essa conta, para mantermos os hospitais de portas abertas e 
possibilitarmos o acesso à saúde que toda a população necessita.

DIRETORIA
PRESIDENTE
Adelvânio Francisco Morato

VICE-PRESIDENTES
Altamiro Bittencourt 
Eduardo de Oliveira 
Manoel Gonçalves Carneiro Netto
Reginaldo Teófanes de Araújo
Francisco José Santiago  
de Brito
José Pereira 
Mauro Duran Adan
Élson Sousa Miranda 

SECRETÁRIO-GERAL
Luiz Aramicy Bezerra Pinto

SECRETÁRIO ADJUNTO
Ivo Garcia do Nascimento

DIRETOR-TESOUREIRO
Mansur José Mansur

TESOUREIRO ADJUNTO
Glauco Monteiro Cavalcanti 
Manso

DIRETOR DE ATIVIDADES 
CULTURAIS
Marcus Camargo Quintella

SUPERINTENDENTE
Luiz Fernando C. Silva

CONSELHO FISCAL 
MEMBROS EFETIVOS
Fernando Antônio Honorato 
da Silva e Souza
Leonardo Gigliotti Barberes
Edivardo Silveira Santos 

CONSELHO FISCAL 
MEMBROS SUPLENTES
Roberto Vellasco
Maurício Souto Maior
Benno Kreisel

ASSESSORES DE DIRETORIA
Leonardo Rocha Machado
Ibsen Pontes Moreira Pinto

Adelvânio Francisco Morato

Presidente da FBH



Editora-Chefe
Viviã de Sousa - 12118/DF
relacionamento@fbh.com.br

Projeto Gráfico
Viva Comunicação Group
vivacomunicacaogroup.com

Publicidade
comunicacao@fbh.com.br

Produção Executiva 
Rosana Oliveira  
rosana@vivacomunicacaogroup.com

Revisão de Texto
AV Revisão Textual

Produção de Conteúdo
Felipe Nabuco
visaohospitalar@fbh.com.br

Tiragem  
7 mil exemplares

Arte e Diagramação
Viva Comunicação Group
vivacomunicacaogroup.com

Publicação
Trimestral

EXPEDIENTE PALAVRA DA  
EDITORA

BOA LEITURA!
Viviã de Sousa  |  Editora

Pilares que impulsionam a transformação

Quais são os maiores desafios do Setor Saúde e da gestão 
hospitalar? Como contribuir com a troca de experiências entre 
os gestores em todo o país? Como ajudar o Setor Hospitalar 
em seu desenvolvimento e na melhoria dos processos? Como 
possibilitar conexões que sejam assertivas na resolução de 
conflitos ou nas necessidades do segmento? Esses são os 
principais questionamentos que guiam a nossa jornada na 
produção da Revista Visão Hospitalar, em busca da promoção 
de conteúdos assertivos e que se conectem com o propósito 
de ser um instrumento de informação e comunicação que se 
relacione com toda a cadeia, apresentando a empresas, auto-
ridades e profissionais que atuam na área temas estratégicos 
que permitam cumprir esse objetivo.

A informação e a qualificação são as chaves que podem pos-
sibilitar a promoção e a transformação necessária para esse 
avanço. Chegar ao último trimestre do ano e colocar em pauta 
conteúdos que precisam ser debatidos e discutidos, para fin-
darmos mais um ano com a certeza de que fizemos tudo o que 
foi preciso para contribuir com o desenvolvimento do setor, é 
o nosso maior desafio e missão!

Em destaque nesta edição, apresentamos o cenário da dívida 
tributária da rede hospitalar brasileira e a atuação da FBH 
nesta jornada para pautar políticas e debates que ajudem na 
resolução desse grande dilema. 

Não deixe de conferir as matérias, os artigos e as reportagens 
especiais que preparamos sobre as principais tendências, no-
vidades e especialidades do Setor Saúde. Nosso agradecimen-
to vai a cada gestor, profissional e empresa que colabora com 
o nosso portal e Revista Visão Hospitalar. Assim, conseguimos, 
em cada edição, estimular sempre a reflexão e o diálogo que 
precisamos nessa área especial e fundamental para o cuidado 
com as pessoas.

Federação Brasileira de Hospitais - FBH
SRTVS Qd. 701 - Conj E - nº 130 - 5º andar 
Ed. Palácio do Rádio I - Torre III - Brasília-DF 
70340-901  Tel: (61) 3044 0332 
E-mail: comunicacao@fbh.com.br
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DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS 
DA REDE HOSPITALAR 
BRASILEIRA ULTRAPASSAM 
R$ 70 BILHÕES

RETRATO DA CRISE

Somente nos dois últimos 
anos, o estoque de débitos dos 
hospitais na Receita Federal 
e na Dívida Ativa da União, 
somados os estabelecimentos 
empresariais e sem fins 
lucrativos, teve um aumento 
de 25%. Asfixia causada pela 
carga tributária dificulta 
investimentos em expansão, 
modernização e qualificação  
do setor 

Por Felipe Nabuco 
visaohospitalar@fbh.com.br

veis à incorporação de tecnologias, no preparo do 
corpo técnico da unidade e, não menos importante, 
na segurança e no conforto para pacientes, acompa-
nhantes e colaboradores.

Somente entre 2019 e 2021, o estoque de débitos na 
Receita Federal e na Dívida Ativa da União, somados 
os estabelecimentos empresariais e os hospitais sem 
fins lucrativos, teve um aumento de 25%, saindo de 
R$ 56 bilhões para os atuais R$ 70 bilhões. Deste 
total, R$ 48,2 bilhões são referentes aos débitos com 
a Dívida Ativa, e R$ 22 bilhões à Receita Federal.

“A FBH [Federação Brasileira de Hospitais] tem 
envidado esforços no aprimoramento da rede hos-
pitalar privada do país e, para tanto, tem constatado 
diversas dificuldades enfrentadas pelos prestadores 
de serviços de saúde, entre elas, o endividamento 
tributário das instituições hospitalares. Este endivi-
damento se reflete na impossibilidade que os esta-
belecimentos têm de incorporar novas tecnologias, 
de realizar investimentos estruturais, e no próprio 
aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão”, expli-
ca o presidente da FBH, Adelvânio Francisco Morato.

No país, dos 4.200 hospitais existentes hoje na rede 
privada, quase metade, ou 45%, são compostos por 
estabelecimentos que realizam atendimento pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme aponta o 
“Cenário dos Hospitais no Brasil 2020”. Ou seja, são 

Como ganhar impulso e engrenagem amarrado a 
uma âncora? Esta parece ser a realidade enfrentada 
pela maioria dos 4.200 hospitais existentes hoje na 
rede privada brasileira. Asfixiados por uma dívida 
histórica com o fisco nacional, que aumenta expo-
nencialmente a cada ano, esses estabelecimentos, há 
décadas, têm atuado no limite de seus orçamentos. 
Essa austeridade se reflete não apenas nas dificul-
dades de quitar contas e realizar contratações, como, 
também, na ausência de investimentos imprescindí-
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dos grandes centros urbanos, também encontram 
dificuldades para contratar especialistas”, explica 
Luiz Fernando C. Silva, superintendente da FBH.

PAGAMENTO COM SERVIÇO

Ao pautar o debate sobre a situação das dívidas tri-
butárias, que só se acumulam, os hospitais privados 
conseguiram sensibilizar boa parte dos parlamenta-
res no Congresso Nacional a buscar soluções para 
o problema. Um deles foi o deputado federal Pedro 
Westphalen (PP/RS), que apresentou, ainda em 2019, 
o Projeto de Lei (PL 5.413/2019) que estabelece 
o Programa de Recuperação e Fortalecimento dos 
Estabelecimentos Hospitalares. Segundo a proposta, 
os hospitais poderão pagar 90% da dívida tributária 
com a União por meio de serviços prestados à popu-
lação, por intermédio do SUS.

Aprovado no último mês de junho na Comissão de 
Seguridade Social e Família (CSSF), o PL 5.413/2019 
aguarda, agora, o parecer do relator na Comissão de 
Finanças e Tributação (CFT) da Câmara Federal. De 
acordo com Westphalen, a proposta já conta com 
pareceres favoráveis dos órgãos de controle da União 
e do próprio Ministério da Economia.

mais de 2 mil hospitais privados realizando atendi-
mento como prestadores de serviços pelo sistema 
público. Em muitas cidades, eles são a única opção 
de assistência de média e alta complexidades para 
milhões de brasileiros.

De acordo com Morato, há pouco mais de três anos, 
a FBH vem manifestando preocupação e pautando o 
debate em diversas instâncias sobre as dívidas tribu-
tárias desses estabelecimentos. “O que queremos é 
elaborar estudos técnicos com o objetivo de mensurar 
e identificar as possíveis alternativas de reestrutura-
ção da rede hospitalar. Enquanto essas dívidas per-
sistirem, dificilmente vamos ter um cenário propício à 
expansão e à modernização”, complementa.

O impacto dessas dívidas é ainda mais significativo 
no funcionamento dos estabelecimentos de peque-
no e médio portes (unidades que contam com até 
100 leitos), que, hoje, representam cerca de 70% de 
todos os hospitais existentes na rede privada do país. 
“Esses hospitais, em sua grande maioria situados 
em cidades do interior, apresentam uma realidade 
mais sensível, porque não contam com as mesmas 
condições que os grandes complexos dispõem. Eles, 
por exemplo, não têm as mesmas facilidades de ne-
gociação com fornecedores, e por estarem distantes 



8   |  

“Com o PL,  os pequenos hospitais, tão necessários 
em pequenas cidades do interior do país, não apenas 
vão conseguir manter suas portas abertas, como 
passarão a ter melhores condições em caixa para rea-
lizar um atendimento de qualidade. Além disso, será 
possível manter milhares de postos de trabalho e dar 
um imenso suporte de retaguarda ao SUS, ofertando 
leitos e cirurgias em um momento crítico para os 
sistemas de saúde, como está sendo o ano de 2021”, 
explica o autor do Projeto.

Ele enfatiza que, embora não seja uma solução defi-
nitiva para o problema das dívidas dos hospitais com 
o fisco federal, o PL abre um importante caminho 
para a reconstrução do atual modelo de remunera-
ção. “É preciso, também, revisar o modelo de relacio-
namento dos hospitais com os governos municipais, 
estaduais e federal. Precisamos encontrar um novo 
modelo de remuneração e focar ações preventivas e 
procedimentos que evitem a internação. Os hospitais 
precisam ser remunerados de acordo com a qualida-
de dos serviços que prestam. Acredito que, com muito 
diálogo, vamos encontrar um modelo que seja bom 
para o cidadão, para os governos e para os próprios 
estabelecimentos hospitalares”, frisa Westphalen.

REFORMA TRIBUTÁRIA

A solução definitiva para que os estabelecimentos 
não voltem a acumular dívidas com o Tesouro nacio-
nal pode estar na adequação da política tributária. 
Atualmente, as mudanças no sistema nacional de 
tributação estão sendo discutidas em duas Propostas 
de Emenda Constitucional (PECs), sendo que uma tra-
mita na Câmara (PEC 45/2019) e a outra no Senado 
(PEC 110/2019).

Para as entidades representativas do setor, são 
alterações que não contemplam o imprescindível 
trabalho realizado pelos hospitais, os quais, nos 
últimos dez anos, vêm sofrendo com uma onda de 
fechamentos de unidades e, principalmente, de 
leitos. “Pelas análises realizadas sobre os textos das 
PECs, já se vislumbra que a carga tributária pode au-
mentar e tornar a situação ainda mais insustentável. 
É imprescindível adequar a atual política tributária, 
de modo a reduzir a carga sobre os estabelecimentos 

hospitalares, que desempenham um papel social 
importantíssimo. Entre essas reduções, é preciso dar 
uma atenção especial aos encargos referentes à con-
tratação de profissionais, já que, na rede hospitalar, 
cerca de 40% dos custos estão relacionados à mão 
de obra”, reforça Luiz Fernando C. Silva, superinten-
dente da FBH.

Enquanto o PL 5.413/2019 aguarda aprovação final 
do Congresso Nacional, os hospitais brasileiros, 
sobretudo os de pequeno e médio portes,  seguem 
respirando como podem para manter suas portas 
abertas. Porém, é importante frisar que de nada 
adiantará a implementação do tão aguardado socorro 
financeiro, se as bases da política tributária do país 
não forem readequadas. Para as entidades represen-
tativas do setor, é preciso reconhecer a importância 
social dos hospitais e diminuir a carga que incide 
sobre eles.

RETRATO DA CRISE
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O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou, no 
último mês de setembro, um novo levantamento 
sobre o panorama dos impactos da pandemia de 
Covid-19 nos serviços de saúde do país. Os dados, 
embora animadores, mostram que o ritmo da retoma-
da dos procedimentos eletivos, a exemplo de exames 
diagnósticos e cirurgias, ainda é lento. No primeiro 
semestre de 2021, o Brasil realizou 3,7 milhões de 
cirurgias, cerca de 300 mil a mais (+8,8%) do que no 
mesmo período do ano passado, porém, ainda muito 
abaixo dos 4,9 milhões realizados em 2019.

Nos seis primeiros meses deste ano, foram reali-
zados 50 milhões de procedimentos eletivos, que 

RETOMADA DAS CIRURGIAS 
ELETIVAS AVANÇA COM A 
VACINAÇÃO, MAS EM  
RITMO LENTO

CIRURGIAS ELETIVAS

Por Felipe Nabuco 
visaohospitalar@fbh.com.br

Entidades estudam a adoção 
de campanhas nacionais 
para estimular o retorno da 
população aos consultórios 
médicos. No Congresso 
Nacional, presidente da Frente 
Parlamentar de Cirurgias 
Eletivas faz apelo para que 
deputados destinem emendas 
para zerar filas

|    9 
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abarcam, além das cirurgias, os exames diagnósticos 
e as consultas com especialistas. Esse número mos-
tra um crescimento de 20% em relação ao primeiro 
semestre de 2020, quando foram realizados 41,6 
milhões de procedimentos. Porém, ainda 14% 
abaixo dos 57 milhões realizados nos seis primeiros 
meses de 2019.

Analisando todo o ano de 2020, os dados do CFM 
mostram que a queda na realização de procedimen-
tos eletivos no país  foi de 27 milhões de procedi-
mentos. Ao longo do ano, deixaram de ser realizadas 
2,8 milhões de cirurgias. Entre março e dezembro 
de 2020, foram realizadas 4,6 milhões de cirurgias, 
contra 7,5 milhões no mesmo período de 2019.

A preocupação de especialistas com esse déficit de 
exames e cirurgias não realizados, em decorrência 
da pandemia de Covid-19, tem levado as entidades 
representativas do setor a discutirem a possibilidade 
de se construir uma estratégia nacional para estimu-
lar o retorno da população aos consultórios médicos.

Isso porque o medo da população de contrair a doen-
ça, somado às medidas de restrições de acesso aos 
hospitais e ao contingenciamento de leitos para tra-
tamento da Covid-19, está entre as explicações para 
esta acentuada diminuição nos atendimentos eletivos 
durante a pandemia. “A indicação ou a contraindicação 
cirúrgica precisou considerar o perfil epidemiológico 
de cada localidade, além das recomendações técnicas 
das autoridades sanitárias e do Executivo local, bem 
como das atualizações propostas pelas sociedades de 
especialidades”, explica o CFM.

De acordo com o levantamento, as áreas mais afe-
tadas com a suspensão dos procedimentos, entre 
março e dezembro de 2020, em comparação com o 
mesmo período de 2019, foram: consultas e exames 
em citopatologia (-51%), neurologia (-40%), anato-
mopatologia (-39%), cardiologia (-38%), oftalmolo-
gia (-34%) e medicina clínica (-33%).

IMPACTOS DO REPRESAMENTO

O cenário preocupa especialistas, pois evidencia que 
milhares de pacientes poderão ter o seu quadro de 

saúde agravado em um futuro próximo por falta de 
acompanhamento médico. Em algumas especialida-
des, a situação já é crítica, a exemplo da cardiologia. 
De acordo com o levantamento da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgias Cardiovasculares (SBCCV), mais 
de 60 mil brasileiros estão na fila de espera por 
atendimento cardiológico devido à falta de insumos 
provocados pela crise sanitária. Estão entre os itens 
em falta: válvulas cardíacas, oxigenadores, materiais 
especiais e cânulas, usados em cirurgias de ponte de 
safena, correção de defeitos congênitos, correção de 
aneurismas e trocas de válvulas cardíacas.

Outra área que já apresenta números preocupantes 
é a oncologia. Segundo estudo promovido pela So-
ciedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), mais 
de 74% dos médicos entrevistados informaram que 
tiveram um ou mais pacientes que interromperam ou 
adiaram o tratamento por mais de um mês durante a 
pandemia.

A Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva 
(Sobed) também registrou, em 2020, somente no 
Sistema Único de Saúde (SUS), uma queda de 23% 
no número de exames de sangue oculto nas fezes – 
350 mil exames a menos. Há, ainda, relatos de outras 
especialidades médicas que registraram queda signi-
ficativa de atendimentos durante a crise sanitária, a 
exemplo da urologia e da oftalmologia.

MUTIRÕES DE CIRURGIAS

A corrida para zerar, ou ao menos diminuir acentua-
damente, a fila de espera por uma cirurgia eletiva 
tem levado gestões pelo país, a exemplo do Governo 
de Minas Gerais (MG), a adotarem medidas como a 
realização de mutirões. Para isso, também apostam 
no aumento do valor a ser pago por procedimento, 
em relação ao que hoje é previsto pela tabela do SUS.

Para o presidente da Federação Brasileira de Hospitais 
(FBH), Adelvânio Francisco Morato, o momento de-
manda ação e união de forças, pois muitos pacientes 
estão em uma verdadeira luta contra o tempo. Além 
disso, ele também chama atenção para outro tipo de 
crise que os hospitais vêm enfrentando nos últimos 
meses, em decorrência dos impactos da pandemia: a 

CIRURGIAS ELETIVAS
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financeira. “Com os centros cirúrgicos ociosos desde 
março de 2020, os hospitais da rede privada vêm 
acumulando sérios prejuízos financeiros; em alguns 
casos, o impacto na receita chegou a ser de 30%”, 
frisa Morato.

FRENTE PARLAMENTAR DE 
CIRURGIAS ELETIVAS

Uma possível solução para o impasse financeiro, 
que hoje dificulta a realização de tamanha quan-
tidade de procedimentos represados, pode vir do 
Congresso Nacional. Ação coordenada pelo deputa-
do federal Emidinho Madeira (PSB/MG), atual presi-
dente da Frente Parlamentar de Cirurgias Eletivas, 
na Câmara Federal, está conseguindo diminuir a fila 
de espera nos municípios da região sul do estado 
de Minas Gerais.

Por meio da destinação de recursos de emendas 
parlamentares, Emidinho contemplou 30 hospitais da 
região, que prestam atendimento para população de 80 
municípios, para que possam agilizar a realização das 
cirurgias. Ele acredita que o exemplo pode ser replicado 
em vários estados do país. “Como presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa das Cirurgias Eletivas, pedi, no 
Plenário da Câmara dos Deputados, na última quarta-
-feira [15 de setembro], o apoio dos 513 deputados fe-
derais de todos os partidos e regiões do país, para que 
destinem recursos das emendas parlamentares para a 
realização das cirurgias eletivas, aproveitando os leitos 
de UTI [Unidade de Terapia Intensiva] habilitados para a 
Covid-19. Se todos os parlamentares colocassem recur-
sos para este fim, poderíamos avançar muito com esses 
procedimentos cirúrgicos para diminuir o sofrimento 
de milhares de pessoas em todo o Brasil”, destacou o 
deputado em suas redes sociais.
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EXPANSÃO

BIOXXI ESTERILIZAÇÕES 
CHEGA AO NORDESTE 
COM INVESTIMENTO 
DE R$ 12 MILHÕES 
EM FÁBRICA DE ALTA 
TECNOLOGIA NO RECIFE
A empresa vai operar em sua 
totalidade, com 10 linhas 
de produção, e gerar 350 
empregos diretos

gerindo a CME de quatro hospitais através do modelo 
Bioxxi de Gestão de CME, que une gestão de pessoas, 
gestão de processos e tecnologia, gerando eficiên-
cia, segurança e economia ao hospital. Agora, com a 
fábrica, vai poder expandir seu alcance, levando aos 
clientes sua tecnologia pioneira e inteligente de re-
processamento e esterilização.

“Além de ter a sua capital, Recife, referenciada como 
o principal polo médico do Nordeste, Pernambuco 
tem se destacado no crescimento industrial. A Bioxxi 
definiu sua localização de forma estratégica, próxima 
aos principais hospitais e clínicas da cidade e às 
saídas das BRs 232 e 101, com o objetivo de atender, 
com agilidade e segurança, seis estados da região”, 
esclarece Miguel Gastão, diretor executivo da Bioxxi 
Nordeste.

A nova indústria vai operar no bairro do Bongi, na Zona 
Oeste do Recife, em uma área construída de 1.700 m². 
Nesta primeira fase de abertura, há vagas para técni-
cos de enfermagem, enfermeiros, operadores de má-
quinas e serviços gerais. A Bioxxi mantém um banco 
de talentos permanente; para se inscrever, preencha o 
formulário no site https://bioxxi.com.br/vagas/.

Líder na América Latina no mercado de esterilização 
de produtos para saúde, presente nas cinco regiões 
do Brasil e em Portugal, a Bioxxi agora abre fábrica 
em Pernambuco (PE), mirando ampliar os negócios 
no Nordeste. Para dar início às operações no Recife, 
a empresa faz um investimento de R$ 12 milhões, 
com aporte próprio e com financiamento do Banco do 
Nordeste (BNB), sendo o primeiro projeto do banco, na 
regional, a ser contemplado pelas linhas FNE Saúde 
e Inovação em conjunto. Estão previstas 350 contra-
tações até o final da implantação das dez linhas de 
produção, em três anos. A inauguração está marcada 
para outubro.

O escopo de trabalho da Bioxxi abrange três frentes: 
gestão de CMEs (Centrais de Materiais e Esterilização), 
reprocessamento de materiais hospitalares e esterili-
zação industrial. A empresa já atuava em Pernambuco 
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TECNOLOGIA INOVADORA

Fundada em 1981, a Bioxxi desenvolveu uma tecno-
logia própria de esterilização por óxido de etileno 
(ETO), gás com alto poder de penetrabilidade nos 
artigos médicos cirúrgicos em caixas e que interfere 
diretamente no DNA de micro-organismos, matando 
bactérias, fungos, vírus e esporos. A empresa é a 
primeira a oferecer essa tecnologia em Pernambuco, 
com capacidade de atendimento a indústrias que 
fabricam materiais para a área de saúde – a exemplo 
de próteses de silicone e Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) que precisam estar estéreis antes da 
distribuição para vendas.

Além das máquinas ETO, a Bioxxi também realiza este-
rilizadores a vapor e plasma de peróxido de hidrogê-
nio, a depender do tipo de esterilização que o material 
requer. Os reprocessamentos são realizados em pro-
dutos usados por pacientes e profissionais de saúde 
que podem ser esterilizados e, após o procedimento, 
retornados para o hospital ou a clínica de origem. O 
reprocessamento, como é chamada essa técnica, evita 
o descarte de toneladas e mais toneladas de resíduos 
hospitalares, resultando em um impacto positivo 

direto no meio ambiente. Instrumentais cirúrgicos, 
respiradores, cânulas e circuitos respiratórios são 
alguns dos itens que passam por esse processo nas 
fábricas da Bioxxi.

Na linha de processamento, o primeiro passo é a tria-
gem do material, seguida pela sua purificação, seca-
gem, embalagem, esterilização e, por fim, expedição. 
Operando 24 horas por dia, de domingo a domingo, 
a Bioxxi entrega o material estéril e seguro para ser 
utilizado em até 12 horas do recebimento.

MAIS EFICIÊNCIA E QUALIDADE 
NO SETOR DE ESTERILIZAÇÃO

A fábrica possui o mais alto nível de controle e garan-
tia da qualidade em seus serviços, com laboratório 
próprio, equipado com tecnologia de ponta e equipe 
qualificada, que realiza o monitoramento e a rastreabi-
lidade de todos os processos por meio de indicadores 
biológicos, químicos e físicos, testes de esterilidade, 
pirogenia e residual com a utilização da cromatografia. 
São várias etapas de controle de qualidade até o pro-
duto chegar ao cliente.

Créditos: PMZ Arquitetura 
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A Bioxxi é certificada pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA) e possui quatro certificações ISO:  
Atendimento à Norma de Avaliação e Gestão de Riscos 
Biológicos em Produtos Médicos (ISO 10993-7:2008); 
Atendimento à Norma de Esterilização de Produto de 
Atenção à Saúde por Óxido de Etileno (ISO 11135-
1:2014); Certificação em Atendimento às Práticas de 
Gestão da Qualidade (ISO 9001:2015); e Certificação 
em Atendimento à Norma de Gestão da Qualidade 
para Dispositivos Médicos (ISO 13485:2017).

CAPACITAÇÃO

A Bioxxi investe, também, na qualificação dos seus 
funcionários. Os colaboradores passam por capa-
citação na plataforma digital Bioxxi EAD, canal de 
treinamento com diversos cursos. São oferecidas 
aulas em Qualificação de Equipamentos, Tratamento 
de Endoscópios, Cuidados com Materiais de CME, 
Esterilização, Rastreabilidade, entre outras áreas. Ao 
concluir um curso e obter aprovação na avaliação, o 
participante recebe um Certificado da Bioxxi, e suas 
horas podem ser usadas como créditos em faculdades 
e pós-graduações.

EXPANSÃO

Créditos: Compota Filmes.

Créditos: Compota Filmes.
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1.  ÉTICA NOS NEGÓCIOS PARA A 
INICIATIVA DE PMES DA APEC

Lançada pelos Estados Unidos em 2011, com o apoio 
universal das economias-membro do Fórum de Coo-
peração Econômica da Ásia-Pacífico (Apec, do inglês 
Asia-Pacific Economic Cooperation Forum), a Iniciativa 
de Ética Empresarial para Pequenas e Médias Empre-
sas (PMEs) da Apec é a maior parceria público-privada 
do mundo para fortalecer práticas comerciais éticas 
em dispositivos médicos e biofarmacêuticos. A Inicia-
tiva promove a implementação dos Princípios da Apec 
de Kuala Lumpur e dos Princípios da Apec da Cidade 
do México para cada setor em uma base de múltiplas 
partes interessadas e continua sendo a única orien-
tação ética internacional em saúde reconhecida por 
chefes de Estado. 

O PAPEL CRESCENTE DA 
AÇÃO COLETIVA PARA A 
ÉTICA E A INTEGRIDADE 
NA SAÚDE

INTERNACIONAL

A interrupção dos sistemas de 
saúde e econômicos, devido à 
pandemia de Covid-19, elevou 
a importância de se defender 
a ética e a integridade. Como 
resultado, várias das maiores 
iniciativas de ação coletiva 
do mundo estão expandindo 
rapidamente seus esforços para 
reforçar a conduta ética. Essas 
iniciativas incluem:

Como resultado, a região da Apec, que inclui várias eco-
nomias nas Américas (por exemplo, Canadá, Chile, Mé-
xico, Peru e Estados Unidos), percebeu uma aceitação 
quase universal dos códigos de ética alinhados nesses 
setores. Uma série de programas adicionais sob esta 
Iniciativa fortaleceu a resiliência dos agentes de saúde 
na região, ajudando-os a aderir a uma conduta ética de 
alto padrão. A Iniciativa também defende estratégias 
governamentais para estimular a conduta ética nos 
negócios, inclusive por meio de aquisições públicas, 
processos de aprovação regulatória, reconhecimento 
de programa de conformidade e acordos comerciais.
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2.  ESTRUTURAS DE CONSENSO 
PARA COLABORAÇÃO ÉTICA

Em 2014, os principais órgãos mundiais que atendem 
organizações de pacientes, profissionais de saúde e 
indústria farmacêutica formaram a primeira Estrutura 
de Consenso para Colaboração Ética. Esse acordo 
estabelece uma plataforma de longo prazo para 
colaboração em desafios existentes e emergentes 
para manter a integridade dos negócios. A Federação 
Internacional de Hospitais (IHF) recentemente se tor-
nou membro desta Estrutura de Consenso original. De 
2016 a 2021, dez países adaptaram a abordagem da 
Estrutura de Consenso para seus sistemas de saúde, 
unificando mais de 300 Partes, atendendo milhares 
de empresas, centenas de milhares de profissionais e 
milhões de pacientes. A Estrutura do Consenso brasi-
leira foi lançada em agosto de 2021 e inclui mais de 
40 dos principais stakeholders em saúde.

3. PRINCÍPIOS ÉTICOS NA SAÚDE

Os Princípios Éticos na Saúde (EPiHC, do inglês Ethical 
Principles in Health Care) também foram anunciados 
em junho de 2020 para todos os provedores de saúde 
privados, pagadores e investidores em todo o mundo. 
Desenvolvido pela International Finance Corporation, 
membro do Grupo Banco Mundial e outras instituições 
líderes, o EPiHC fornece às organizações de saúde 
princípios e ferramentas para conduzir decisões 
éticas. Mais de 170 Partes se tornaram signatárias do 
EPiHC desde 2020. Provedores privados, pagadores 
e investidores de qualquer tamanho e local são bem-
-vindos para se tornarem signatários do EPiHC, basta 
visitar a página inicial da iniciativa e acessar recursos 
para apoiar seus esforços locais.

4. COALIZÃO INTERAMERICANA 
PARA ÉTICA NOS NEGÓCIOS NO 
SETOR DE TECNOLOGIA MÉDICA

A Coalizão Interamericana de Ética nos Negócios no 
Setor de Tecnologia Médica, tendo facilitado a adoção 
e o alinhamento do código universal de ética por todas 
as associações da indústria de dispositivos médicos nas 
Américas de 2017 a 2019, está trabalhando em estreita 
colaboração com governos e instituições internacionais, 
como o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), para promover os objetivos do Compromisso de 
Lima pela Governabilidade Democrática contra a Cor-
rupção. A Coalizão é vocal no reforço da integridade dos 
negócios em produtos médicos em meio à Covid-19, 
juntamente ao Diálogo Empresarial das Américas.

O QUE VEM A SEGUIR PARA A 
INTEGRALIDADE EM SAÚDE?

Espera-se que essas e outras iniciativas importantes 
de ação coletiva para promover a ética e a integri-
dade nos sistemas de saúde tenham um impacto 
significativo durante e após a pandemia. Sem elas, 
é provável que os padrões tenham diminuído ou se 
fragmentado ainda mais. Em vez de retornar ao status 
quo pré-pandêmico, essas iniciativas visam fortalecer 
os padrões para o benefício dos pacientes e de suas 
comunidades.

ANDREW BLASI
Diretor da Crowell & Moring International e 
defensor da ética e integridade nos negócios. 
Membro da Força-Tarefa Business 20 (B20) sobre 
Integridade e Conformidade e do corpo docente 
visitante da Academia Internacional Anticorrupção 
em Viena, Áustria. 
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O ambiente hospitalar é tradicionalmente incessante 
e imprevisível. Durante a pandemia, essas caracte-
rísticas atingiram níveis inimagináveis. O excesso de 
pacientes nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 
evidenciou a necessidade de se dispor de recursos e 
suprimentos médicos suficientes, e serviu como alar-
me sobre os problemas operacionais, como falhas 
na coordenação, na comunicação e nos protocolos  
de segurança.

Para que os profissionais da saúde se concentrem na 
missão de prestar um atendimento de qualidade aos 
pacientes e para aumentar a eficiência dos hospitais 
com condições de segurança, os sistemas de comuni-
cação e de análise se tornaram essenciais.

A tecnologia começa no básico: um agendamento ou 
cadastro, por exemplo, que antecipa a triagem, que 
leva ao atendimento e que, geralmente, toma con-
tinuidade em exames, medicações, procedimentos 
leves e até internações.  No meio desse caminho, 
muita coisa acontece em um ambiente mais amplo, 
como a identificação de placas de veículos nos 
estacionamentos dos hospitais, as comunicações 
por voz e vídeo entre as frotas de transporte e nas 
ambulâncias, o gerenciamento de emergências e da 
segurança, entre outros.

Uma pesquisa da KPMG divulgada em junho mostra 
as tecnologias apontadas por CEOs do setor de saúde 
como as mais importantes no impacto da qualidade 
e dos resultados. Em primeiro lugar, com 62%, estão 
os sistemas de apoio à tomada de decisões. O con-
ceito de “hospitais seguros” surge para reimaginar 
todo o potencial da tecnologia e aplicá-la de forma 

HOSPITAIS SEGUROS, 
UMA CHAMADA DE 
EMERGÊNCIA!

GESTÃO HOSPITALAR

inteligente, adotando um ecossistema “integrado” 
capaz de viabilizar todo esse fluxo de informações 
em tempo real, prover análises e, finalmente, permitir 
a tomada rápida de decisões.
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Felizmente, a pandemia não deteve a inovação, e 
o que antes era um obstáculo, hoje se tornou uma 
ponte. Nesse momento, são necessárias alternativas 
que permitam a interoperabilidade dos rádios com 
soluções de vídeo, tornando possível um ecossiste-
ma de tecnologia realmente integrado, que permite 
reconhecer situações relevantes, antecipar ações e 
ajudar a prevenir incidentes. 

As soluções inteligentes de vídeo se tornaram ainda 
mais necessárias, com novos recursos de detecção 
de aglomerações e de alta temperatura corporal, por 
exemplo. Então, se uma câmera faz uma detecção, são 
necessários meios de análise que combinem esses 
dados, que reportem as informações já processadas 
de forma inteligente e que atuem para notificar as 
equipes e solucionar o problema, quando houver. Ou 
seja, tudo precisa estar em sintonia.

A integração das tecnologias também traz benefícios 
preditivos, o que significa mais segurança para ga-
rantir que os problemas, dos mais simples aos mais 
complexos, sejam tratados rapidamente antes que se 
tornem incidentes. 

A combinação da interoperabilidade de sistemas e 
redes, a integração de dispositivos de voz, as solu-
ções de vídeo, as análises e um software de centro 
de comando e controle criam um ecossistema capaz 
de atender às necessidades do setor da saúde como 
um todo. Tudo isto gera uma experiência mais segura 
e moderna nos ambientes hospitalares, que reflete 
em operações eficientes e mais proteção para os 
pacientes e os profissionais da saúde. 

Agora, mais do que nunca, é necessário levar os 
hospitais ao próximo nível. O ecossistema de tecno-
logias sob o conceito de “hospitais seguros” oferece 
a segurança física e a eficiência operacional que são 
necessárias para garantir atendimento de qualidade 
e satisfação dos pacientes. Aplicar este conceito hoje 
é possível; é questão de atender esta chamada e 
estar preparado para a próxima emergência.

No caso dos hospitais, o maior desafio da integração 
é a variedade de sistemas e tecnologias utilizados 
na operação. Rádios que não se comunicam com 
celulares, imagens que não podem ser comparti-
lhadas entre diferentes dispositivos, redes opostas, 
falhas de conectividade, longo tempo de análise e, 
consequentemente, longos tempos de resposta que 
levam quase sempre a situações críticas. A informa-
ção precisa fluir onde é necessário e em tempo real.  

RODRIGO CABRAL
Especialista em Inovação em Segurança para 
Empresas da Motorola Solutions.
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Um mercado em constante renovação, dinâmico e 
disruptivo. Assim é o ambiente dos produtos volta-
dos à saúde e à assistência médica em todo o mundo. 
Inúmeras startups, consolidação de players e trans-
formação digital revolucionando as relações com 
todos os stakeholders configuram uma nova trilha de 
gestão das pessoas e dos negócios, impulsionando 
o redesenho de todo o sistema para a manutenção 
de suas atividades, permitindo crescer de forma 
sustentável.

Diante de tantos desafios, as empresas do segmento 
saúde do país estão, em sua maioria, redefinindo 
estratégias e posicionamento de mercado. Atuante 
como um dos líderes de uma das maiores empresas 
de saúde suplementar do país, vivencio esse cenário 
e acompanho de perto o esforço que essa troca de 
pneu durante o voo nos exige. Um momento comple-
xo, mas bastante positivo, no qual percebo enormes 
possibilidades para o desenvolvimento de ações 
relevantes tanto na transformação digital quanto 
na educação. Ambas são imprescindíveis para o 
atendimento às necessidades técnicas e profissio-
nais do momento. Acredito que nunca tivemos uma 
conjuntura como a atual, onde tudo nos conduz à 
valorização da pesquisa científica, criando espaço 
para a inovação e para a pavimentação de trilhas de 
melhoria que só a educação pode promover.

Uma instituição de educação de nível superior não 
se completa institucionalmente se não desenvolver 
a tríade ensino, pesquisa e extensão. Portanto, as 
empresas comprometidas com esses eixos precisam 
intensificar investimentos na educação corporativa e 
avançar decididamente na estruturação de melhores 

UM CAMINHO PARA O FUTURO: 
COOPERATIVISMO, EDUCAÇÃO 
E INOVAÇÃO UNIDOS PARA 
TRANSFORMAR A REALIDADE  

EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

caminhos. Acredito que um deles é a pesquisa aplica-
da, fortalecendo e promovendo a inovação em cada 
empresa ou instituição, seja nos seus produtos, seja 
nos serviços assistenciais, seja nos hospitais e nos 
demais nichos de atuação. Olhando além, são essas 
frentes que impulsionarão ainda mais o empreen-
dedorismo e a proliferação das startups. Estamos na 
era do conhecimento, da conectividade e do mundo 
digital. A pandemia despertou a consciência da força 
que a cooperação pode alcançar. O mundo vai preci-

O intercâmbio científico, 
bem planejado e 
organizado, é como 
uma “mola mestra” que 
pode fazer um país ou 
uma companhia dar 
um salto em termos de 
resultados e impactar 
exponencialmente suas 
bases de conhecimento  
e pesquisa.  
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sar voltar a atenção e dedicar energia para o desen-
volvimento econômico e social com um espírito mais 
contemporâneo, colaborativo e cooperativo.

Cooperativismo é intercooperação; não se coaduna 
com protagonismos autorais e exclusivistas. O am-
biente atual exige que as organizações busquem o 
intercâmbio acadêmico e docente não como um fim 
em si mesmo, mas de forma que esteja conectado à 
estratégia do negócio e à formação de quadros alta-
mente qualificados, que assegurarão o futuro, bem 
como o desenvolvimento de novas linhas de pesquisa.

FÁBIO LEITE GASTAL
Superintendente de Novos Negócios na 
Seguros Unimed e diretor acadêmico da 
Faculdade Unimed.  

O intercâmbio científico, bem planejado e organiza-
do, é como uma “mola mestra” que pode fazer um 
país ou uma companhia dar um salto em termos de 
resultados e impactar exponencialmente suas bases 
de conhecimento e pesquisa.

Entretanto, é impossível ser bom em tudo e ter recur-
sos para tudo o tempo todo. É importante saber fazer 
escolhas e ter uma boa execução da estratégia. O 
cooperativismo da saúde reúne bons exemplos nesse 
sentido. Os modelos e os resultados estão aí, dispo-
níveis para inspirar mudanças em todos os sentidos.



22   |  

A declaração de pandemia feita pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020 
causou diversas mudanças no mundo. Seja em caráter 
pessoal, seja profissional, inúmeros parâmetros preci-
saram ser revistos e ressignificados em busca de me-
lhorias. Entre as mudanças causadas e as incertezas 
sentidas em caráter global, os hospitais se tornaram 
o centro das discussões em relação à Covid-19. Isso 
porque a doença avançou pelo mundo e começou a 
levar diversos leitos hospitalares – especialmente os 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – ao colapso. 
Vagas eram cada vez mais ocupadas por doentes com 
o vírus SARS-CoV-2 e, diante disso, cirurgias caracteri-
zadas como eletivas deixaram de ser feitas.

De acordo com dados do Departamento de Informáti-
ca do Sistema Único de Saúde (DataSUS), os hospitais 
brasileiros reduziram as cirurgias eletivas – procedi-
mentos que não são caracterizados por médicos como 
urgentes – em 34,7% em 2020, em comparação com 
o ano de 2019. Segundo o departamento, foram reali-

A SEGURANÇA 
EM CIRURGIAS 
HOSPITALARES EM 
TEMPOS DE COVID

PREVENÇÃO E CONTROLE

zados 2.668.522 procedimentos cirúrgicos em 2019, 
ante 1.740.736 no ano passado. A queda no número 
total de cirurgias só não foi maior porque a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autorizou a 
retomada cirúrgica eletiva em junho de 2020.

O que não mudou perante tudo isso foi o cuidado 
dos profissionais de saúde nos centros cirúrgicos e 
demais alas hospitalares. Em espaços com controle 
de segurança já muito rígido de praxe, a atenção 
de médicos e enfermeiros foi redobrada diante da 
Covid-19. A doença, de contágio rápido e, em muitos 
casos, com ausência de manifestação por meio de 
sintomas gripais, faz com que qualquer descuido do 
corpo médico no centro cirúrgico coloque em risco a 
saúde do paciente e dos profissionais envolvidos no 
procedimento.

Para prevenção, muitos hospitais começaram a 
submeter funcionários e visitantes a uma medição 
de temperatura e análise de sintomas respiratórios, 
característicos da Covid-19. Além disso, a adoção 
do uso de máscara tornou-se obrigatória. Unidades 
hospitalares também passaram a separar espaços 
para pacientes e acompanhantes com e sem Covid 
e fortaleceram o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) por parte de médicos e enfermeiros.

Dentro do bloco cirúrgico, luvas e aventais imper-
meáveis, por exemplo, começaram a ser trocados a 
cada translado entre o espaço e as alas de internação.  

Centros operatórios, que 
já tinham um controle de 
segurança rígido, fortalecem 
os espaços hospitalares para 
garantir mais conforto aos 
pacientes
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DR. VITOR ABUHARUN
Diretor executivo da Cove Dental Clinic, 
implantodontista, pós-graduado em Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial.

Os cuidados adotados 
pelos hospitais nos 
centros cirúrgicos 
foram preservados e 
melhorados, tendo como 
objetivo primordial a 
saúde e o bem-estar  
dos pacientes e 
demais envolvidos no 
procedimento médico 
e nas instalações 
hospitalares

Por recomendação da Nota Técnica 6/2020, estabe-
lecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), também “é recomendável a adoção de um 
checklist de conferência de itens essenciais que 
deverão permanecer dentro da sala operatória (equi-
pamentos e insumos), a ser conferido junto com a 
equipe médica antes de chamarem o paciente para 
o centro cirúrgico”. A Nota Técnica também acres-
centa que apenas equipamentos e medicamentos 
necessários devem ser levados à sala de cirurgia. 
Além disso, “monitores anestésicos e superfícies de 
equipamentos de ultrassom podem ser cobertos com 
filme plástico para diminuir o risco de contaminação”, 
complementa o documento.

Como é possível concluir, os cuidados adotados pelos 
hospitais nos centros cirúrgicos foram preservados e 
melhorados, tendo como objetivo primordial a saúde 
e o bem-estar dos pacientes e demais envolvidos no 
procedimento médico e nas instalações hospitalares.
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Fruto da necessidade de uma liderança na área mé-
dico-hospitalar, a Associação dos Hospitais de Minas 
Gerais (AHMG) foi fundada em 9 de dezembro de 
1956. Diante do crescimento de Belo Horizonte e do 
aumento de enfermos oriundos do interior do estado, 
a oferta de leitos hospitalares na capital não suporta-
va mais a demanda. Tais fatos, somados à estatização 
dos serviços assistenciais, motivaram o surgimento de 
novas organizações hospitalares. Para representá-las, 
havia o Sindicato dos Hospitais. Entretanto, devido à 

ASSOCIAÇÃO DOS 
HOSPITAIS DE MINAS 
GERAIS COMPLETA 65 
ANOS DE FUNDAÇÃO

AHMG

rigidez da legislação específica, o sindicato não podia 
atuar com a liberdade desejável junto às entidades 
da Previdência Social. Assim sendo, foi unânime e 
apropriada a fundação da AHMG. Estruturada com 
os princípios da ética médica, a Associação era, an-
teriormente, um departamento da Associação Médica 
de Minas Gerais, mas logo se tornou autônoma, tendo 
em vista a necessidade de ampla autonomia e inde-
pendência de ação.

Fachada da área externa | Créditos: Central dos Hospitais de MG.
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REGINALDO TEÓFANES  
FERREIRA DE ARAÚJO
Presidente da AHMG, do SINDHOMG e da Central 
dos Hospitais de Minas Gerais. Atualmente, também 
acumula o cargo de vice-presidente da FBH.

O setor produtivo  
bem representado 
pode prosperar 
com mais solidez 
e excelência no 
atendimento. Por 
isso, continuaremos 
engajados e dedicados 
na luta pelo setor 
hospitalar de  
Minas Gerais!

Com visível crescimento desde a sua criação, há de 
se evidenciar, neste 65º aniversário, que a Associa-
ção se tornou referência para o setor de saúde, com 
soluções personalizadas, ampliação dos serviços ofe-
recidos aos associados e contumaz presença junto às 
federações, como a Federação Brasileira de Hospitais 
(FBH) e outras. Pautada pela ética, pela credibilidade, 
pela integração e pelo comprometimento, atua para 
a promoção do desenvolvimento, prestando suporte 
em diversas áreas, com informações estratégicas e 
ações estruturadas para qualificar a rede hospitalar 
privada no estado.

Durante a sua trajetória de 65 anos, a AHMG tem bus-
cado contribuir com orientação, capacitação, compras 
coletivas, assessoria técnica e jurídica, centro de ser-
viços compartilhados, parcerias estratégicas e indica-
dores robustos para melhoria da qualidade do seg-
mento de saúde em Minas Gerais. A Associação atua 
ativamente na defesa dos interesses e dos direitos 
dos seus associados em vias judiciais ou administra-
tivas e na representação perante autoridades, órgãos 
governamentais, instituições privadas e público em 
geral. Para além de uma entidade de classe, a AHMG 
busca continuamente favorecer a aproximação de 
hospitais, clínicas e outros estabelecimentos da área, 
promovendo e estimulando a troca de informações.

Em 2014, a partir da união com o Sindicato dos 
Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do Estado de 
Minas Gerais (SINDHOMG), foi fundada a Central dos 
Hospitais de Minas Gerais. Dessa união nasceu uma 
entidade mais forte, mais estruturada e, consequen-
temente, mais preparada, tanto do ponto de vista téc-
nico quanto da representatividade diante dos órgãos 
públicos, dos prestadores e da sociedade em geral.

Em 2020, a pandemia de Covid-19 atingiu direta-
mente alguns projetos, serviços e eventos. Desde 
então, a Central dos Hospitais fortaleceu seu vínculo 

com as instituições de saúde para ajudá-las a vencer 
os efeitos avassaladores deste momento pandêmico. 
Podemos destacar alguns desafios enfrentados com 
êxito, como a alta de preços, a indisponibilidade de 
insumos, as novas normas trabalhistas, a escassez 
de medicamentos e o alto turnover dos profissionais 
da saúde. A fim de minimizar e se adequar a tantas 
intercorrências, toda a equipe da Central se reestru-
turou para dar o suporte necessário às instituições, 
atuando ativamente com denúncias de preços abu-
sivos aos órgãos competentes, pesquisas eletrônicas 
para acompanhamento de estoque de insumos e 
medicamentos, além da compra coletiva de Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPIs), que envolveu 
inúmeros estabelecimentos de saúde do estado de 
Minas Gerais.

Atualmente, a Central dos Hospitais conta com inte-
ressante gama de benefícios, estruturados e alinhados 
com os avanços do setor da saúde, para que a rede 
hospitalar do estado se fortaleça e se desenvolva de 
forma sustentável, com melhoria contínua e lucrativi-
dade. O setor produtivo bem representado pode pros-
perar com mais solidez e excelência no atendimento. 
Por isso, continuaremos engajados e dedicados na luta 
pelo setor hospitalar de Minas Gerais!
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A INSEGURANÇA JURÍDICA 
DOS PRESTADORES 
DE SERVIÇOS COM AS 
DISCUSSÕES ENVOLVENDO 
O ROL DE PROCEDIMENTOS 
E EVENTOS EM SAÚDE

VISÃO JURÍDICA

como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – que a previ-
sibilidade da extensão dos tratamentos obrigatórios é 
o elemento que mantém o equilíbrio do sistema de 
saúde suplementar, que se baseia na lógica securitária 
dos planos de saúde. Segundo eles, sem esta previ-
sibilidade, os planos de saúde tendem a se tornar 
insustentáveis.

Não bastasse essa divisão, que ainda resta indefinida, 
sabe-se que a ANS publicou a Resolução Normativa 
nº 470, de 9 de julho de 2021, em substituição à 
Resolução Normativa nº 439, de 3 de dezembro de 
2018, com previsão de vigência a partir do dia 1º de 
outubro de 2021, dispondo sobre o rito processual de 
atualização do ROL. E, no dia 3 de setembro de 2021, 
foi publicada a Medida Provisória nº 1.067, de 2 de 
setembro de 2021, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, 
e dispõe, exatamente, sobre o processo de atualização 
das coberturas no âmbito da saúde suplementar.

A referida medida provisória cria a Comissão de Atuali-
zação do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Su-
plementar e trata, também, do processo de atualização 
do ROL, matéria esta regulada pela Resolução da ANS nº 
470, de 2021, acima referida. Além deste ponto que me-
recerá ser adequado, há, ainda, outros possíveis conflitos 
entre as duas normas em questão, como o tratamento 
que dispensam à Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC). 

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (ROL) 
constitui a referência básica para cobertura mínima 
obrigatória da atenção à saúde nos planos privados 
de assistência à saúde contratados a partir de 1º de 
janeiro de 1999, e naqueles adaptados conforme a 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, no âmbito da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciará o julga-
mento se os planos de saúde podem se negar a dar 
cobertura a tratamento que não consta no ROL, caso 
não ocorra novo adiamento. A discussão existente no 
STJ envolve a definição sobre a natureza jurídica do 
ROL, se taxativo ou exemplificativo. Os ministros da 
Segunda Seção do STJ (composta pelos ministros da 
Terceira e da Quarta Turmas), responsável pelos temas 
de direito privado, estão divididos.

Aqueles que defendem que o ROL é exemplificativo 
são os ministros da Terceira Turma do STJ. Eles vêm 
decidindo neste sentido sob o argumento de que so-
mente esta interpretação pode concretizar, a partir das 
desigualdades havidas entre as partes contratantes, a 
harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas 
relações entre consumidores e fornecedores, de modo 
a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política 
Nacional das Relações de Consumo.

Já os ministros da Quarta Turma do STJ entendem que 
o ROL é taxativo e alegam, em suas decisões – assim 
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A medida provisória impõe que as tecnologias avalia-
das e recomendadas pela CONITEC deverão ser incluí-
das no ROL (§ 8º, art. 10), e a Resolução nº 470, de 
2021, propõe que essas tecnologias sejam avaliadas 
pelo órgão técnico da ANS, em procedimento deno-
minado PAR CONITEC, mas não serão incorporadas ao 
ROL, obrigatoriamente (art. 30). 

Ainda, a Resolução Normativa nº 470, de 2021, redu-
ziu o prazo anteriormente em vigor para a atualização 
do ROL, e a Medida Provisória nº 1.067, de 2021, fixou 
este prazo em 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, 
findo os quais, no silêncio da ANS, a proposta de atua-
lização deverá ser incluída no ROL, automaticamente.

Ora, não se pode negar que a discussão relativa à na-
tureza jurídica do ROL, que divide os ministros do STJ 
e gera contradições, e a edição da medida provisória a 
poucos dias da entrada em vigor da Resolução nº 470, 
de 2021, são ambas questões que causam imensa in-
segurança jurídica no setor da saúde suplementar, não 
só para os planos de saúde, mas, especialmente, para 
os prestadores de serviços diante da indefinição sobre 
os tratamentos que podem ou não ser realizados.

Soma-se a isto o fato de que a relação mantida entre 
as operadoras de planos de saúde e os prestadores de 

A indefinição sobre a natureza do ROL e dos 
processos e prazos que devem ser observados 
para atualização dos procedimentos e 
eventos nele contidos traz uma inoportuna e 
indesejável insegurança jurídica às relações 
mantidas entre a ANS, as operadoras dos 
planos de saúde e os prestadores de serviços, 
em especial aos pequenos e médios, que 
se veem obrigados a se submeterem às 
exigências econômicas e de mercado que lhes 
são impostas.

LIDIA HATSUMI YOSHIKAWA 
Advogada da FBH, secretária-geral adjunta 
da Comissão de Relações Institucionais e 
Governamentais e membra da Comissão de 
Direito Administrativo da OAB-DF.

serviços é pautada, em grande medida, por conflitos. 
Parte expressiva destes conflitos envolve glosas efe-
tuadas pelas operadoras nos tratamentos e serviços 
realizados. 

A indefinição sobre a natureza do ROL e dos processos 
e prazos que devem ser observados para atualização 
dos procedimentos e eventos nele contidos traz uma 
inoportuna e indesejável insegurança jurídica às rela-
ções mantidas entre a ANS, as operadoras dos planos 
de saúde e os prestadores de serviços, em especial 
aos pequenos e médios, que se veem obrigados a se 
submeterem às exigências econômicas e de mercado 
que lhes são impostas.

Tal insegurança jurídica reverbera e atinge, em última 
análise, todo o sistema de saúde suplementar, fragili-
zando o usuário dos planos de saúde, sem o qual este 
sistema não existiria.
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A PROMOÇÃO DA 
SEGURANÇA, DA 
QUALIDADE E DA 
MELHORIA DA GESTÃO 
HOSPITALAR

GESTÃO DA QUALIDADE

A qualidade dos processos e a segurança no atendi-
mento vêm sendo pautas de muitas discussões nos 
hospitais pelo Brasil afora, mas a promoção da melhoria 
contínua exige um bom planejamento, implantação e 
monitoramento dos resultados. Implantar talvez não 
seja um desafio tão grande quanto sustentar, ao longo 
do tempo, as melhorias alcançadas nos processos e na 
organização. Para que possamos trilhar um caminho 
consolidado e sustentável, contudo, é importante 
seguirmos alguns passos, como: planejar, implantar e 
avaliar os resultados de forma sistemática. 

No planejamento, é necessário levar em consideração 
a análise do contexto, os riscos existentes e a avaliação 
dos resultados para priorização das ações. Com estas in-
formações você provavelmente terá em mãos uma lista 
de questões que irá precisar avaliar para uma tomada 
de decisão assertiva. Diante do cenário atual, fica claro 
o que a organização tem em prática para promoção da 
segurança dos pacientes e qualidade dos processos. 
E, desta forma, as fragilidades serão priorizadas pela 
ordem de gravidade, impacto e prevalência.

Tendo conhecimento das fragilidades que serão 
priorizadas e ações necessárias, inicia-se o processo 
de implantação das ações com responsabilidades e 
prazos definidos. Com isso, a qualidade dos processos 
e a segurança do paciente vão se tornando parte das 
atividades do dia a dia.
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Por fim, após a execução, o monitoramento dos resul-
tados irá proporcionar ao hospital a oportunidade de 
análise e identificação das possíveis melhorias. Com 
esses passos simples e objetivos, é possível iniciar uma 
trajetória de qualidade e segurança no hospital não so-
mente envolvendo, mas comprometendo e responsabi-
lizando os profissionais para a promoção da segurança, 
da qualidade e da melhoria.

Atualmente, ainda estamos com um espaço grande, ou 
seja, um abismo entre o que se espera que aconteça e 
o que de fato acontece nos processos hospitalares, e 
precisamos inverter essa realidade. O comprometimen-
to, principalmente das lideranças e da alta gestão para 
segurança, qualidade e melhoria, é crucial para que se 
alcance um resultado mais satisfatório. As lideranças 
serão a mola propulsora dos liderados, fazendo com 
que a cultura da organização tenha a mudança que se 
espera, seja voltada para a segurança, a cultura justa, 
transparente e de confiança entre todos, e também 
percebida pelo usuário final, que é o paciente.

Criar uma cultura de segurança significa registrar as 
circunstâncias de riscos, os quase erros, evitando, as-
sim, a ocorrência dos eventos adversos. Significa que 
o paciente se sente seguro no hospital e a equipe de 
profissionais se sente à vontade em relatar os erros in-
dependentemente da etapa do processo. A aprendiza-
gem com as falhas entre líderes e liderados e também 
entre colegas passa a ser rotineira e de grande valor. O 
ambiente passa a ser um ambiente mais leve e seguro, 
perceptível pelos profissionais e pacientes.

As melhorias são identificadas com antecedência e 
planejadas para que as mudanças aconteçam de forma 
consistente, de modo que o próprio resultado revela se 
houve melhoria ou não. A sintonia se espalha e todos 
trabalham com um mesmo propósito, que é a seguran-
ça dos pacientes.

Implantar talvez não seja 
um desafio tão grande 
quanto sustentar, ao longo 
do tempo, as melhorias 
alcançadas nos processos e 
na organização. 

GILVANE LOLATO 
Mestranda em Gestão e Metodologias da 
Qualidade e Segurança da Atenção em Saúde. 
Especialista em Qualidade e Segurança do 
Paciente, com MBA em Gestão em Saúde e 
Controle de Infecção. Atualmente, é gerente 
operacional da ONA.
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O papel da tecnologia na área da saúde reformulou 
a forma como olhamos para o atendimento ao pa-
ciente, a gestão hospitalar, a descoberta e a inovação 
de melhores medicamentos e a previsão do curso 
do tratamento com base, principalmente, em dados. 
Como resultado, esses avanços estão revolucionando 
o sistema de saúde para se tornar mais proativo, per-
sonalizado e conveniente do que nunca.

Os desenvolvimentos atuais no setor de tecnologia 
da saúde estão levando as coisas cada vez mais 
longe, e novas possibilidades estão se tornando 
presentes no cotidiano. A pandemia de Covid-19 
revelou, recentemente, as lacunas e as ineficiências 
dos sistemas de saúde em todo o mundo, e os mais 
novos desenvolvimentos tecnológicos na área estão 
recebendo mais atenção do que nunca.

A importância da tecnologia na área da saúde está pro-
fundamente enraizada. Da internet das coisas médicas 
(IoMT) à inteligência artificial (IA) e à aprendizagem 
profunda, a tecnologia agora está abrindo caminho 
para fornecer gerenciamento rápido de cuidados e, em 
caso de emergências, reduzir as vítimas, fornecendo 
acesso em tempo real ao histórico do paciente – tudo 
com apenas alguns toques em uma tela.

O principal objetivo de qualquer avanço tecnológico é 
otimizar os sistemas atuais, facilitar o trabalho do mé-
dico e, em geral, melhorar o atendimento ao paciente, 
reduzindo o erro humano e ainda diminuindo custos 
e garantindo uma experiência perfeita por toda parte.

O puro desejo de fazer melhor impulsionou o setor 
de Tecnologia da Informação (TI) da saúde a oferecer 
melhores tratamentos usando big data, realidade 

A IMPORTÂNCIA DAS 
NOVAS TECNOLOGIAS NA 
INDÚSTRIA DA SAÚDE

SAÚDE E TECNOLOGIA

MARCELO CARREIRA
Diretor de Marketing da Access.
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os pacientes. O uso da RV vai além de apenas ajudar 
os pacientes; ela também pode auxiliar os cirurgiões 
a planejarem melhor cirurgias complicadas, e os mé-
dicos podem usar a tecnologia para aprimorar suas 
habilidades.

TRANSAÇÕES DE FACILITAÇÃO DE 
BLOCKCHAIN

Blockchain foi inventada pelo Bitcoin para facilitar 
a troca de criptomoedas, mas seu uso está sendo 
explorado em outros setores. Por exemplo, ela pode 
ser usada para compartilhar dados de pacientes de 
forma segura. Pacientes e médicos podem ter acesso 
imediato a registros onde quer que estejam, e podem 
transferir registros instantaneamente entre hospitais, 
instituições e profissionais de saúde.

Embora algumas pessoas possam não levar a tecnologia 
Blockchain muito a sério (acreditando que não terá um 
impacto significativo), na realidade, ela pode desempe-
nhar um papel fundamental na manutenção de registros 
financeiros e registros eletrônicos de saúde precisos e 
seguros. Portanto, não é surpresa que as empresas da 
área de saúde estão investindo nesse mercado.

AS MARAVILHAS DA TELESSAÚDE

Os serviços de telessaúde vieram à tona em 2020, 
quando a pandemia de Covid-19 introduziu uma 
nova maneira de atender os pacientes. Mesmo quan-
do não há pandemia, o virtual care é particularmente 
benéfico para pacientes que vivem em áreas rurais 
ou remotas e não podem viajar regularmente para 
encontrar especialistas médicos.

Por exemplo, considere um paciente com uma doen-
ça contagiosa. Apesar de todas as medidas de prote-
ção que um paciente toma, ainda há o risco de que 
a doença possa se espalhar para outras pessoas na 
clínica. Uma visita por vídeo elimina completamente 
esse risco. Pacientes que não têm uma condição 
transmissível também se beneficiam da telessaúde.

Com os avanços do big data, dos dispositivos mé-
dicos portáteis, da RV, da Blockchain, da telessaúde 
e muito mais, os profissionais de saúde em todo o 

virtual, tecnologia móvel, dispositivos médicos 
portáteis, telessaúde e muito mais. Um melhor ge-
renciamento de dados e sistemas alimentados por IA 
podem tornar mais fácil para os médicos agilizar seu 
fluxo de trabalho e mudar a maior parte de seu foco 
em oferecer um excelente atendimento ao paciente.

O PAPEL DO BIG DATA NA SAÚDE

O big data realmente provou que vale a pena na 
pandemia de Covid-19. Desde rastrear a exposição 
ao vírus até quebrar o genoma deste, os sistemas que 
dependem de big data podem funcionar de forma 
mais rápida e eficiente do que os pesquisadores 
humanos jamais poderiam. Esses sistemas serão o 
futuro do diagnóstico.

A era atual é assustadora em termos de saúde pú-
blica, mas também devemos lembrar que tempos de 
agitação geram maior mudança social e tecnológica. 
A pandemia do coronavírus está provando ser um 
momento de inovação para os sistemas públicos de 
saúde, e o futuro parece brilhante para o setor mé-
dico. Uma gama de novas tecnologias de saúde está 
sendo estudada, e seus usos nos permitirão fazer coi-
sas na medicina com as quais apenas sonhávamos.

A ASCENSÃO DOS DISPOSITIVOS 
MÉDICOS VESTÍVEIS

De acordo com o relatório global “Wearable Medical 
Device Market”, a estimativa é de que o mercado glo-
bal de dispositivos médicos portáteis atinja um valor 
de mercado superior a US$ 27 milhões em 2023. A 
demanda gera inovação. Hoje, as empresas de saúde 
estão sendo proativas e investindo em tecnologia 
wearable, que pode fornecer dados atualizados sobre 
a saúde de um paciente e avisar com bastante ante-
cedência em caso de uma grave situação de saúde.

OFERECENDO CUIDADOS USANDO 
REALIDADE VIRTUAL

A realidade virtual (RV) ocupa um lugar especial 
quando falamos sobre a importância da tecnologia 
na área da saúde. Suas inúmeras aplicações estão 
mudando a maneira como os médicos estão tratando 

SAÚDE E TECNOLOGIA
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mundo estão em um lugar muito melhor para geren-
ciar o atendimento hospitalar e a pós-hospitalização 
de seus pacientes. Essas tecnologias refinaram sig-
nificativamente os processos. Da gestão preditiva à 
preventiva da saúde, o objetivo agora é oferecer o 
melhor atendimento possível e fornecer informações 
suficientes nas mãos dos pacientes para que eles 
possam se sentir capacitados sobre sua saúde.

A pandemia de Covid-19 revelou, 
recentemente, as lacunas e as ineficiências 
dos sistemas de saúde em todo o mundo, 
e os mais novos desenvolvimentos 
tecnológicos na área estão recebendo mais 
atenção do que nunca.
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OUTUBRO: MÊS DE 
CELEBRAÇÃO PELO 
DIA DO MÉDICO E 
FUNDAÇÃO DA SBOC

DIA DO MÉDICO

Criada com o propósito principal de gerar conheci-
mento para os médicos que tratavam pacientes com 
câncer, a SBOC passou a atuar em diversas outras fren-
tes, como incentivo à pesquisa, políticas de saúde, de-
fesa profissional, relações nacionais e internacionais. 

Há 40 anos, era difícil imaginar que conheceríamos 
tanto sobre câncer como hoje, que teríamos tantas 
inovações no tratamento e no diagnóstico, permitindo 
cada vez mais a cura em muitos casos, e até mesmo 
que saberíamos lidar com a doença como uma condi-
ção crônica, e a SBOC tem desempenhado um papel 
fundamental no debate sobre tais temas. Somos uma 
das principais fontes de informação sobre oncologia 
clínica no país e atuamos intensivamente junto aos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, propondo 
melhores condições de trabalho para os médicos 
oncologistas clínicos e, consequentemente, de assis-
tência à população. 

AVANÇOS CONTRA O CÂNCER E A 
PARTICIPAÇÃO DA SBOC

Na época da criação da SBOC, a quimioterapia já havia 
sido descoberta – o que ocorreu no fim dos anos 1950 
e é considerado o primeiro grande marco da oncologia. 
Porém, pouco se sabia sobre os diferentes tipos de tu-
mores, que são únicos e complexos. Foi no final dos anos 
1990 que os tratamentos começaram a avançar, com o 
lançamento do primeiro anticorpo monoclonal quimérico, 

Outubro deve ser um mês de celebração especial para a 
medicina brasileira não apenas por conta do Dia do Mé-
dico (18 de outubro), mas, também, pela data de funda-
ção oficial da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica 
(SBOC), que, no dia 21, completa 40 anos de existência.

A história da nossa SBOC começou em 1963, com a 
criação da Sociedade Brasileira de Quimioterapia Anti-
neoplásica, em Belo Horizonte (MG). Esta foi a primeira 
sociedade médica voltada ao estudo do tratamento 
clínico oncológico no Brasil. Contudo, suas atividades 
foram interrompidas com a morte de seu presidente 
na época, o médico baiano Dalmo Carvalho Rodrigues.

Em 1979, durante um simpósio em Porto Alegre (RS), 
a entidade ressurgiu já com o nome de Sociedade Bra-
sileira de Oncologia Clínica, que permanece até hoje. 
A aprovação dos estatutos ocorreu dois anos depois, 
oficializando, assim, a fundação da SBOC em 1981.

A história da SBOC é marcante para a medicina bra-
sileira, pois ela está diretamente atrelada à prática 
sistematizada da oncologia clínica no país. Ou seja, do 
cuidado mais amplo para o diagnóstico e o tratamento 
dos diferentes tipos de câncer – grupo de doenças 
que estão entre as principais causas de morte no 
Brasil. Antes da criação da SBOC, a oncologia clínica 
era uma área ainda pouco difundida no país, mas que, 
com a atuação da entidade, foi se tornando uma das 
especialidades mais fortes da medicina nacional. 
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em 1997. Pouco tempo depois, em 2001, o genoma hu-
mano foi sequenciado e o primeiro quimioterápico via 
oral foi lançado – um medicamento que revolucionou o 
tratamento de pacientes com leucemia, agindo direta-
mente na alteração genética que causa a doença.

Ao longo de todos esses avanços, a SBOC protagoni-
zou grandes conquistas e foi se estabelecendo como 
a maior interlocutora da oncologia clínica nacional, 
atuando fortemente no amadurecimento da área no 
Brasil e para que os oncologistas clínicos estivessem a 
par desses avanços científicos enormes e das melho-
res práticas clínicas.

Em 2011, a primeira imunoterapia para câncer foi 
aprovada, um tratamento que potencializa o sistema 
imunológico para que ele combata os tumores. As op-
ções de classes terapêuticas se expandiram, permitin-
do que diversos tipos e subtipos de câncer tivessem 
tratamento. E a SBOC, ao lado da sociedade civil e com 
o poder público, tem atuado para que essas inovações 
também se tornem acessíveis à população por meio 
da rede pública e da saúde suplementar. 

Criada com o propósito principal de gerar 
conhecimento para os médicos que tratavam 
pacientes com câncer, a SBOC passou a atuar em 
diversas outras frentes, como incentivo à pesquisa, 
políticas de saúde, defesa profissional, relações 
nacionais e internacionais. 

DRA. CLARISSA MATHIAS
Presidente da SBOC.

Em 2017, a SBOC foi escolhida para ser a represen-
tante oficial da Associação Médica Brasileira (AMB) 
em todos os assuntos relacionados à oncologia. Nos 
anos seguintes, continuamos defendendo o acesso da 
população aos avanços da ciência oncológica. Entre as 
principais conquistas nessa área, está a incorporação 
de tratamentos modernos pela rede pública e saúde 
suplementar, como:

• Terapias-alvo: trastuzumabe (2017) e pertuzu-
mabe (2018) para tratamento de câncer de mama; 
pazopanibe e sunitinibe (2018) para tratamento 
de câncer renal;

• Imunoterápicos: nivolumabe e pembrolizumabe 
(2020) para tratamento de câncer de pele do tipo 
melanoma.

Em 2020, diante de tantos desafios, a SBOC conseguiu 
engajar médicos e hospitais para entender e reduzir os 
impactos da pandemia no cuidado oncológico, e criou 
o Consórcio Nacional de Covid-19 em Pacientes com 
Câncer (ONCOVID-19.1), aprovado em poucos dias 
pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). 

Além disso, após dois anos desde a maior submissão 
de tecnologias por uma única entidade ao Rol de Pro-
cedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), a SBOC celebrou a incor-
poração de 14 dos 26 medicamentos e procedimentos 
defendidos por seus especialistas.

Neste mês de celebrações, parabenizamos todos os mé-
dicos e, em especial, os oncologistas clínicos, que têm 
ajudado de forma voluntária as inúmeras ações da SBOC 
contra os atrasos em diagnósticos e tratamentos onco-
lógicos no país. Já evoluímos muito, mas ainda temos 
um longo caminho a percorrer no controle do câncer no 
Brasil e na qualidade de vida dos nossos pacientes.
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QUEM É O PACIENTE 
5.0? ENTENDA E SE 
CONECTE COM ELE!

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

receber os resultados também on-line, enviá-los ao 
médico e receber suas prescrições, que também 
podem ser compradas em uma farmácia on-line com 
entrega em domicílio. Este exemplo esgota o que os 
pacientes esperam da Medicina 4.0?  Parece que não!

CONEXÃO HUMANA É O QUE 
QUEREM OS PACIENTES!

Conexão humana, que, naturalmente, dá-se por meio 
de sistemas, não é algo simples ou fácil de se obter, 
pois exige que ambos, médicos e pacientes, passem 
por um processo de transformação digital geracional, 
afinal, a média de idade do médico no Brasil, segun-
do o Conselho Federal de Medicina (CFM), é de 45,4 
anos, e dos pacientes, 32,6 anos. Ou seja, temos aí o 
primeiro sinal de que o processo de transformação 
digital pode acontecer de forma heterogênea para 
médicos e pacientes. 

Se o processo de transformação digital pode ser 
acelerado no meio médico pela adoção de equipa-
mentos e sistemas, e os pacientes não forem capa-
zes de também se adaptarem, aquilo que seria um 
benefício pode facilmente se transformar em uma 
grande barreira. 

EXPECTATIVAS: UM INGREDIENTE 
QUE DIFERENCIA A MEDICINA 4.0 
DO PACIENTE 5.0

O Diagrama da Saúde Conectada 5.0, de Chao Lun 
Wen, aborda a humanização da tecnologia como 
forma de integrar eCare e TeleMulticare, ou seja, uma 
cadeia logística de cuidados intermediada pela tele-

Vivemos a chamada Medicina 4.0, que tem sua origem 
a partir da interpretação do conceito da Revolução 
Industrial, também chamada de Quarta Revolução In-
dustrial, que apareceu após três revoluções anteriores.  
A primeira mudou da produção manual à mecanizada, 
entre 1760 e 1830. A segunda, por volta de 1850, 
fez surgir a eletricidade e alcançou a manufatura em 
massa. E a terceira aconteceu no século XX, com a 
chegada da tecnologia, da eletrônica, da organização 
da informação e da ampliação das telecomunicações.

No momento, vivemos a Quarta Revolução, que traz 
consigo uma tendência à automatização total dos 
processos fabris, dos serviços e dos relacionamentos. 
O nome “Quarta Revolução” vem de um projeto de 
estratégia de alta tecnologia do governo da Alema-
nha, que foi iniciado em 2013 para maximizar a sua 
produção; o nome foi dado por Klaus Schwab, então 
presidente do Fórum Econômico Mundial e autor do 
livro “A Quarta Revolução Industrial”.

A Medicina 4.0 se beneficia dos sistemas ciberfísicos 
que combinam a internet das coisas, a computação 
em nuvem, as nanotecnologias, as neurotecnologias, 
os robôs, a inteligência artificial, a biotecnologia, os 
sistemas de armazenamento de energia, os drones e 
as impressoras 3D. Tudo isso para que as empresas 
tenham processos mais ágeis, entregando produtos 
e serviços de forma personalizada para os pacientes. 

O QUE QUEREM OS PACIENTES? 

A partir de um celular barato e em qualquer lugar do 
mundo, um paciente pode pagar por uma teleconsul-
ta, receber os pedidos de exames, agendá-los on-line, 
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medicina, que integra educação, bem-estar, estilo de 
vida e hábitos dos pacientes a cuidados integrados, 
autocuidados e reintegração social destes pacientes. 

Esse é o mundo perfeito. Ocorre que existem dois 
agentes: médicos e pacientes, e, com isso, expectati-
vas diferentes. Se o médico possui todos os recursos 
da telemedicina e está treinado para operá-los, ao 
fazê-lo, alcançará as expectativas dos pacientes en-
tregando uma boa experiência? 

Operar um sistema de Medicina 4.0 deveria ter como 
objetivo final atender às expectativas dos pacientes, 
o que pressupõe algumas habilidades, sendo uma 
delas a comunicação. 

Em um estudo1 com 12.502 pacientes particulares, 
que passaram por clínicas privadas nos Estados Uni-
dos e responderam sobre suas experiências e expec-
tativas durante o tratamento, os principais pontos a 
que tais pacientes de referiram foram: 

• Que gostariam de ter sido tratados como seres 
humanos, e não como um “número”;

• Que os profissionais de saúde deveriam possuir 
boas habilidades de comunicação;

• Que suas expectativas não fizeram parte de um 
plano de abordagem;

• Que o tempo de espera foi além das expectativas;

• Que o processo de pagamento não foi simples;

• Que o agendamento das consultas não foi fácil;

• E apenas 63% dos pacientes recomendariam 
aquela clínica para seus amigos.

O Paciente 5.0 está um degrau acima da Medicina 
4.0 por possuir altas expectativas relacionadas ao 
acolhimento e com disposição de pagar até 2,5 ve-
zes a mais por isto (McKinsey, 2019). A percepção do 
cuidado individualizado e a consequente superação 
das expectativas tornaria o atendimento médico 
profissional inesquecível e uma fonte de referencia-
ção valiosa. 

Uma dica simples para facilitar a conexão do Médico 
4.0 com o Paciente 5.0 seria responder à seguinte 
pergunta: qual a expectativa do paciente neste exato 
momento da jornada? E, a partir daí, repetir esta 
pergunta na medida em que o paciente avance na 
jornada, pois, naturalmente, as expectativas mudam 
e exigem também um novo padrão de serviço. Por 
fim, quando as expectativas são superadas, o atendi-
mento torna-se inesquecível!

1  NPS – Net Promoter Score Shandley Positive Experience at Fertility 
Clinics. Fertility and Sterility, v. 113, n. 4, Apr. 2020.

ERIVELTON LAUREANO 
Especialista em comportamento de pacientes. 
Criador do conceito Paciente 5.0 e Médico 5.0. 
CEO da IVF Brazil.
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CONTABILIDADE GANHA 
FUNÇÃO ESTRATÉGICA NA 
GESTÃO DE HOSPITAIS E 
CLÍNICAS

REFORMA TRIBUTÁRIA E COMPLIANCE

Passado o momento mais crítico, com o avanço da 
vacinação, empresários e gestores estão, agora, ana-
lisando erros e novas perspectivas para a gestão dos 
negócios. No mês de agosto, essa movimentação foi 
acelerada pelos tradicionais debates motivados pelo 
Dia Nacional da Saúde (5/8), a realização de um dos 
mais relevantes eventos do setor (Digital Journey by 
Hospitalar), e, principalmente, a repercussão da pro-
posta de Reforma Tributária, com o possível aumento 
da taxação sobre lucros e dividendos, que pode dobrar 
os gastos de hospitais e clínicas nos próximos anos.

É nesse cenário que o planejamento e o controle con-
tábil e tributário ganham espaço estratégico na agenda 
do mercado, como peças-chave para sobrevivência e 
competitividade das empresas no concorrido setor de 
saúde. “Empresas de saúde precisam tomar decisões 
importantes com frequência e rapidez, sem descuidar 
da gestão de custo, para se manterem e prestarem 
bons serviços. A contabilidade especializada se tornou 
um diferencial destas empresas no mercado”, explica 
o especialista e consultor João Muniz Leite, diretor 
da JML Contábil, escritório com mais de 30 anos de 
atuação em São Paulo e em Campinas.

Ele resume pontos importantes nos aspectos tributário, 
fiscal e contábil para a gestão de negócios, considerando 
particularidades das rotinas administrativas do segmento:

A hiperdemanda gerada pela Covid-19 colocou 
em xeque não apenas as áreas operacionais de 
hospitais e clínicas, mas, também, a eficiência 
administrativa e financeira das empresas e 
entidades do setor de saúde
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CONHECIMENTO TRIBUTÁRIO

A proposta da Reforma Tributária, apresentada pelo 
governo federal, poderá afetar diretamente o segmen-
to, com aumento da taxação sobre lucros e dividendos, 
possibilitando dobrar os gastos de hospitais e clínicas 
nos próximos anos. A afirmação foi feita pelo Sindicato 
de Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São 
Paulo, após pesquisa com empresas de saúde.

O aumento da tabela do Imposto de Renda (IR) vai 
impactar os “lucros presumidos hospitalares”, regime 
adotado por clínicas médicas, laboratórios, consultó-
rios odontológicos, casas de repouso e hospitais. Com 
a alteração, a tributação de Imposto de Renda da Pes-
soa Jurídica/Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(IRPJ/CSLL), somada à taxação de 20% da distribuição 
de lucros proposta, resultaria em um aumento de 
carga tributária de mais de 100%. Adicionando outros 
impostos, a tributação para hospitais e clínicas poderá 
chegar a quase 170%, sem contabilizar encargos sala-
riais e outros tributos pagos ao trabalhador.

“As empresas de saúde devem conhecer a fundo quais 
são e como paga os seus impostos, e, com isso, bus-
car oportunidades para ajuste e até redução da carga 
tributária sobre o negócio, com formas de isenção ou 
compensações”, explica Flávio Perez, perito em tributos 
e consultoria tributária da JML Contábil. Perez lembra, 
também, o perfil de parte das empresas que se enqua-
dram como do terceiro setor, para as quais a transparên-
cia na transmissão de dados, sobretudo transações com 
governos, é muito exigida. “Além disso, as legislações 
da ANS [Agência Nacional de Saúde Suplementar] são 
mutáveis. É preciso que a contabilidade compreenda 
todas as normas que estão em vigor. Os dados, portan-
to, devem estar sempre atualizados”, comenta.

• Acesso facilitado às informações – todas as contas 
de um hospital devem estar organizadas em ba-
ses seguras e acessíveis à equipe gestora, como 
geração de receitas, pagamentos de tributos e 
manutenção de custos operacionais. Ferramentas 
tecnológicas de gestão e integração entre conta-
bilidade e empresa são um diferencial para isso;

• Apoio ao setor de compras – quando as contas es-
tão padronizadas do ponto de vista fiscal, as com-
pras de insumos, equipamentos e medicamentos 
são feitas de forma mais eficiente, evitando 
quebra de estoques essenciais para a prestação 
dos serviços, perdas por validade e, consequente-
mente, redução de custos e prejuízos;

• Otimização do faturamento – ao padronizar os 
lançamentos a serem cobrados, a contabilidade 
cria condições para identificação e análise de 
todas as entradas contábeis. A otimização do 
faturamento controla as práticas financeiras, 
critério-base para as políticas de compliance dos 
grupos investidores e gestores;

• Sazonalidades – o registro detalhado das movi-
mentações financeiras, como gastos com pessoal 
e tributos, entre outras obrigações, torna possível 
mapear períodos com maiores custos e elaborar 
estratégias para formação de caixa, quitação de 
dívidas, entre outras demandas. A ausência de 
registros contábeis em dia pode, inclusive, levar 
empresários a incorrerem em suspeita de fraude.

“Empresas de saúde precisam tomar decisões 
importantes com frequência e rapidez, sem 
descuidar da gestão de custo, para se manterem 
e prestarem bons serviços. A contabilidade 
especializada se tornou um diferencial destas 
empresas no mercado.” – João Muniz Leite, 
diretor da JML Contábil

JOÃO MUNIZ LEITE
Especialista, consultor e diretor da JML Contábil.
Créditos: Divulgação.
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CENTRO HOSPITALAR 
E UNIVERSITÁRIO DE 
COIMBRA: REFERÊNCIA EM 
ENSINO, INVESTIGAÇÃO E 
INOVAÇÃO 

REFERÊNCIA INTERNACIONAL

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) 
é a maior instituição de saúde portuguesa. Na sua 
constituição, possui dois hospitais generalistas (Hos-
pitais da Universidade de Coimbra – HUCs – e Hospital 
Geral), um hospital pediátrico, duas maternidades 
(Maternidade Daniel de Matos e Maternidade Bissaya 
Barreto) e um hospital psiquiátrico (Hospital Sobral 
Cid). Presta cuidados em todas as especialidades 
médicas e cirúrgicas, pediátricas e de adultos, funcio-
nando como uma unidade de referência para cerca 
de 2 milhões de habitantes. Caracteriza-se por um 
elevado nível de especialização, refletido nos seus 18 
centros de referência (o maior número em Portugal), 
tendo participação em dez redes de referência euro-
peias (o maior número na Península Ibérica, a par com 
o Hospital Vall d’Hebron, em Barcelona), assim como 
uma ligação desde a sua gênese até a Universidade de 
Coimbra (UC) e a Faculdade de Medicina (FMUC), uma 
das mais antigas e prestigiadas da Europa.

Tem por objetivo a prestação de cuidados de excelên-
cia, centrados na pessoa e associados ao ensino pré 
e pós-graduado e à melhor investigação em saúde. A 
prestação de cuidados de elevada qualidade não pode 
ser dissociada do ensino, da investigação e da inova-
ção, mas é frequente que estas sejam vistas como 
separadas e permanentemente em competição pela 
disponibilidade dos profissionais e de outros recur-
sos. Esta dicotomia limita os cuidados, ao separá-los 
da investigação, e, também, a própria investigação, ao 
separá-la dos doentes.

Pretendemos aproximar as atividades de cuidar e de 
investigar, criando inovação útil e aplicável à popula-
ção servida, mas a investigação de qualidade requer 
um esforço adicional do profissional e da instituição. 
A necessidade de atualização permanente, a procura 
por financiamento e o cumprimento estrito das nor-
mas éticas e de proteção de dados são alguns dos 
desafios. A evolução social tem levado a exigências 
éticas e regulatórias crescentes, e a globalização 
aumenta a competição pelo financiamento e pelos 
ensaios clínicos.

O Gabinete de Apoio à Investigação dos HUCs foi 
criado em 1996, sendo, já nessa altura, uma iniciativa 
pioneira no Serviço Nacional de Saúde (SNS) portu-
guês e demonstradora da visão institucional sobre o 
valor da investigação clínica. Este gabinete sofreu mo-
dificações em resposta às necessidades e à evolução 
da ciência médica.

A promoção e a gestão da investigação no CHUC é, 
atualmente, responsabilidade da Unidade de Inovação 
e Desenvolvimento (UID), que tem, entre os seus obje-
tivos, apoiar a administração na definição de políticas 
de investigação e desenvolvimento e a coordenação 
de ensaios clínicos e projetos de investigação. Fomen-
ta a investigação, incluindo procura de financiamento, 
identificação de novos parceiros, promoção de siner-
gias e projetos multidisciplinares e multiprofissionais. 
Dispõe de uma direção nomeada pelo Conselho de 
Administração e uma equipe de coordenadores de en-
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saios clínicos, gestores de projetos, gestores de con-
tratos e assistentes técnicos. A atividade decorre em 
todos os polos do centro hospitalar, estando a sede 
em um edifício próprio, recuperado para este efeito. 
Os planos da UID para os próximos anos incluem três 
ângulos interligados: continuação do trabalho prévio, 
parcerias e comunicação.

A Unidade de Inovação e 
Desenvolvimento (UID) responde aos 
múltiplos desafios à promoção da 
investigação a par dos cuidados de 
excelência. As parcerias e a aposta 
na comunicação são os principais 
componentes do nosso plano.

TIAGO ALFARO
Diretor da Unidade de Inovação e 
Desenvolvimento do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra.

nica para receber e validar os estudos observacionais 
com celeridade, e a nossa equipe de Epidemiologia e 
Bioestatística irá facilitar a criação de projetos com im-
pacto. Esse apoio valoriza as parcerias externas, uma 
vez que dá prioridade a projetos em parceria.

O CHUC e a UC uniram-se no consórcio Centro Acadê-
mico e Clínico de Coimbra (CACC), que visa aproveitar 
sinergias e criar parcerias estratégicas, introduzir 
programas inovadores, promover uma cultura de 
excelência clínica e científica e de promoção da quali-
dade dos cuidados. A UID é o pilar do CHUC no CACC, 
tendo o biobanco como iniciativa com maior impacto 
imediato. O biobanco CACC CHUC/UC, em fase final 
de implementação, tem sede no edifício da UID e 
permite a criação de coleções em todas as áreas da 
Biologia Humana, quer pelos parceiros do CACC, quer 
por outras estruturas, capacitando a investigação de 
translação; permite, ainda, uma colaboração e uma 
proximidade perenes entre o hospital e os grupos de 
investigação fundamental.

A comunicação tem um impacto transversal. Devemos 
dar uma resposta consistente e organizada aos múlti-
plos agentes da investigação. Os doentes devem ser 
informados de forma transparente sobre os estudos 
em que participam. Os profissionais requerem uma 
comunicação próxima, que permita criar e avançar ra-
pidamente os projetos, e os promotores necessitam de 
elevada responsividade e capacidade de concretização.

Em suma, a UID responde aos múltiplos desafios à 
promoção da investigação a par dos cuidados de ex-
celência. As parcerias e a aposta na comunicação são 
os principais componentes do nosso plano.

Ângulos dos planos da Unidade de Inovação e Desen-
volvimento para os próximos anos.

Créditos: o autor.

Aprofundar conquistas prévias passa por aumentar 
a atividade de ensaios clínicos. Em 2019, existiam 
126 ensaios ativos no CHUC, correspondendo a 826 
doentes. Pretendemos incrementar esta atividade em 
20%, apostando em novos centros estratégicos, como 
a Oftalmologia e a Pediatria. Contamos com a nossa 
equipe de coordenadores de estudos clínicos (atual-
mente, oito profissionais), que apoiam os investigado-
res na submissão e no desenvolvimento dos ensaios.

As parcerias são um desígnio abrangente. Internamen-
te, devemos apoiar e valorizar os nossos profissionais. 
A submissão e a avaliação dos projetos asseguram a 
qualidade e o cumprimento das normas éticas e de 
proteção de dados, mas devem ser rápidas e simplifi-
cadas. Estamos desenvolvendo uma plataforma eletrô-

Comunicação
Profissionais
Promotores

Doentes

Trabalho prévio
Ensaios clínicos

Estudos observacionais
Formação

Parcerias
Profissionais

Faculdade de Medicina
Associações de doentes
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A INTELIGÊNCIA E 
OS DESAFIOS NA 
GESTÃO DE DADOS 
NA ÁREA DA SAÚDE

GESTÃO DE DADOS

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), até abril deste ano, as operadoras de planos de 
saúde no país tinham recebido a adesão de mais de 
1 milhão de novos clientes durante a crise sanitária, 
totalizando 48,1 milhões de segurados. Trata-se do 
maior número registrado em quase cinco anos. É 
evidente, hoje, a importância da seguridade de saúde 
no país. E não há como os planos de saúde serem 
oferecidos aos seus clientes sem o devido cuidado 
na gestão de dados de seus usuários.

Muito além de atuar em conformidade com a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), preocupar-se 
com a redução e o controle de riscos nesta gestão 
coloca as operadoras à frente de seus pares no 
mercado. As empresas se deparam cada vez mais 
com a necessidade de serem responsáveis por seus 
sistemas e pelas ferramentas que geram informações 
importantes para o seu bom funcionamento 
cotidiano.

Para entender a importância da governança de dados, 
é necessário compreender as vantagens estratégicas 
trazidas por esse processo. O que ocorre é que o 

ANDRÉ FRANÇA CARDOSO
CEO da Assesso, provedora de software e 
consultoria para gestão da informação e qualidade 
de dados que atende empresas como Natura, Gol, 
Santander e Honda.
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tecnologia de gerenciamento e tratamento de dados. 
É um exemplo de como a tecnologia atualmente 
pode ser utilizada para melhorar a qualidade de vida 
dos indivíduos de uma sociedade.

Contudo, se esse processo tecnológico traz 
vantagens para as operadoras e os seus beneficiários, 
vale lembrar que também carrega consigo 
responsabilidade. Isto porque o funcionamento das 
operadoras depende de dados de qualidade, ou seja, 
que sejam consolidados e bem tratados. E há uma 
diversidade de informações coletadas: cadastros dos 
beneficiários, exames realizados pelos pacientes, 
despesas médicas, entre outros, que permitem a 
montagem de um banco de informações médicas 
personalizadas de cada paciente – informações 
que, muitas vezes, são recebidas fora de padrões de 
organização e de sistemas diferentes, por conta da 
variedade de fontes existentes, o que torna a gestão 
um verdadeiro desafio para as operadoras, que deve 
ser cumprido por elas com total êxito.

Apesar do momento difícil que o país vive, é relevante 
observar que a pandemia da Covid-19 acelerou a 
transformação digital e trouxe novos desafios para as 
empresas brasileiras na área da saúde, fazendo com 
que elas acordassem para a importância de investir 
na qualidade da gestão de dados.

Em um mundo pós-pandemia, há uma tendência de que 
as empresas na área da saúde percebam cada vez mais 
que vale a pena enfrentar o desafio da uniformização 
dos dados recebidos. Um balanço das experiências 
vividas durante o período demonstrará que investir 
em transformação digital antecipará o retorno desse 
investimento em um grande aumento da receita.

Por fim, o futuro caminha para empresas cada vez mais 
dependentes de um mapeamento e de uma gestão de 
dados eficaz e estratégica. Saúde e tecnologia foram, 
sem dúvidas, os temas mais discutidos nos últimos 
dois anos. E as empresas que atuam e estão na órbita 
do setor de saúde devem aproveitar esse momento de 
transformação para planejar e investir em inteligência 
e na gestão responsável de seus dados.

gerenciamento de dados permite que as operadoras 
possam enxergar à frente dos seus pares no mercado. 
A gestão permite, por exemplo, que elas prevejam se 
um segurado de um plano de saúde tem uma maior 
ou menor propensão a desenvolver diabetes, por 
exemplo, ou necessitar realizar uma cirurgia de alto 
risco por conta de determinada doença.

Contudo, as possibilidades trazidas pela inteligência 
de dados vão muito além disso. Aliado ao 
acompanhamento médico, o gerenciamento auxilia 
na identificação de casos e a como atuar de forma 
preventiva em determinadas situações descritas 
pelos clientes. As operadoras e os segurados de 
planos de saúde saem beneficiados pelo uso da 
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A IMPORTÂNCIA DA 
ATUALIZAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA 
TECNOLÓGICA

SAÚDE DIGITAL

O que mais se ouve nos dias de hoje é que a 
pandemia acelerou o processo de digitalização das 
empresas. Isso iria acontecer em algum momento, 
mas teve de ser antecipado, pois boa parte da 
população se manteve em casa cumprindo as 
regras de isolamento para evitar contaminação pelo 
novo coronavírus. Então, quem não comprava nada 
pela internet passou a comprar. Empresas que não 
realizavam o home office adotaram o modelo, que 
deve se tornar permanente em muitas corporações. 
Enfim, a tecnologia da informação passou a fazer 
parte do cotidiano de praticamente todas as pessoas.

O varejo é frequentemente lembrado como ramo 
que soube aproveitar muito bem a tecnologia para 
vender on-line, mas não é o único que merece ser 
destacado. O setor de saúde também foi impactado 
positivamente. A telemedicina é um bom exemplo; 
apesar de ainda não estar regulamentada, foi 
autorizada em caráter de urgência como forma 
de reduzir os riscos de os pacientes contraírem a 
doença nos próprios consultórios. Contudo, o avanço 
tecnológico na saúde não se limita a isso. Por causa do 
risco de contaminação e nos períodos de lockdown, 
pacientes deixaram de ir não só a consultórios, 
mas, também, às farmácias. Representantes de 
vendas das indústrias farmacêuticas deixaram de 
visitar clientes como hospitais, drogarias, clínicas e 
laboratórios de análises.

RODRIGO FERREIRA
Gerente da área de TI da InterPlayers, hub de 
negócios da saúde e bem-estar.
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Ora, como manter firmes a relação e o fluxo de 
negociações entre indústria, distribuidor e varejista 
sem a presença humana? Como fazer descontos 
e promoções chegarem ao consumidor final que 
não entra mais no ponto de venda? Imaginem uma 
situação em que um cliente compra medicamentos 
pela internet, mas, por não poder esperar, opta por 
retirar em um ponto de venda. Se o sistema não for 
bem desenvolvido e não funcionar em tempo real, há 
o risco de não haver o produto no estabelecimento 
quando a pessoa for buscar.

É algo que não pode acontecer, e o aperfeiçoamento 
das plataformas on-line foi a resposta do segmento 
para que as transações dentro da cadeia ocorressem 
de forma rápida e segura. Porém, é preciso considerar 
que todas essas mudanças trouxeram uma nova 

realidade para as empresas, que é a velocidade com 
que os negócios são realizados. Ficou tudo muito 
rápido. A logística evoluiu de tal forma que o tempo 
de entrega de pedidos, seja para as empresas, seja 
para o consumidor final, diminuiu consideravelmente.

Por isso, é preciso estar alerta. Não basta incluir 
um canal digital para atender à demanda on-line. 
Além da mudança de cultura, a jornada digital 
necessita da modernização da própria infraestrutura 
tecnológica que a mantém em funcionamento. Não 
se preocupar com isso é como adquirir um software 
moderno e instalá-lo em um computador antigo. 
Quando menos se espera, ele trava e coloca em risco 
todo um trabalho. E as empresas do segmento de 
saúde precisam estar atentas a isso. Claro, o grau de 
investimento depende do porte de cada companhia.

SAÚDE DIGITAL
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Uma solução é a migração dos sistemas para a nuvem 
(cloud). Um caminho interessante, mas que exige 
bastante planejamento para dar certo. A jornada cloud 
tem de ser implantada por etapas, e isto pode ser feito 
de diferentes formas de acordo com as características 
de cada sistema. A mais usual é iniciar pela transferência 
das aplicações para a nuvem do jeito que estão (as is). A 
questão é que existe o mito de que esse movimento sai 
mais barato do que a ampliação da infraestrutura física. 
Não é verdade. O custo é igual ou maior, mas compensa 
porque traz benefícios futuros. Depois de transferido, 
vem a adequação dos sistemas. Aproveitamos ao 
máximo todos os benefícios oferecidos pela nuvem.

Com isso, a empresa vai ganhar em flexibilidade, 
escalabilidade e segurança. Imagine o trabalho que é 
ampliar um data center, por exemplo, cuja capacidade 

A digitalização é 
uma viagem sem 
bilhete de volta, e a 
nuvem é o futuro. A 
cadeia farmacêutica/
hospitalar é muito 
relevante e não pode 
deixar de aproveitar 
os benefícios que o 
futuro traz. Afinal, os 
meios físicos jamais 
serão tão velozes 
quanto os virtuais.

está perto de se esgotar. Tem-se de cotar preços de 
equipamentos, fazer o pedido, esperar a entrega, 
implantar e testar antes de começar a operar. É um 
processo lento, que não atende ao fenômeno da 
digitalização que imprimiu velocidade aos negócios. 
Uma vez na nuvem, qualquer necessidade de 
ampliação pode ser feita em um piscar de olhos. Claro 
que essa expansão também tem custos que precisam 
ser sempre avaliados e controlados, mas a velocidade 
de execução e a facilidade de dimensionamento são 
vantagens que potencializam os ganhos das empresas.

A digitalização é uma viagem sem bilhete de volta, e 
a nuvem é o futuro. A cadeia farmacêutica/hospitalar 
é muito relevante e não pode deixar de aproveitar os 
benefícios que o futuro traz. Afinal, os meios físicos 
jamais serão tão velozes quanto os virtuais.
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A diálise teve a sua guinada regulatória e tecnológica 
na década de 1990, com a Portaria 2.042, de 11 de ou-
tubro de 1996, que trouxe mais indicadores de atenção 
à saúde e novos testes laboratoriais para água, além 
de recursos humanos mais bem capacitados. Paciente 
e equipe de saúde criaram grande expectativa com a 
possibilidade de uma nova realidade na assistência ao 
paciente renal. Assim, a diálise tornou-se um nicho de 
excelência dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) ao 
longo dos anos seguintes, sobretudo com o advento 
de novas tecnologias, como as máquinas de mistura 
proporcional, a osmose reversa e os medicamentos, 
que mudaram o rumo do tratamento.

Nessa linha, o paciente com melhor qualidade de vida 
é aquele com melhor qualidade assistencial, conse-
quência diretamente proporcional às melhores práti-
cas, a uma adequada remuneração dos médicos e a 
todo um ambiente multiprofissional e rigorosamente 
fiscalizado pelos órgãos competentes. A diálise, no 
Brasil, mantém níveis de qualidade comparáveis aos 
melhores centros do mundo.

Contudo, pacientes ocupam leitos hospitalares por 
meses devido à falta de vagas nos centros de diálise. 
Isso acontece porque, para manter essa qualidade, 
o custo do tratamento é altíssimo e o valor pago 
pelo SUS não acompanha tais custos. A baixa re-
muneração da tabela SUS pelo Ministério da Saúde 
e os constantes atrasos no repasse da verba pelas 
Secretarias estaduais e municipais levaram as clínicas 
de diálise que prestam serviço ao SUS a uma grave 
crise financeira. Os custos operacionais com insumos 
importados e pessoal especializado impedem esses 
estabelecimentos de investirem em expansão.

VIDAS IMPORTAM, 
A DIÁLISE NÃO 
PODE PARAR!

CAMPANHA

Pensando nesse fio lógico, em 2018, a Associação 
Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante (AB-
CDT) criou a campanha “Vidas importam, a diálise 
não pode parar”, uma iniciativa que reúne clínicas, 
médicos (SBN), enfermeiros (Soben), pacientes (Fe-
napar e Abrasrenal) e a indústria, com a proposta de 
chamar a atenção do público em geral, e, em especial, 
das autoridades, para a necessidade de se manter o 
nível de qualidade do tratamento renal crônico e o 
acesso dos pacientes, conquistados ao longo de anos. 
A campanha foi realizada durante todo o mês de 
agosto, sendo a última quinta-feira do mês intitulada 
como o “Dia D da Diálise”, mostrando as dificuldades 
enfrentadas pelas clínicas para assegurar a qualidade 
deste tratamento vital.

Além de expor os dados da saúde da diálise no Brasil, 
a campanha cobra das autoridades que olhem para 
esse setor da mesma forma como olharam quando 
escreveram as portarias que o regulamentaram e 
fizeram dele um dos setores em que a desigualdade 
na saúde era menor. Naquele momento, os pacientes 
de operadoras de saúde e os do SUS compartilhavam 
a mesma sala de diálise, as mesmas máquinas e a 
mesma assistência.

Em 2018, o “Dia D da Diálise” propiciou ações de 
Norte a Sul do país: mais de 40 cidades participaram 
do evento, amplamente divulgado em redes sociais, 
sites, emissoras de rádio e TV em todo o Brasil. 
Seguindo o mesmo sucesso, em 2019, o evento mo-
bilizou milhares de pessoas, com a participação de 
mais de 200 clínicas de diálise associadas à ABCDT. 
A imprensa deu destaque à campanha, sendo que 
somente as ações na cidade de São Paulo repercu-
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As conquistas das últimas duas 
décadas na qualidade assistencial 
não podem ser perdidas; o 
esforço não pode ser somente dos 
prestadores de serviços.

LEONARDO BARBERES
Diretor financeiro da ABCDT. 

tiram em mais de 50 matérias em jornais de grande 
relevância nacional.

A pandemia colocou a diálise em evidência em fun-
ção do grande número de pacientes com Covid-19 
que evoluem para insuficiência renal e precisam do 
tratamento. O movimento “Vidas importam, a diálise 
não pode parar” usou desse momento para alertar a 
sociedade de que o setor está naufragando, com 144 
mil pacientes e mais de 800 clínicas que suplicam 
por um reajuste da tabela SUS. O desequilíbrio eco-
nômico-financeiro já supera 45% e, mesmo assim, 
esses estabelecimentos tentam manter a qualidade 
do atendimento.
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Em 2020, devido à pandemia, a campanha “Vidas 
importam, a diálise não pode parar” foi realizada total-
mente on-line. As redes sociais ancoraram as ações, com 
o mote “O impacto social da diálise” e depoimentos de 
pacientes sobre a importância do tratamento para que 
pudessem estar ao lado da família e realizar sonhos.  
E, em 2021, o movimento defendeu o reajuste imediato 
de 46% na tabela SUS, totalizando R$ 285,45 (referen-
te a uma sessão de hemodiálise), para garantir a qua-
lidade assistencial desses pacientes e a sobrevivência 
das clínicas conveniadas ao SUS. Em ato simbólico, as 
clínicas em todo o país apagaram suas luzes por alguns 
minutos, chamando a atenção das autoridades para o 
iminente risco de apagão que o setor corre.

Exemplo disso são as clínicas de diálise que estão 
fechando pelo Brasil: foram 39 somente nos últimos 
cinco anos. A ABCDT e as entidades do setor travaram 
uma guerra de sensibilização junto ao Ministério da 
Saúde, mostrando que as conquistas das últimas 
duas décadas na qualidade assistencial não podem 

ser perdidas; o esforço não pode ser somente dos 
prestadores de serviços.

Unidades de diálise pelo Brasil estão perdendo a con-
dição de atender pacientes SUS, e a troca de clínica 
para um paciente representa readaptação e aumento 
da distância de sua residência para o local de trata-
mento. Para quem realiza esse procedimento três 
vezes por semana, isto é bastante significativo. Outro 
dado alarmante é que, hoje, em torno de 5% dos 
renais crônicos fazem diálise peritoneal, percentual 
que já girou acima de 15%, e o custo logístico sim-
plesmente minou esse tipo de atendimento na região 
Norte e em grande parte do Nordeste. O algoritmo é 
simples: se a conta não fecha, a clínica fecha.

Apesar de duro, o caminho também foi feito de vitórias. 
Um projeto de lei que inclui o “Dia D da Diálise” no 
calendário nacional de saúde tramita na Câmara dos 
Deputados e tudo indica que, até o final do ano, a última 
quinta-feira do mês de agosto será confirmada como tal.

Dia D da Diálise 2019 na rodoviária do Plano Piloto em Brasília - DF

Crédito: ABCDT 

CAMPANHA
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Faça sua inscrição! 
Os membros da Federação Brasileira de Hospitais têm direito a 
tarifa de membro com desconto da IHF.  Para obter o desconto, 
você precisa inserir o código promocional.  Por favor, mande um 
e-mail para congress@ihf-fih.org e obtenha seu código de 
membro. Entre no site www.worldhospitalcongress.org para mais 
informações

+300 Apresentadores • +200 Cartazes • +1.000 Participantes • +60 Países

8-11 de novembro

O 44º Congresso Mundial de Hospitais da Federação Internacional de Hospitais 
é um fórum global único que reúne líderes executivos de hospitais, serviços de 
saúde e organizações de saúde para discutir os principais impulsionadores de 
políticas, gestão e soluções de saúde nacionais e internacionais. Será um dos 
primeiros eventos de gestão de saúde híbrida que acontecerá na Europa. Depois 
do ano anterior sem precedentes, novembro de 2021 é o momento perfeito para 
nos reunirmos mais uma vez para refletir sobre os desafios, compartilhar os 
principais aprendizados e explorar estratégias para a jornada adiante.principais aprendizados e explorar estratégias para a jornada adiante.

Junte-se a nós em Barcelona ou online para aprender e trocar conhecimento, 
boas práticas, novas ideias e inovações e fazer networking com outros 
executivos de toda a comunidade internacional de saúde.
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AVC E DOENÇA DAS 
ARTÉRIAS CARÓTIDAS: UMA 
DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE 
DERRAME CEREBRAL

O cérebro é um tecido complexo, extremamente 
sensível e que consome uma enorme quantidade de 
energia, sendo necessário um grande fluxo sanguíneo 
para manter seu metabolismo fisiológico. Sem ele 
você não seria capaz de se mover, pensar, sentir, ter 
lembranças ou emoções; enfim, é tudo aquilo que nos 
define como seres humanos. Frente à importância do 
nosso cérebro, a natureza, ao longo dos milhares de 
anos de evolução dos seres humanos, construiu uma 
série de mecanismos de proteção, justamente para 
evitar que falte aporte sanguíneo para essa parte 
tão importante do nosso corpo, o que, basicamente, 
é a causa mais frequente dos derrames cerebrais ou 
acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

Ainda assim, o AVC configura, atualmente, a segunda 
causa de morte no país. Segundo dados do Ministério 
da Saúde, em 2017, foram reportadas mais de 100 mil 
mortes por AVC, e,  neste ano, cerca de 80 mil. Uma 
morte é sempre trágica, mas o AVC tem outro lado tão 
ou mais cruel que a morte: muitos que sobrevivem 
a um evento maior podem carregar sequelas mais 
ou menos incapacitantes pelo resto das suas vidas. 
Estima-se que cerca de 70% destes pacientes não 
retornem às suas atividades laborais prévias, e cerca 
de 50% perderão a autonomia, necessitando do 
suporte de cuidadores de forma contínua. O impacto 
para essas pessoas, para suas famílias e para o país é 
simplesmente incalculável.

Podemos dividir os AVCs em isquêmicos, que 
são os mais frequentes, sendo responsáveis 
por, aproximadamente, 85% dos casos; e os 
hemorrágicos, que, apesar de menos comuns, são 

ESPECIALIDADE

os de maior gravidade de forma geral. Os últimos, 
geralmente, decorrem de falhas na estrutura de 
vasos cerebrais, como, por exemplo, aneurismas 
que se rompem ou um pico de pressão elevada. Os 
isquêmicos têm suas causas principais relacionadas 
ao coração, como arritmias e problemas nas válvulas 
cardíacas, ou diretamente ligadas às artérias 
carótidas ou vertebrais. As artérias carótidas são 
os principais vasos responsáveis pela irrigação do 
cérebro. Atualmente, sabemos que quatro em cada 
dez acidentes vasculares cerebrais têm sua origem 
em uma ou ambas artérias carótidas. São dois os 
mecanismos principais do AVC associados à carótida, 
e todos evoluem a partir da aterosclerose nas 
carótidas. No primeiro, ocorre o acúmulo de gordura 
e cálcio na parede da artéria (placa aterosclerótica) 
com estreitamento progressivo do vaso, impedindo 
que o sangue chegue ao cérebro. No segundo, 
fragmentos podem se desprender da placa de 
aterosclerose e ocluir artérias dentro do próprio 
cérebro. Isto é chamado de embolia arterial.

Derrames graves e extensos podem ocorrer 
repentinamente, mas, eventualmente, conseguimos 
identificar alguns sintomas de alerta, permitindo 
o diagnóstico precoce e o tratamento que poderia 
evitar esse grave desfecho. Perda súbita de força 
ou alteração de sensibilidade em metade da face e/
ou de um lado do corpo; perda súbita da visão em 
um ou em ambos os olhos; e alterações agudas da 
linguagem (dificuldade em articular ou compreender 
palavras) e do equilíbrio (vertigens), com náuseas e 
vômitos, são alguns desses sinais de alerta. É muito 
importante o conhecimento dos principais sinais e 
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A prevenção ainda é o melhor 
tratamento para o AVC, sendo 
que indícios de doença arterial 
podem ser verificados em uma 
consulta especializada e o diag-
nóstico inicial pode ser feito por 
meio de um checkup vascular.

sintomas, o que permite o diagnóstico ou, ao menos, 
a suspeita precoce. Atualmente, a intervenção nas 
primeiras 6 horas de manifestação do AVC pode 
mudar completamente sua evolução em termos de 
sequelas e mesmo mortalidade.

A causa da doença nas carótidas é muito semelhante 
à origem do infarto cardíaco, tanto que existe uma 
forte associação entre ambos. Pacientes masculinos 
e acima dos 50 a 60 anos de idade são os principais 
acometidos. Os fatores de risco relacionados aos 
derrames são bem familiares e incluem tabagismo, 
obesidade, sedentarismo, pressão alta, diabetes e 
colesterol aumentado, que alteram a estrutura dos 
vasos sanguíneos e propiciam o desenvolvimento de 
doenças vasculares.

Uma vez explicados os fatores de risco, fica claro que 
uma excelente forma de se proteger é modificar seus 
hábitos de vida, como, por exemplo, com a prática de 
atividades físicas e a suspensão do tabagismo, além 
de tratar os fatores de risco já existentes, incluindo 
as doenças associadas e a obesidade. A prevenção 
ainda é o melhor tratamento para o AVC, sendo que 
indícios de doença arterial podem ser verificados 
em uma consulta especializada. O diagnóstico inicial 
pode ser feito por meio de um checkup vascular 
e a utilização de exames complementares não 
invasivos, como a ecografia vascular com doppler das 
artérias carótidas e vertebrais. Havendo alterações 
importantes, tais exames são complementados 
com outros mais precisos, como angiotomografia, 
angiorressonância e até mesmo cateterismo arterial.

Casos com comprometimento leve e sem sintomas 
normalmente podem ser tratados clinicamente, 
pelo controle dos fatores de risco e medicações que 
diminuem a chance de trombose (antiagregantes 
plaquetários) ou que agem na placa aterosclerótica 
(estatinas). Casos com estreitamento muito acentuado 
ou embolização cerebral geralmente precisam ser 
corrigidos por meio de cirurgia convencional ou 

MARCELO RODRIGO  
DE SOUZA MORAES
Diretor científico da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular.

métodos endovasculares (colocação de stents). 
Cada caso deve ser analisado individualmente 
para a escolha da modalidade de tratamento mais 
adequada.

O cirurgião vascular é o especialista que tem 
o conhecimento sobre todas as técnicas de 
investigação e tratamento desta doença, e pode, em 
conjunto com o paciente, definir a melhor forma de 
conduzir o problema.
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Após o processo de recuperação da Covid-19, 
o paciente que se contaminou com o vírus tem 
que lidar com mais um desafio: as sequelas que o 
coronavírus traz. Segundo o levantamento realizado 
pela Domicile, empresa especializada em home care, 
o número de pacientes com algum tipo de sequela, 
tratados em casa, aumentou 20% no primeiro 
semestre do ano. Parte dos pacientes relataram 
problemas pulmonares e, entre as soluções para esse 
sintoma, está a fisioterapia respiratória.

Isso acontece porque a doença causa uma inflamação 
persistente, que compromete o funcionamento do 
pulmão. De acordo com João Paulo Silveira, especialista 
em fisioterapia respiratória e CEO da Domicile, o órgão 
pode levar até pouco mais de um ano para se recuperar. 
“Um paciente com Covid perde muito rapidamente a 
capacidade de respirar, e, com isso, muitos precisam 
ser submetidos à ventilação mecânica. Mesmo após 
a recuperação, os pulmões ficam com cicatrizes, 
chamadas de fibroses, ocasionando sintomas como 
fraqueza, dispneia (falta de ar), cansaço, perda muscular 
e outras sequelas da doença”, explica.

Segundo o especialista, a fisioterapia ou reabilitação 
respiratória é um dos principais métodos de 
recuperação e consiste em técnicas direcionadas 
para diminuir a dispneia (falta de ar) e melhorar a 
respiração. Esse tratamento trabalha principalmente 
o pulmão, a caixa torácica e os músculos respiratórios.

PROCURA POR SERVIÇOS DE 
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA TEM 
AUMENTADO ENTRE PACIENTES 
COM SEQUELAS DA COVID

TERAPIA PÓS-COVID

Especialistas em reabilitação 
cardiopulmonar reforçam a 
importância do tratamento e 
alertam para a terceira onda 
da doença 
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Entre os exercícios indicados pelo especialista 
estão: treinos aeróbicos (caminhada); de força (com 
a utilização de peso, mas moderadamente, e com 
equipamentos, sendo ajustado de acordo com a 
força muscular do paciente); ou, ainda, alternativos 
(acupuntura). Em todos os casos, a terapia demanda 
o acompanhamento de um profissional. “Uma outra 
opção para os pacientes que estão com dificuldade 
para respirar são os exercícios mais simples, com 
técnicas de relaxamento e meditação, combinados 
com técnicas de respiração com o diafragma”, avalia 
o especialista.

Um estudo que acompanhou mais de 1.700 pessoas 
por seis meses após a infecção pela Covid-19, em 
Wuhan, na China, mostrou que a maioria (76%) 
relatou pelo menos um sintoma nesse período 
posterior à fase aguda. Os mais relatados foram 
cansaço e fraqueza muscular (63%); dificuldades 
para dormir (26%); e ansiedade e depressão (23%).

O especialista ainda afirma que, além das sequelas 
respiratórias, há risco de sequelas no cérebro, nos 
rins e no coração para uma parcela de acometidos, 
em especial os casos mais graves, que exigem 
internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
Outra consequência encontrada em pacientes graves 
da Covid-19 diz respeito à dificuldade de raciocínio e 
memória, sintomas de ansiedade, depressão, estresse 
pós-traumático, entre outros.

“Embora o calendário sobre a vacinação no estado 
de São Paulo pareça estar evoluindo, é possível que 
o país ainda sofra uma terceira onda da pandemia. 
A indicação é que cada grupo se atente às datas e 
continue utilizando as medidas de proteção, como 
uso de máscara em locais públicos; higienização 
regular das mãos com álcool em gel 70% ou água 
e sabão; manter, pelo menos, 2 metros de distância 
entre você e qualquer pessoa que esteja tossindo ou 
espirrando; evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 
cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar; ficar 
em casa se não se sentir bem; se tiver febre, tosse 
e dificuldade em respirar, procurar atendimento 
médico”, finaliza.

A fisioterapia ou reabilitação 
respiratória é um dos principais 
métodos de recuperação e consiste em 
técnicas direcionadas para diminuir 
a dispneia (falta de ar) e melhorar a 
respiração. Esse tratamento trabalha 
principalmente o pulmão, a caixa 
torácica e os músculos respiratórios.
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DESNUTRIÇÃO 
ACOMETE 40% 
DOS PACIENTES 
INTERNADOS 
NO BRASIL

TERAPIA NUTRICIONAL

Foram quase seis meses de internação para combater 
a infecção pelo coronavírus. Metade desse tempo 
intubado, inconsciente e recebendo alimentação 
somente por sonda. Até que, depois de três meses, 
ao retirar a traqueostomia, Gilberto Alves, 69 anos, 
saboreou, segundo ele mesmo, “o melhor purê de 
batata da vida, com manteiga e bem fresquinho”, 
afirma bem-humorado, já em casa desde março. 
Morador do Rio de Janeiro, Gilberto foi diagnosticado 
com Covid-19 em meados de setembro de 2020. 
“Trabalhei na sexta-feira, não sentia nada, até que, 
no domingo, tive falta de ar. Meu genro me levou ao 
hospital. Internei na mesma hora, e na segunda-feira 
já estava intubado”, lembra.

Parecer técnico realizado pela 
Sociedade Brasileira de Nutrição 
Parenteral e Enteral mostra que, 
sem o tratamento nutricional 
adequado, contando somente 
com a alimentação convencional, 
pacientes têm pior resposta 
imunológica, aumento no tempo de 
internação e até riscos de morte
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O cardápio com purê de batatas deu novo ânimo a 
Gilberto, mas foi a terapia nutricional oral (TNO), 
oferecida no hospital privado onde ele esteve 
internado, que contribuiu para a recuperação do 
comerciante, que perdeu 20 quilos durante o 
tratamento contra o coronavírus. A introdução da 
TNO, aliada ao consumo de alimentos balanceados, 
evitou um quadro de desnutrição ao paciente, dieta 
que ele segue até hoje.

Gilberto está entre um número mínimo de pacientes 
no país que têm acesso à TNO. A terapia consiste 
em oferecer ao paciente uma alimentação não 
convencional. São suplementações que podem ser 
líquidas (prontas para beber), pastosas ou em pó 
(podem ser preparadas como bebidas ou adicionadas 
a bebidas e alimentos), indicadas aos pacientes que 
estão com necessidades nutricionais, os quais, como 
indicam as pesquisas, são maioria nos hospitais. 
Segundo especialistas, a TNO é considerada mais 
segura, de fácil introdução à dieta hospitalar e 
complementa as refeições.

Para a médica nutróloga e presidente da Sociedade 
Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (Braspen) 
Melina Gouveia Castro, identificar de maneira 
precoce a desnutrição de um paciente que chega 
a uma unidade de saúde, assim como a oferta 
desse tratamento, possibilita estabelecer conduta 
nutricional mais apropriada e melhora do desfecho 
dessas pessoas. “O propósito é minimizar os riscos 
de agravamento da doença principal, o estresse 
do doente, e promover a rápida recuperação, para 
que essa pessoa retorne para casa o quanto antes”, 
explica Melina.

No Brasil, a situação é preocupante porque, segundo 
o parecer técnico “Adição da Terapia Nutricional Oral 
no Reembolso do Procedimento no SUS”, realizado 
pela Braspen, 37,25% dos pacientes brasileiros 
em internação clínica em hospitais do país estão 
desnutridos. Por isso, a entidade lançou a campanha 
“Braspen em Ação: Terapia Nutricional Oral no SUS”. 
Hoje, os suplementos nutricionais orais não possuem 
procedimentos específicos para serem reembolsados, 
o que contribui para que muitos hospitais não tenham 
incentivo ou recurso exclusivo para contemplar a 
tecnologia e oferecer aos pacientes.

ATUALIZAÇÃO

Desde 2017, a Braspen tem se reunido com o 
Ministério da Saúde para discussão de uma possível 
atualização da Portaria 120, de abril de 2009, que 
regulamenta o reembolso para terapia nutricional 
enteral ou parenteral para pacientes internados e que 
estão desnutridos. A entidade encaminhou, no mês 
de julho, para a Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), 
uma solicitação de ampliação do reembolso da 
terapia nutricional, com a inclusão da suplementação 
oral, para o tratamento de pacientes internados que 
estejam desnutridos ou em risco de desnutrição, em 
todos os hospitais do SUS no território nacional.

No entanto, uma análise preliminar da Conitec deu 
parecer inicial contra a inclusão. A expectativa, 
agora, é pela abertura de uma consulta pública 
que receba argumentos da sociedade em geral, 
incluindo pacientes, familiares, profissionais da 
saúde, especialistas e pesquisadores, que reforcem a 
importância da TNO. Essa é a única forma de reverter 
o parecer inicial do órgão. Após esse período, a 
Conitec volta a se reunir e, então, deve emitir um 
parecer final.

“É importante que todos (profissional da saúde, 
paciente, familiar de alguém que esteve ou está 
internado) saibam da importância de oferecer a TNO 
nos hospitais, tanto para obter bons resultados na 
recuperação quanto para que essas pessoas tenham 
acesso a esse atendimento”, reforça Diogo Toledo, 
vice-presidente da Braspen.

TERAPIA NUTRICIONAL

Desde 2017, a Braspen tem se reunido 
com o Ministério da Saúde para 
discussão de uma possível atualização 
da Portaria 120, de abril de 2009, que 
regulamenta o reembolso para terapia 
nutricional enteral ou parenteral para 
pacientes internados e que estão 
desnutridos. 
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SAÚDE NUTRICIONAL COMO 
DIREITO HUMANO

Quando um paciente é internado para um tratamento 
de saúde, uma equipe de profissionais realiza exames 
para avaliar como essa terapia será realizada. Isso en-
volve, inclusive, uma dieta alimentar – tão importante 
quanto o uso de medicamentos. Buscando reforçar 
esse tema, sociedades mundiais de nutrição clínica 
(Aspen, Espen, Felanpe, Pensa e Waspen) lançaram a 
campanha global “Nutrition care is a human right” – em 
português, “Cuidado nutricional é um direito humano”.

A ação visa à conscientização dos profissionais da 
saúde, da sociedade civil e das instituições públicas 
e privadas sobre os direitos do paciente no ambiente 
hospitalar, assim como a importância do cuidado 
nutricional para promover a saúde de quem está 
internado. Mais do que isso, a mobilização também 
quer possibilitar que a educação sobre a terapia 
nutricional seja discutida com o próprio paciente e 
os familiares.

Um estudo publicado pela revista especializada  
Clinical Nutrition, em 2016, aponta índices ainda 
maiores de desnutrição em adultos hospitalizados, 
chegando a 60%. Isso significa que a cada dez pa-
cientes que dão entrada em unidades de saúde para 
internação, seis já estão desnutridos. E, durante a 
hospitalização, esta condição piora de forma progres-
siva, principalmente em idosos e pacientes críticos, 
justamente pela falta de diagnósticos e de terapias 
nutricionais. Doze países participaram do estudo, 
que contou com mais de 29 mil pacientes em toda a 
América Latina, a maioria brasileiros.

As consequências da desnutrição para os pacientes 
são: pior resposta imunológica, atraso no processo 
de cicatrização, risco elevado de complicações cirúr-
gicas e infecciosas, maior probabilidade de desen-
volvimento de lesões por pressão (conhecidas como 
escaras), aumento no tempo de internação e do risco 
de mortalidade. E mesmo para aqueles que recebem 
a alta hospitalar, as chances de reinternação, quando 
não recebem terapias nutricionais adequadas, au-
mentam em 50%.
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HUMANIZAÇÃO 
DA INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

HOSPITALMED 2021  

É preciso humanizar e promover uma maior empatia 
na relação entre médico e paciente, seja no setor 
privado, seja no público. É necessário que os aten-
dimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) sejam 
semelhantes aos ofertados em clínicas e hospitais 
particulares. Afinal, esse é um dos princípios que en-
contramos no Artigo V da Constituição de 1988, que 
apresenta, entre seus incisos, o princípio da igual-
dade, não havendo distinção de qualquer natureza. 
Então, qual a razão de escutarmos e vivenciarmos 
tantos casos de situações imensamente distintas en-
tre o que é ofertado aos doentes nesses dois meios?

Estamos passando por um momento único e de mui-
tas mudanças no que definimos como sociedade, 
bens materiais e relações interpessoais. Em tempos 
de diversas possibilidades de conectividade e em 
que o contato com o próximo está mais restrito, 
onde há uma necessidade de mais cuidados, seria 
fantástico o acesso da população à assistência à 
saúde por meio dos robôs. A atuação da inteligência 
artificial (IA), aliada à coordenação profissional de 
um médico, possibilitaria um suporte mais digno e 
humanizado a todos.

É preciso entender que a IA não veio para substituir 
a mão de obra humana, mas, sim, para contribuir na 
realização, no caso da área da saúde, de procedimen-
tos cirúrgicos menos invasivos e de rápida recupe-
ração, e, até mesmo, nos atendimentos de rotina. 
Além disso, soma-se à imensa otimização do tempo 
do profissional, já que tem a possibilidade da sua 
atuação de forma remota, não necessitando necessa-
riamente da sua presença no ambiente cirúrgico ou 
de atendimento.

Esse cenário entre médico e IA foi abordado como 
inovação e solução para o setor durante a Hospital-

Med, em 2019, a maior e mais completa feira de ne-
gócios em saúde do Norte/Nordeste. Na ocasião, uma 
das startups participantes apresentou um robô que, 
por meio dos comandos de um médico que estava no 
Rio Grande do Sul, realizou procedimento cirúrgico 
de sucesso no Recife-PE, local onde a máquina estava 
localizada. Ou seja, há apenas dois anos, mostramos 
que a união entre o trabalho do profissional de saúde 
e a IA já funcionava com total eficiência.

Se antes havia certa resistência ao uso da tecnologia, 
até por questões de segurança no tratamento e no 
receituário médico, hoje sabemos que a telemedici-
na, que chegou timidamente há poucos anos, pode 
ser considerada como um dos principais suportes 
para a triagem e o encaminhamento ao atendimento 
presencial, além de rápidas assistências e até mesmo 
no monitoramento de rotina, em casos de pacientes 
em quadro de supervisão médica e que já seguem 
acompanhamentos regulares em consultório.

E para que todos tenham ainda mais segurança, a 
Lei nº 13.989/2015, de abril de 2020, publicada 
no Diário Oficial da União, afirma, no inciso 5º, que 
“a prestação de serviço da telemedicina seguirá os 
padrões normativos e éticos usuais do atendimento 
presencial”, desde que seja informada a sua limitação 

Fica a lição de que, para 
equipararmos o atendimento 
do SUS com o das clínicas e dos 
hospitais privados, é preciso que 
a gestão pública volte os olhos 
com mais atenção e cuidado às 
necessidades do sistema. 



|    61 

REVISTA VISÃO HOSPITALAR

no que se refere ao exame físico. E os ganhos para a 
parte da sociedade têm sido ainda mais efetivos, com 
a implementação dos procedimentos em telemedi-
cina no setor privado, principalmente em razão da 
oferta pelos planos de saúde.

De acordo com a pesquisa “2021 Global Medical 
Trends”, realizada pela Willis Towers Watson, que 
falou com 287 seguradoras em 27 países, 50% das 
seguradoras globais oferecem esse tipo de consulta, 
sendo o continente europeu o de maior destaque 
(60%) no uso dessa ferramenta. Já a América Latina, 
porém, ocupa o quarto lugar (46%).

RODRIGO DA FONTE
Presidente da HospitalMed.

Com isso, fica a lição de que, para equipararmos 
o atendimento do SUS com o das clínicas e dos 
hospitais privados, é preciso que a gestão pública 
volte os olhos com mais atenção e cuidado às 
necessidades do sistema, uma vez que, segundo 
pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), de setembro de 2020, mais de 150 
milhões de brasileiros – o equivalente a 70,5% 
da população – são dependentes do atendimen-
to público para terem suas questões de saúdes 
contempladas. Além disso, são necessárias campa-
nhas que incentivem o profissional da medicina a 
apoiar a entrada da tecnologia e da IA nas salas 
de consulta e nos centros cirúrgicos, passando 
a vê-las não como algo que possa substituí-los, 
mas, sim, como um meio a mais para contribuir 
no tratamento e, à sua maneira, contribuir para a 
“parceria” entre os envolvidos.
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A TELEVISITA POR 
VIDEOCHAMADA

TELEVISITA

Foi sancionada a Lei 14.198/2021, que regulamenta 
a realização de videochamadas feitas por pacientes 
internados em instituições hospitalares e demais 
serviços de saúde. A possibilidade quanto à realiza-
ção de videochamadas não é algo tão novo, contudo, 
com a necessidade de isolamento social em decor-
rência da pandemia de Covid-19, em muitos casos a 
videochamada se tornou a única forma de viabilizar 
o contato dos pacientes com seus entes queridos.

Fica previsto, pela nova lei, que:

• Serviços de saúde deverão propiciar, no mínimo, 
uma videochamada diária aos pacientes interna-
dos em enfermarias, apartamentos e Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs);

• O médico indicará o momento adequado;

• O médico que acompanha o paciente é o res-
ponsável pela autorização;

• Se o médico contraindicar a realização da video-
chamada, isso deverá ser justificado e registrado 
no prontuário médico;

• Protocolos sanitários e de segurança com re-
lação aos equipamentos utilizados devem ser 
respeitados;

• Poderão ser realizadas videochamadas mesmo 
com pacientes que estejam inconscientes, des-
de que tenham autorizado enquanto gozavam 
de capacidade de se expressar de forma autô-
noma, ainda que oralmente, ou por familiar;

• Os serviços de saúde deverão proteger os dados 
dos pacientes, mantendo a confidencialidade 
das informações, sendo proibida a divulgação 
de imagens por qualquer meio que possa expor 
os pacientes ou o serviço de saúde;
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NYCOLLE SOARES
Advogada, especialista em Ética e Compliance 
na Saúde, analista em Gestão da Qualidade e 
Acreditação em Saúde.

• Será exigida do paciente, dos familiares e dos 
profissionais de saúde a assinatura de termo de 
responsabilidade;

• Os serviços de saúde são responsáveis por 
operacionalizar e proporcionar o apoio logístico 
para o cumprimento do estabelecido na lei.

Não ficou claro sobre quem deverá disponibilizar o 
equipamento para a realização da videochamada. 
Contudo, a lei fala sobre o suporte logístico, o que 
nos faz pressupor, então, que deverá haver o forne-
cimento de sinal de internet para tal.

Os serviços de saúde devem se atentar para a 
criação de regras e procedimentos internos que 
tragam segurança para essa nova modalidade de 
comunicação com os pacientes, pensando sempre 
nos possíveis problemas que essa nova sistemática 
pode ocasionar.

O fornecimento do equipamento eletrônico, a sua 
guarda e o período de uso com certeza serão ques-
tões que trarão novas responsabilidades para as 
instituições. Outro ponto que irá exigir atenção será 
a documentação para o devido registro do consen-
timento para a realização da videochamada, bem 
como a devida justificação médica nos casos de con-
traindicação do uso da ferramenta de comunicação.

Por outro lado, a possibilidade de que exista uma 
forma de comunicação entre o paciente e as pes-
soas que lhe são queridas, durante esse período de 
afastamento e internação, com certeza trará maior 
bem-estar para todos que estão envolvidos, e, por 
consequência, a esperança de um prognóstico me-
lhor em todos os casos.

A transformação digital não é nenhuma novidade, 
e até mesmo a área da saúde deverá se adaptar 
às novas possibilidades que existem dentro desse 
contexto virtual. É fato que a pandemia de Co-
vid-19 acelerou esse movimento que já existia, e, 
agora, chegamos a um ponto em que não há mais 
como retroceder.
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O CUIDADO CERTO, NO 
LUGAR CERTO E NO TEMPO 
CERTO NOS FLUXOS 
HOSPITALARES

GESTÃO DE FLUXOS HOSPITALARES

Atualmente, temos alta de definição de fluxos, pre-
cária gestão visual do estado de cada paciente, sem 
segregação de fluxos assistenciais visível. Em contra-
partida, profissionais sobrecarregados, trabalhando 
sem um padrão definido, buscam atender tais fluxos, 
mas nem sequer sabem o cuidado certo para cada 
paciente. Do lado de fora, muitas vezes, os familiares 
reclamam pedindo informação. Esse cenário é muito 
comum tanto em hospitais brasileiros quanto mundo 
afora, e, com a pandemia, ficou visível a fragilidade 
que os serviços de saúde possuem sobre a segrega-
ção de fluxo para um melhor cuidado do paciente. 

BENCHMARKING MUNDIAL

1. Os fluxos da medicina

Os fluxos da medicina (VMPS, do inglês the flows 
of medicine) são um framework desenvolvido pelo 
Virginia Mason Institute para identificar os principais 
processos críticos hospitalares, pois, quando falamos 
em cuidado de pacientes e eficiência de processos, 
fazer uma gestão eficiente de fluxos pode levar a 
mudanças rápidas e eficazes que, consequentemen-
te, impactarão as vidas atingidas. 

Avalie o desempenho de fluxos 
de um hospital e conheça as 
últimas tendências que vêm 
melhorando o funcionamento de 
instituições de saúde no mundo

Estes fluxos identificados pelo VMI são: 

• Fluxo de pacientes;

• Fluxo de familiares;

• Fluxo dos provedores;

• Fluxo da medição;

• Fluxo de suprimentos;

• Fluxo da informação;

• Fluxo dos equipamentos;

• Fluxo da engenharia de processos.

Utilizar essa estrutura ajudará os gestores de saúde 
(gestores hospitalares, gestores médicos, gestores 
da enfermagem etc.) a fazerem uma melhor análise 
do seu processo e ambiente de trabalho, e, dessa 
maneira, enxergarem com clareza o estado atual 
para que possam implementar e conduzir melhorias 
objetivando um estado futuro melhorado.

2. Fluxo como uma medida de segurança

O Institute of Healthcare Improvement (IHI) é uma 
outra referência mundial que vem há muito tempo 
discutindo e estudando a gestão de fluxos hospita-
lares. No whitepaper “Achieving hospital-wide patient 
flow”, o instituto estruturou o melhor modelo de 
cuidado baseado nos seguintes pontos:

• Diagnóstico e tratamento certos;

• Paciente certo no leito certo;
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• Equipe de enfermagem e expertise da equipe certas;

• Expertise em doenças específicas;

• Expertise em equipamentos. 

No mesmo whitepaper, o IHI definiu um diagrama 
conceitual ou mapa de sistemas dos fluxos de pa-
cientes no hospital. Este diagrama ajuda a visualizar 
os componentes principais de um sistema hospitalar 
e as principais inter-relações entre eles.

3. Os conceitos na prática

Esses e outros conceitos e ferramentas de fluxo 
vêm sendo estudados pelo engenheiro de produção 
chileno Marco Saavedra Bravo. Para ele, “a solução 
para a otimização de fluxos intra-hospitalares não é 
simples, mas muito factível de acontecer. É preciso, 
inicialmente, identificar os fluxos críticos dentro 
do serviço, o que torna, inclusive, outros processos 
internos mais eficazes, utilizando ferramentas de 
gestão que identificam o desperdício de tempo de 
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espera, de transporte, de movimentação interna, de 
excesso de estoque etc. Aliás, servem para melhorar 
não só as experiências dos pacientes, como também 
impactam positivamente o ambiente dos trabalhado-
res da saúde”.

O engenheiro comenta que, para reduzir os desperdí-
cios e melhorar os fluxos, está trabalhando, há mais 
de dez anos, em uma “filosofia de mudança cultural” 
que vem da indústria automobilística. Também co-
nhecida como Lean Thinking ou Pensamento Lean, 
esta filosofia é originária do Japão – Sistema Toyota 
de Produção. O modelo foi desenvolvido após a Se-
gunda Guerra Mundial e há quase uma década vem 
sendo aplicado em muitos hospitais no mundo (hoje 
em dia, o muito comentado Lean Healthcare ou Lean 
na Saúde).

Para Bravo, implementar o Lean na Saúde é muito 
mais do que falar de ferramentas (Mapa de Fluxo de 
Valor, Diagrama do Espaguete, Kanban, Poka Yoke 
etc.). É manter o cuidado centrado no paciente e se 
preocupar, também, com o profissional da saúde.  
É um “ganha-ganha”, ou seja, aumentamos a pro-
dutividade e a eficiência hospitalar, a qualidade no 
serviço e no atendimento, a segurança e a satisfação 
dos usuários, enquanto ajudamos os profissionais a 

se sentirem mais capacitados e engajados, reduzin-
do suas fontes de esgotamento. O Sistema Toyota 
de Produção e o Pensamento Lean nos ensinam 
que precisamos entender os fatos (sem suposições) 
onde o problema realmente acontece e tomar ações  
(Genchi Genbutsu).

Contudo, o engenheiro de produção avisa: “indepen-
dentemente das ferramentas ou das metodologias 
a serem implementadas, em qualquer tipo de orga-
nização, o fundamental sempre serão as pessoas e 
o respeito por elas. É por isso que devemos envol-
vê-las em quaisquer mudanças que pensamos em 
desenvolver. Assim, aumentamos o engajamento nos 
processos de mudança”. 

O sucesso da prática do Lean em um hospital é defi-
nido pela mudança cultural da organização (com foco 
na melhoria contínua) e pela experiência do paciente. 
“Redesenhamos fluxos e processos de trabalho. Com 
um sistema centrado no usuário, promovemos uma 
melhor administração de recursos e fornecemos me-
lhores cuidados, de forma mais rápida e acessível. Des-
sa forma, aplicamos o conceito de just in time (a peça 
certa, na quantidade certa e no tempo certo) para os 
nossos pacientes, com o cuidado certo, para o paciente 
certo, no lugar certo e no tempo certo”, conclui Bravo.

GESTÃO DE FLUXOS HOSPITALARES
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O Senado Federal rejeitou, no dia 1º de setembro, a 
proposta de uma nova reforma trabalhista. O projeto, 
que criaria novos regimes de contratação, já havia sido 
aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta do 
texto original era recriar o programa de redução de jor-
nadas e salários. Houve uma movimentação no Senado 
para se tentar buscar alternativas que viabilizassem a 
votação da proposta, retirando algumas normativas in-
cluídas pelos deputados que mudavam diversas regras 
da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), mas não 
foi o suficiente para a aprovação. Entre os principais 
pontos da proposta estavam novas modalidades de 
trabalho; Programa de Incentivo ao Primeiro Emprego 
(Priore); redução no pagamento de horas extras para 
algumas categorias profissionais; restrição à Justiça 
gratuita em geral; proibição a juízes anularem pontos 
de acordos extrajudiciais firmados entre empresas e 
empregados; entre outros.

Parte dessas medidas propostas já havia sido apre-
sentada pelo governo nos primeiros meses de 2020, 
na medida provisória do Contrato de Trabalho Verde 
Amarelo. Porém, a MP acabou sendo revogada. Desde 
então, o governo trabalha para recriar as medidas.

REJEITADA MEDIDA PROVISÓRIA 
PARA UMA REFORMA 
TRABALHISTA (MP 1.047/2021)

Dulci Tiné 
Assessora parlamentar da Federação 
Brasileira de Hospitais (FBH). 
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Foi publicada, no Diário Oficial da União do dia 3 
de setembro, a Lei 14.198/2021, que regulamen-
ta as videochamadas para pacientes internados 
em enfermarias, apartamentos e Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTIs), impossibilitados de receber 
visitas de seus familiares. 

De acordo com o texto, originário do Projeto de 
Lei 2.136/2020, os serviços de saúde deverão 
propiciar, no mínimo, uma videochamada diária 
aos pacientes, respeitadas as observações mé-
dicas sobre o momento adequado, os protocolos 
sanitários e de segurança com relação aos equi-
pamentos utilizados.

A realização das videochamadas deverá ser 
previamente autorizada pelo profissional res-
ponsável pelo acompanhamento do paciente. 
Eventual contraindicação para as ligações deverá 
ser justificada e anotada no prontuário. Cabe ao 
serviço de saúde zelar pela confidencialidade 
dos dados e das imagens produzidas durante a 
videochamada, exigindo firma do paciente, dos 
familiares e dos profissionais de saúde em termo 
de responsabilidade, vedando a divulgação de 
imagens por qualquer meio que possa expor os 
pacientes ou o serviço de saúde.

SANCIONADA LEI 
QUE REGULAMENTA 
VIDEOCHAMADAS PARA 
PACIENTES INTERNADOS

ACONTECE NO  
CONGRESSO
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O Projeto de Lei 1.605/2019, aprovado na Câmara dos 
Deputados, propõe a instituição do Estatuto da Pessoa 
com Câncer para promover condições iguais de acesso 
a tratamentos. 

O projeto torna obrigatório o atendimento integral 
à saúde da pessoa com câncer por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS), na forma do regulamento, além 
de atribuir ao Estado o dever de desenvolver políticas 

públicas de saúde específicas voltadas à pessoa com 
câncer, das quais devem resultar, por exemplo, ações e 
campanhas preventivas; acesso universal, igualitário e 
gratuito aos serviços de saúde; e processos contínuos 
de capacitação dos profissionais que atuam diretamen-
te nas fases de prevenção, diagnóstico e tratamento da 
pessoa com câncer.

O texto do projeto agora deverá ser analisado no Senado.

ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER  

A comissão especial que analisa mudanças na Lei dos 
Planos de Saúde realizou uma audiência pública no 
dia 1º de setembro para tratar de questões relaciona-
das aos prestadores de serviço na Saúde Suplementar, 
procurando ouvir representantes da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) e representantes dos 
médicos sobre as relações com convênios de saúde. 
Nessa audiência, a ANS anunciou que vai iniciar um 
ciclo de debates na tentativa de superar os entraves 
nas relações entre pacientes, prestadores de serviço e 
operadoras, e que essas reuniões serão abertas a to-
dos os envolvidos e promovidas pela Câmara Técnica 
da agência. Outros assuntos levantados são de que, 
muitas vezes, os problemas trazidos para a ANS ex-
trapolam a competência da agência, como no caso de 
denúncias sobre contratos que são de responsabilida-
de do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) e questões sanitárias que estão sob supervisão 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Um dos representantes dos prestadores foi o presi-
dente da Associação Brasileira de Medicina Diagnósti-
ca (Abramed), que argumentou que as contestações e 
os entraves para a realização de exames complemen-
tares, por parte das operadoras de planos de saúde, 
impactam diretamente a qualidade do atendimento 
prestado. Além dele, outro representante de prestador 
foi o Conselho Federal de Medicina (CFM), que falou 
da necessidade dos interesses dos agentes da saúde 
suplementar serem convergentes, com a garantia 
de remuneração justa para os prestadores, ética na 
relação entre beneficiários, prestadores e administra-
dores, garantindo, assim, a qualificação dos serviços.

Ao final da audiência, a presidente da comissão 
especial, deputada Soraya Manato (PSL-ES), afirmou 
que é muito importante que a nova legislação tenha 
mecanismos de contenção para a compra de hospitais 
por parte de grandes grupos estrangeiros. 

COMISSÃO ESPECIAL DISCUTE A REGULAÇÃO  
DOS PLANOS DE SAÚDE
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Foi aprovado, na Câmara dos Deputados, o Projeto de 
Lei 2.337/2021, apresentado pelo Poder Executivo 
Federal, que propõe alterações no Imposto sobre a 
Renda e Proventos de Qualquer Natureza das Pessoas 
Físicas (IRPF) e das Pessoas Jurídicas (IRPJ), bem como 
na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 
Considerado uma das “fases” da Reforma Tributária, 
o projeto teve, em seu texto final, apresentado pelo 
relator dep. Celso Sabino (PSDB/PA), importantes mu-
danças na forma de tributação. Uma dessas mudanças 
trata da instituição do Imposto de Renda Retido na 
Fonte (IRRF) sobre os lucros ou dividendos, que incidirá 
com alíquota de 15%. Como regra, a incorporação de 
lucros ou reservas utilizadas para o aumento de capital 
social não está sujeita a essa tributação. Os fundos de 
investimento em ações também não são englobados. 

Em contrapartida, a alíquota geral do IRPJ passou de 
15% para 8%. Já a CSLL foi reduzida em até 1%, estan-
do esta redução condicionada, no entanto, à revogação 
de benefícios fiscais da Contribuição ao Programa de 
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social (Cofins) destinados a 
setores específicos. A outra mudança é a extinção da 
dedução, para fins de apuração do lucro real e da base 
de cálculo da CSLL, dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) 
pagos ou creditados a sócios ou acionistas.

Quanto ao IRPF, a tabela foi alterada para elevar a 
faixa de isenção a R$ 2.500,00. As demais faixas 

também foram corrigidas. Foi retirada a limitação do 
acesso à declaração simplificada do IRPF às pessoas 
que recebam até R$ 40.000,00 por ano. Além disso, 
o teto do desconto simplificado foi alterado para  
R$ 10.563,60, valor que passa a ser aplicado no ano-
-calendário de 2022.

Especificamente para o setor de saúde, o PL 
2.337/2021 previu, no que diz respeito à Contribuição 
ao PIS e à Cofins, a extinção de alguns benefícios fis-
cais para a industrialização ou a importação de alguns 
produtos farmacêuticos, tais como: (i) a concessão de 
regime especial de utilização de crédito presumido da 
Contribuição ao PIS e a Cofins às pessoas jurídicas que 
procedam à industrialização ou à importação de pro-
dutos classificados na Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (Tipi), tributados com 
base na incidência sobre a receita bruta; (ii) a autori-
zação concedida ao Poder Executivo a reduzir a zero 
e restabelecer a alíquota da Contribuição ao PIS e da 
Cofins incidentes sobre a receita bruta e decorrentes 
da venda dos produtos químicos e farmacêuticos clas-
sificados nos Capítulos 29 e 30 da Tipi, que se referem 
aos produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas 
e consultórios médicos e odontológicos, campanhas 
de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de 
anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas.

Agora, o debate sobre o projeto segue para o Senado 
Federal, onde será apreciado.

PROJETO DO IMPOSTO DE RENDA É APROVADO  
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
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CONGRESSO
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Foi aprovada na Câmara dos Deputados e enviada ao 
Senado novamente a Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 17/2019, que torna a proteção de dados 
pessoais, inclusive nos meios digitais, um direito fun-
damental, e remete privativamente à União a função 
de legislar sobre o tema. Essa proposta, de autoria do 
senador Eduardo Gomes (MDB/TO), foi apresentada 
e aprovada no Senado em 2019 e enviada à Câmara 
dos Deputados, que aprovou o texto com mudanças. 
Por causa dessas alterações, a matéria agora volta para 
nova análise dos senadores.

A PEC, aprovada na Câmara na forma de um substitu-
tivo (texto alternativo), diz, em seu texto, que caberá à 
União organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento 
de dados pessoais, nos termos da lei. Uma das princi-
pais mudanças feitas pelo substitutivo foi a retirada do 
texto, durante a votação, do trecho que previa a criação 
de um órgão regulador na forma de uma entidade inde-
pendente, integrante da administração pública federal 
indireta e submetida a regime autárquico especial. 
Hoje, o Brasil conta com a Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais (LGPD) e possui, como órgão fiscalizador, 
a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

PROTEÇÃO DE DADOS NA CONSTITUIÇÃO (PEC 17/2019)

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do 
novo Código Eleitoral (Projeto de Lei Complementar 
112/2021), que unifica as leis sobre funcionamento 
das eleições, dos partidos e da Justiça Eleitoral, e pro-
move várias mudanças. A proposta consolida toda a 
legislação eleitoral e temas de resoluções do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) em um único texto, tratando 
de vários temas, como inelegibilidade, prestação de 
contas, pesquisas eleitorais, gastos de campanha, 
normatizações do TSE, acesso a recursos dos fundos 
partidário e de campanha, entre outros.

Um dos principais destaques do projeto, já apreciado 
em plenário e aprovado sua retirada do texto, tratava da 
quarentena de cinco anos de desligamento do cargo que 
seria exigida de juízes, membros do Ministério Público, 
guardas municipais, militares e policiais para poderem 
concorrer às eleições a partir de 2026. Outro destaque 
aprovado é que também se retirou a possibilidade de o 
mandatário mudar de partido sem penalidades no mês 
de março de cada ano eleitoral, a chamada janela de 
mudança de partido. Continua apenas a janela dos 30 
dias anteriores ao prazo de filiação partidária.

Outra novidade é a inclusão de candidatos indígenas 
na contagem em dobro dos votos dados, a exemplo 
do que será garantido para mulheres e negros. Essa 
contagem influi na distribuição de recursos do Fundo 
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC). Foi incluído no texto, também, um 
dispositivo já existente na lei atual, a fim de tornar 
inelegíveis os mandatários que renunciarem após 
abertura de processo de perda de mandato. Essa ine-
legibilidade vale para as eleições realizadas desde a 
renúncia e até oito anos após o término da legislatura. 
O texto-base aprovado autoriza, ainda, a prática de 
candidaturas coletivas para os cargos de deputado e 
vereador (eleitos pelo sistema proporcional). Ainda 
faltam ser analisados em plenário alguns destaques 
ao projeto, que ficaram para conclusão posterior. É 
provável que não haja tempo para entrada em vigor 
na eleição de 2022. Para isso, seria necessária a apro-
vação do Senado sem alterações e ser sancionada até 
o dia 3 de outubro deste ano.

CÓDIGO ELEITORAL É APROVADO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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CALENDÁRIO DE EVENTOS  
DO SETOR SAÚDE – 2021

OUTUBRO

HOSPITALMED

Data: 20 a 22 de outubro

Local: Centro de Convenções de Pernambuco – Recife-PE

Realização: ABDEH

Site: www.hospitalmed.com.br/feira/

NOVEMBRO

21º CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA 
PEDIÁTRICA

Data: 3 a 6 de novembro

Local:  Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 – Brasília-DF

Realização: Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

Site:  https://www.sbp.com.br/especiais/congresso-de-
infectologia-pediatrica-2021/

OUTUBRO

SUMMIT SAÚDE BRASIL

Data: 18 a 22 de outubro

Site: www.summitsaude.estadao.com.br

OUTUBRO
 
CONAHP – CONGRESSO NACIONAL  
DE HOSPITAIS PRIVADOS

Data: 18 a 22 de outubro

Site: www.conahp.org.br/2021/

NOVEMBRO

GLOBAL SUMMIT TELEMEDICINE & DIGITAL HEALTH

Data: 9 a 12 de novembro

Realização: Transamérica Expo Center

Site: http://telemedicinesummit.com.br

NOVEMBRO

11º CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA

Data: 13 a 17 de novembro

Local: Fortaleza-CE

Realização:  Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco)

Site: https://epi.org.br/index.php

CALENDÁRIO DE EVENTOS
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NOVEMBRO

FCE PHARMA

Data: 30 de novembro a 2 de dezembro

Local:  São Paulo Expo – São Paulo-SP 
Organização e promoção: NürnbergMesse 

Site: www.fcepharma.com.br

DEZEMBRO

41º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA DA MÃO

Data: 9 a 11 de dezembro

Local:  Windsor Barra Hotel & Congressos (Av. Lúcio 
Costa, 2630 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro-RJ)

Realização:  Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM) 

Site: www.mao2021.com.br/

NOVEMBRO

VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO DE FERIDAS

Data: 30 de novembro a 3 de dezembro

Local:  Centro de Convenções Frei Caneca – São 
Paulo-SP

Realização: Sobenfee

Site: https://www.sobenfee.org.br/feridas2021

DEZEMBRO

38º CONGRESSO BRASILEIRO DE UROLOGIA

Data: 12 a 15 de dezembro

Site: www.cbu2021.com.br

REVISTA VISÃO HOSPITALAR
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INFLAÇÃO  
ÍNDICE  (%) PERÍODO NO MÊS 12 MESES

IPCA (%) AGOSTO/2021 0,87 9,68

INPC (%) AGOSTO/2021 0,88 10,42

IPCA-15 (%)  SETEMBRO/2021 1,14 10,05

IPC Fipe (%) SETEMBRO /2021 1,13 10,52

IGP-M (%) SETEMBRO/2021 -0,64 24,86

IGP-DI (%) AGOSTO/2021 -0,14 28,21

IGP-10 (%)  SETEMBRO/2021 -0,37 26,84
Fontes: IBGE, Fipe, FGV e Dieese. Elaboração: Valor Data.

 
APLICAÇÕES  

ÍNDICE EM %

Selic over, ao ano 6,15 

CDI over Cetip, ao ano 6,15

DI Futuro, ao ano (janeiro/2023) 9,22

TR (05/10) 0,0000 

TBF (05/10) 0,4007

Poupança antiga (05/10) 0,5000 

Poupança nova (05/10) 0,3012
Fontes: Banco Central e B3. Elaboração: Valor Data.

FIPE SAÚDE  
MÊS ANO %

Julho 2021 0,18

Agosto 2021 -0,04

Setembro 2021 0,07

ÍNDICES ECONÔMICOS
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