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Editorial

INSPIRAR PARA
TRANSFORMAR

N

esta segunda edição da revista ideaas, o desafio de trazer informação de qualidade para e sobre o setor de saúde no Brasil é
ainda maior. Porque, mais do que informar, nosso objetivo maior
é provocar a transformação. Inovações, boas práticas, colunistas
de peso, discussões relevantes que fomentem soluções... Tudo
milimetricamente pensado para inspirar.

Inspiração que, aliás, é o foco da nossa matéria especial sobre liderança e foi o tema
central da primeira edição do ideaas Inspira – um evento que realizamos recentemente, para compartilhar reflexões e experiências inovadoras, e que mobilizaram
os participantes para a construção de um modelo de saúde mais acessível, sustentável e colaborativo.
É nisso que nós acreditamos e o que perseguimos em todas as nossas ações. E é
com essa perspectiva em mente que queremos divulgar o lançamento da Colabora Saúde, uma plataforma que viabiliza gratuitamente para quem não consegue
alcançar nenhum sistema de saúde, o acesso a recursos como consultas, exames
e medicamentos, entre outros serviços e soluções. Para tanto, a Colabora Saúde
já conta com a parceria de 7 associações, que integram o ecossistema que conecta
quem precisa a quem pode ajudar.

E por falar em conexão, nesta edição, você também poderá conhecer a Memed,
uma plataforma que facilita a rotina do médico ao preencher uma receita para seus
pacientes. E tem mais sobre Telemedicina. Apesar das tantas discussões e indefinições envolvendo o tema, está em plena evolução aqui e lá fora. Novas ferramentas
vêm sendo desenvolvidas para melhorar o teleatendimento e a aproximação entre
médicos, pacientes e serviços de saúde a distância.
E também há conexão longe do universo tecnológico, mas ainda muito próximo da
saúde – como você pode conferir aqui – no esforço por parte de gestores de saúde
e integrantes das indústrias farmacêutica e de equipamentos médicos em ampliar
o diálogo e de colocar o paciente no centro das discussões.
Há muitas novidades nas 34 páginas desta edição e, com certeza, muitas outras
estão por vir. Mas pouco adianta elas existirem se não forem compartilhadas. Por
isso, aqui estamos, compartilhando algumas delas com você e convidando todos
a dividir essas informações com outras pessoas. Nosso convite é que compartilhe
conosco outras histórias de impacto na melhoria da saúde. Conte para nós: o que
você tem visto no universo da saúde colaborativa? Qual a sua boa notícia sobre
um sistema de saúde mais acessível e sustentável? Queremos ouvir você! Mande
notícias, ideias, impressões para contato@ideaasaude.com.br.
Boa leitura!
Um grande abraço,
Carlos Pappini Jr.
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IMAGEM: AGÊNCIA BRASIL

Mais acesso a tratamento
O Ministério da Saúde acaba de incorporar ao SUS o medicamento Spinraza, usado no tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo
1 e, na modalidade de risco compartilhado, para os subtipos 2 e 3. A AME
é uma doença genética rara que paralisa bebês e é caracterizada pela
degeneração dos neurônios motores da medula espinhal e tronco encefálico. Ela provoca fraqueza muscular progressiva, deixando suas vítimas
com dificuldades de engolir e sugar, secreções nos pulmões e garganta,
entre outros sintomas. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente
106 pacientes fazem uso do medicamento no país, a um custo médio
de R$ 1,3 milhão por ano. No compartilhamento de risco, os portadores
da doença são monitorados constantemente e têm a performance de
desempenho do medicamento registrada. Essas informações servirão
de base para a compra do tratamento, que está vinculado aos resultados produzidos com o uso da tecnologia no dia a dia dos pacientes. Seu
pagamento está ligado à apresentação de evidências quanto à eficácia
dos seus resultados.
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Lentes
de contato
com zoom
Lente de contato capaz de dar zoom?
Sim, ela já existe e foi criada por uma
equipe da Universidade da Califórnia em
San Diego (Estados Unidos). Ela aproxima o foco quando o usuário pisca duas
vezes. O que permite esse ajuste da distância focal é que a película sobre o olho
é sensível à percepção de impulsos elétricos na sua superfície e as piscadelas são
o comando para o zoom. Os cientistas
acreditam que, no futuro, essa inovação
poderá ser usada em próteses oculares
e óculos ajustáveis.

SHUTTERSTOCK
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Nova droga
contra a tuberculose
O FDA – órgão regulador de medicamentos, alimentos e equipamentos médicos
nos Estados Unidos – aprovou, recentemente, o medicamento Pretomanid. Ao
ser combinado a outros dois antibióticos,
ele é muito eficiente no tratamento de
um tipo de tuberculose extremamente
resistente a remédios. A notícia é bem
relevante, afinal, segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), a tuberculose é
a principal doença infecciosa do mundo causa cerca de 5 mil mortes por dia. Este
tipo de tuberculose altamente resistente
a drogas é encontrado em cerca de 127
países, sendo prevalente na Índia, China e
África do Sul. No Brasil, embora em menor
grau, também há registros significantes.

SHUTTERSTOCK
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Para saber mais
saude.gov.br/fakenews

SHUTTERSTOCK

Canal contra fake news
Em um cenário em que o volume de informação que circula pela internet é assustador, fica cada vez mais difícil saber o que é verdade ou mentira ao receber uma
notícia pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Para esclarecer dúvidas da população, o Ministério da Saúde criou, em julho de 2018, o Canal Sem Fake News, um
número de WhatsApp - (61) 99289-4640 - para combater notícias falsas. Dúvidas
sobre vacinas, campanhas de vacinação, dietas milagrosas e supostos riscos de
medicamentos estão entre os assuntos mais comentados. O serviço é muito importante porque a disseminação de notícias falsas é um perigo para a saúde - basta
ver a queda nos índices de imunização por conta dos questionamentos sobre os
efeitos das vacinas nas redes sociais. E a população, aos poucos, começa a ganhar
consciência disso: em 1 ano foram mais de 10 mil dúvidas cadastradas - cerca de 1
por hora - com 90% delas respondidas.
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Google se junta a gigantes
da indústria farmacêutica
Não é de hoje que o gigante da internet tem investido sua tecnologia na área da
saúde. Há tempos, o Google tem usado inteligência artificial e seus avançados algoritmos em testes para sistemas de prevenção de doenças e de diagnóstico. Mas
agora o passo foi maior: a Verily Life Science, empresa que acaba de se emancipar
da Alphabet (holding que controla o Google), fechou alianças estratégicas com
algumas das maiores empresas da indústria farmacêutica em várias iniciativas
inovadoras. Uma das maiores apostas está na parceria com a GlaxoSmithKline,
que resultou na criação de uma nova empresa, a Galvani Bioletrônica, cujo foco
está na pesquisa, no desenvolvimento e na comercialização de medicamentos
bioeletrônicos. A previsão é oferecer tratamentos por meio de implantes de dispositivos miniaturizados. Outras frentes desse braço do Google contemplam criação
de lentes inteligentes com a Novartis, novas tecnologias para a cirurgia robótica
com a Johnson & Johnson, gerenciamento de diabetes com a Sanofi e identificação
precoce de doenças crônicas com a Merck Sharp & Dohme. Além disso, a Verily
está desenvolvendo o Baseline Project, uma plataforma que busca conectar participantes em potencial a grupos de pesquisa clínica para criar um grande “mapa
da saúde humana”, uma base de dados robusta que ajude médicos e cientistas a
compreender melhor o corpo humano. Se os avanços nas parcerias ocorrer de forma tão acelerada como as tecnologias lançadas no Vale do Silício, é de se esperar
que a área da saúde anuncie soluções inovadoras, centradas no paciente, em um
futuro muito próximo.
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O PAPEL
ESTRATÉGICO
DA AUDITORIA
EM SAÚDE

DIVULGAÇÃO

O
Goldete
Priszkulnik

é médica e executiva
em gestão de saúde
suplementar, com
MBA em gestão de
planos de saúde.
É especialista em
administração em
saúde pela Associação
Médica Brasileira.
Professora convidada
dos Cursos do
Programa de Educação
Continuada da FGVSP – GV Pec e GV
in company.

uando pensamos nos processos de auditoria,
sejam eles contábeis, sejam na área de saúde, a primeira ideia que vem à cabeça é o
controle e a fiscalização. Mas será que fazer auditoria é somente controlar e buscar falhas? Poderíamos
usar a auditoria como uma forma de aperfeiçoarmos
os nossos processos internos dentro das Operadoras de Planos de Saúde (OPSs) e dos prestadores
de serviços na área, principalmente, os hospitais?
A auditoria em saúde tem um alcance tão pequeno
assim? Os auditores têm somente essa visão contábil
da assistência à saúde?
Em resposta a um desses pontos, sim, infelizmente,
essa visão contábil ainda permanece em muitos locais,
tanto em prestadores como em tomadores de serviços
de saúde. Mas podemos dizer que a auditoria em

saúde evoluiu de forma profissional e
responsável e, em diversos momentos,
ela é uma das responsáveis pelo equilíbrio econômico das OPSs, apontando, além

de possíveis erros e problemas operacionais, as fraudes
e desperdícios que tanto oneram o sistema, na área
pública ou na vertente suplementar.

A atuação do profissional de auditoria em saúde evoluiu nos últimos anos. Não é mais meramente operacional, um contador de itens de contas médicas e
hospitalares – tem um papel cada vez mais estratégico
com olhos na qualidade da assistência prestada.

Mediação importante
De um lado, dados do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar (IESS) de 2017 mostram que 19% do
montante gasto em saúde em 2016 corresponderiam
a fraudes ou desperdício. As fraudes vão desde a utilização indevida do plano de saúde pelo usuário, superfaturamento e majoração dos preços de materiais
e insumos hospitalares, até empréstimo de carteirinha
para não conveniados.
De outro, há o usuário e as empresas, que ao contratarem o plano de saúde, pagam para as OPSs cobrirem as
despesas assistenciais que se fizerem necessárias. No
entanto, o desconhecimento em relação aos preços
dos materiais e medicamentos pelo consumidor comum os levam a suspeitar que as OPSs visam somente
o lucro e que suas mensalidades são abusivas. Esse
desconhecimento dos valores envolvidos na operação
saúde traz suspeitas e dúvidas.
Há uma discrepância e uma assimetria de informações, porque a auditoria em saúde suple-

mentar trabalha a favor do beneficiário, buscando o equilíbrio da relação
custo-benefício dos procedimentos e
também a utilização coerente e ética
dos insumos, materiais, medicamentos
e próteses solicitados.

A auditoria em saúde pressupõe profissionais capacitados para analisar, avaliar e controlar com competência
e ética a utilização dos recursos em saúde. Ela busca
o uso racional dos recursos para garantir a sustentabilidade do setor. Assim, tem um papel estratégico
para atender aos interesses dos usuários das OPSs e
demais pontas. É uma especialidade imprescindível
para o bom funcionamento dos sistemas de saúde.
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TECNOLOGIAS
A FAVOR DA
SAÚDE

A
DIVULGAÇÃO

tecnologia sempre existiu na área da saúde.
Todo saber médico é uma tecnologia, pois envolve padronização, fundamentos, aquisição
de habilidades e treinamento. A própria anamnese,
que é o momento de interação entre o médico e o paciente, é uma tecnologia, pois há diversas habilidades
incluídas nesse processo.

Mirhelen
Mendes
de Abreu

Professora de
Reumatologia – UFRJ

Existem três tipos de tecnologias: as duras, semiduras
e leves. As duras são as que requerem insumos que
otimizam os processos ou executam ações em larga
escala, como métodos diagnósticos e terapêuticos. As
semiduras envolvem processos – mecanismos processuais de gestão de risco e de fluxo de trabalho estão
dentro dessa definição. Por último, as tecnologias leves têm a ver com a relação, a comunicação, fluxos e
processos de tratamento e hierarquia.

Todas as esferas da tecnologia empregada na saúde estão
em contínua transformação. No entanto, as relacionaDoutorado em Saúde
das à comunicação, seja no ambiente de trabalho em
Coletiva – Especialista saúde, seja na relação entre os profissionais da área são
em Avaliação de
as mudanças realmente transformadoras no segmento.
Tecnologias em Saúde Essa transformação é representada pela consolidação
de outros players, isto é, profissionais de saúde diversos
Pós-doutorado na
atuando de forma definida no processo de trabalho; pela
Escola de Medicina
conscientização do paciente em seu papel no processo
da Universidade de
de cuidado e pelos processos de trabalho, acreditação e
Harvard (EUA)
certificação de qualidade institucionais.

Dentre todas as tecnologias, destaco a Telemedicina como a de maior
exigência de eficiência em todas as
dimensões, já que é a tecnologia que
vai consolidar a revolução da relação
médico-paciente. Talvez por ser um ponto de
maior interação com a bioética, ela vai exigir maior eficiência de todas as esferas: duras, semiduras ou leves.

Sem dúvida alguma, cada vez mais, será preciso usar
recursos com inteligência e equilíbrio. Explico: uma
expertise é uma tecnologia. Um marceneiro, por exemplo, utiliza tecnologias para transformar madeira em
um banco. Ele pode usar sua tecnologia leve (como
cortar e medir) e uma tecnologia dura (como um serrote e um martelo) para construir um banco em 20 dias.
No entanto, ele pode atualizar seus conhecimentos
(tecnologias leves) sobre os cortes e ajustes, bem como
sobre o melhor emprego das tecnologias duras disponíveis. Com essa aliança, ele poderá executar e até
mesmo aprimorar sua tecnologia leve em maior escala,
garantindo maior precisão de corte, mais rapidez e
quantidade de produção. Essa associação vai permitir
que ele entregue, nos mesmos 20 dias, 20 bancos, em
vez de apenas um. Para isso, no entanto, também vai
ter de reformular sua lógica de recebimento e entrega.
Por fim, precisará contar com parceiros e novos colaboradores para executar sua produção com eficiência.
Toda essa quantidade de serrotes elétricos, máquinas e
afins, porém, pode se tornar uma grande parafernalha se
ele não souber empregá-la para os corretos fins. Seu custo
pelo emprego exagerado e desnecessário pode aumentar.
E ele ainda não terá a garantia de que os bancos terão
maior qualidade. Isso poderá exigir reparos frequentes,
que utilizam mais recursos, o que poderá provocar perda
de clientes e, ainda, custos de processos judiciais decorrentes da insatisfação com clientes.
A associação de tecnologias duras e semiduras com
tecnologias leves na área da saúde tem uma lógica
semelhante. O uso racional das tecnologias duras e
semiduras é potencializada pelas leves. Em qualquer
esfera do conhecimento ou campo de trabalho é na
leve que está a principal vantagem transformadora.
Conhecimento sempre será poder e quem entender
que essa é a que verdadeiramente importa, sairá na
frente da lógica mutante do mercado.
As tecnologias agilizam os processos e as intervenções, e qualificam a transparência nas relações. Mas
enquanto houver resistência a mudanças realmente
efetivas, as tecnologias duras podem ser usadas de
modo inadequado e exagerado. Isso certamente acarretará em alocação ineficiente dos recursos. Os resultados podem ser desastrosos. Por isso, acredito que se
por um lado a tecnologia em saúde está evoluindo, de
outro, precisa de atenção para não cair nas armadilhas
que acabo de mencionar
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Com planejamento,
pesquisa, método
e, principalmente,
resiliência
para lidar com
a burocracia
brasileira. Foi
assim que o médico
Otávio Clark
conseguiu ganhar
reconhecimento
internacional e
ter sucesso ao
empreender na
área da Medicina
Baseada em
Evidências
Por Mônica Kato
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DE SUCESSO:
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á na faculdade, nos anos 90, Otávio Clark começou
a se interessar por Epidemiologia, que na época es
tava sendo “repaginada” e recebeu o nome de
Medicina Baseada em Evidências. Depois de concluir o
curso de Medicina na Faculdade Federal de Uberlândia
(MG), em 1994, ele foi fazer residência em Oncologia
na Unicamp (SP) e reiterou seu gosto pela Epidemiologia, Oncologia e por mergulhar em dados. Nascia
ali o embrião do que seria seu grande projeto de vida:
sua empresa, Evidências, especializada em desenvolver
projetos que necessitavam de uma metodologia científica muito rigorosa e em fazer treinamentos nessa
área. Além de muito sangue, suor e lágrimas, ela trouxe
grande reconhecimento e projeção internacional para
Clark. A seguir, ele conta como foi essa jornada até se
tornar um empreendedor na área da saúde.

Por que escolheu essa área de trabalho?
Sou médico oncologista, mas minha paixão dentro da
Medicina sempre foram os segmentos da Epidemiologia Clínica e da Metodologia Científica*, que pouca
gente gosta, porque requer uma enorme disciplina de
pensamento e estrutura de
raciocínio. Nesse campo,
*Epidemiologia clínica: junção dos
trabalhamos com muitos conceitos quantitativos da epidemiologia
números, estatísticas e ló- de populações (estatística, medidas de
associação, causalidade) com os modelos
gica para definir que méto- de decisão médica individual aplicados no
do dever ser usado em de- cuidado de pacientes.
terminado estudo. Adoro
tudo isso.

Como colocou sua paixão em prática?
Fundei a empresa Evidências, em 1998, justamente para trabalhar na
área Medicina Baseada em Evidências e desenvolvimento de protocolos. Tais temas eram extremamente novos na época. Mesmo fora do
Brasil, havia bastante debate, muitas dúvidas se a Medicina Baseada
em Evidências era um caminho viável de trabalho ou não, muito em
função da desconfiança que uma novidade costuma causar.

O que, afinal, é Medicina Baseada em Evidências?
É aquela em que se consegue separar os estudos que têm mais validade
do ponto de vista metodológico, quantifica os resultados e aplica esse
processo na prática médica. Ou seja, é ter metodologia explícita para
escolher os melhores tratamentos para o paciente.

E como se especializou nesse setor?
Trabalhando na prática – lendo, pesquisando, debatendo e implementando os aprendizados. Nessa época (1998-1999), a Medicina baseada
em Evidências começou a despertar o interesse de mais profissionais
e passou a tomar corpo. Por isso, eu e um amigo decidimos montar
um site, onde publicávamos informações, notícias e estudos, inclusive
produções próprias, sobre o assunto. Foi só uma iniciativa para ter onde
colocar conteúdo. Nunca pensamos que isso viraria uma empresa. Era
um site simples, mas a carência de conteúdo era tamanha que, em
cinco anos, tivemos mais de 500 mil usuários únicos – um fenômeno
para a época, considerando que era algo bem específico.

Como a Evidências ganhou relevância?
Começou com o sucesso do site. Deixamos o conteúdo aberto e conquistamos exposição. Passamos a ser procurados por várias universidades para dar treinamento sobre o tema. Em paralelo, também passamos a publicar nossos estudos e pesquisas em revistas especializadas,
inclusive no exterior, o que é difícil para grupos brasileiros. Nosso trabalho chamou a atenção e fui convidado para fazer parte de um time
no hospital H. Lee Moffitt Cancer Center, na Flórida (Estados Unidos),
que estava produzindo algo similar lá: eles faziam as avaliações de
tecnologia e saúde para Oncologia para um plano de saúde. O objetivo era investigar evidências se determinadas drogas funcionavam e a
relação custo/efetividade para os pacientes. Quando voltei ao Brasil,
os planos de saúde e a indústria farmacêutica daqui me chamaram
para implementar essa mesma técnica e a Evidências decolou. Saímos
de uma empresa de dois funcionários para 40, atendendo a 20 clientes
ao mesmo tempo.

A carência de conteúdo
era tamanha que, em cinco
anos, tivemos mais de 500
mil usuários únicos – um
fenômeno para a época,
considerando que era algo
bem específico.

A que atribui o sucesso do seu trabalho?
Era uma curiosidade geral: todo mundo nos perguntava como conseguíamos trabalhar com duas pontas antagonistas: os planos de saúde,
que são quem compra [medicamentos], e a indústria farmacêutica,
que é quem vende. Naquela época, esse modelo de negócio, até onde
sabíamos, era exclusivo da Evidências. O segredo para as coisas
terem dado certo é que nos dispusemos a trabalhar com a verdade, independentemente de quem estivesse perguntando. Se um
medicamento não era bom, dizíamos. Se era bom e caro, mas
eficiente a ponto de valer a pena, idem – fosse para o laboratório
ou para o plano de saúde. Isso construiu nossa credibilidade.
E qual foi o turning point da Evidências?
Quando fizemos um estudo extremamente elaborado sobre a quimioterapia oral. Esse tipo de medicamento foi revolucionário e, quando
começaram a surgir, os planos de saúde não tinham a obrigatoriedade
de custeá-lo. Era complicado dizer ao paciente que, em vez de tomar
um medicamento em casa, de última geração, ele teria de se deslocar
para uma clínica e passar algumas horas lá para tomar a químio endovenosa. Levantamos quanto custaria aos planos de saúde pagar pelo
tratamento oral, avaliamos custo-benefício, e publicamos o trabalho.
Ele ganhou repercussão e até a então senadora Ana Amélia Lemos,
que na época estava defendendo essa ideia, usou o nosso trabalho no
projeto dela, que acabou sendo sancionado e virou lei, em 2013. Esse
movimento fez bastante barulho e, em 2012, fomos procurados pela
multinacional Kantar, que buscava um parceiro para atuar no braço
dedicado à saúde, a Kantar Health. Fizemos uma transição de 2012
até 2014, quando eles finalmente compraram a Evidências. Continuei
à frente do negócio no Brasil até dezembro do ano passado.

Conte um pouco sobre o seu trabalho atual.
Desde o início deste ano, sou vice-presidente de Oncologia da Kantar
Health Division. Moro seis meses no Brasil e seis meses em Nova York
(EUA). No meu dia a dia, participo de treinamentos e de desenhos de
projetos grandes e complexos para a indústria farmacêutica e planos
de saúde, um pouco para universidades e governo. Estou bem satisfeito, porque trabalho com o que gosto e, sobretudo, tenho a chance
de conhecer pessoas, interagir e aprender com elas. Eu gosto de gente
e de me ver cercado de diversidade. Me faz sentir vivo.

Quais foram as maiores dificuldades
de empreender em ciência, no Brasil,
até a aproximação com a Kantar?
Precisamos nos cercar de profissionais que tinham competências nas
áreas administrativa e financeira, que não eram a nossa praia. Começamos atendendo empresas que faturavam R$ 5 mil/mês e
terminamos com empresas que faturavam US$ 5 milhões/mês!
Foi um processo de aprendizado dolorido. Mas, sem dúvida, o
maior obstáculo foi enfrentar a insanidade tributária, fiscal e
trabalhista do Brasil. Se eu abriria outra empresa aqui? Nunca! Tenho
um negócio nos Estados Unidos e tudo lá é de uma simplicidade chocante.

Além dos entraves burocráticos, o senhor acha que
empreender na área da saúde/ciência no País tem
peculiaridades que torna a missão mais difícil?
Sim, tem. A área da saúde é extremamente regulamentada (e precisa
ser), para proteger a confidencialidade das informações médicas do
indivíduo e as relações entre os diversos stakeholders da área – médicos, hospitais, fontes pagadoras, indústria de insumos. Se não fosse
assim, essas relações poderiam se tornar contaminadas pelos interesses
pessoais. A Medicina ainda é uma área com enorme autoritarismo,
onde a decisão médica individual é bem difícil de ser contestada ou
questionada. Porém, cada vez mais, as pessoas estão entendendo que
é preciso migrar para modelos de decisão mais compartilhados para
que o sistema possa progredir.
Na parte científica, a principal dificuldade é que todo o processo de
pesquisa necessita ser documentado e mapeado, a fim de permitir
que seja reproduzido. Essa tarefa é extremamente cansativa e tediosa, mas é o cerne para assegurar que o progresso científico possa ser
assegurado e repetido por outras pessoas.

O senhor acha que a Evidências é a prova de que é possível
empreender em saúde e ciência no Brasil? Por quê?
Sem dúvida (e me desculpe a falta de modéstia). A Evidências começou como uma empresa “de garagem”, com duas pessoas, um power
point e um website. Tornou-se uma referência de mercado no País e
obteve reconhecimento internacional num grau que poucas empresas
brasileiras dessa área conseguiram. Cito isso baseado em fatos:
• Conquistamos clientes internacionais que têm o mais alto grau de
exigência para seus projetos – indústria farmacêutica e de equipamentos médicos da Europa e Estados Unidos (elas foram responsáveis por mais de 50% do nosso faturamento nos últimos anos);
• A empresa é um celeiro de talentos, desejados por todos os stakeholders do mercado: temos ex-funcionários em posições importantes na
indústria farmacêutica, hospitais, universidades e planos de saúde.
Ter trabalhado na Kantar-Evidências é um selo de qualidade para
esses empregadores;
• Nossas publicações são citadas em inúmeros guidelines de tratamento médico internacionais no mundo inteiro.

Como foi lidar com tantas adversidades e, tempos
depois, ter o reconhecimento internacional?
Com certeza, fez tudo valer a pena. Para se ter uma ideia, tivemos
cerca de 300 trabalhos publicados em revistas científicas, desses, 80 em títulos internacionais de primeira linha, como The
Lancet, The British Medical Journal e Journal of Clinical Oncology, entre outros. Boa parte das nossas publicações foram (e são)
usadas por grupos médicos renomados no exterior, como a Sociedade
Americana de Oncologia Clínica e a Sociedade Europeia de Oncologia
Clínica, para criar protocolos de tratamentos. Pouquíssimos brasileiros
têm citação nesses guidelines e isso me enche de orgulho.
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ESTAMOS
REALMENTE
PREPARADOS?

Ela veio para ficar. E como qualquer novidade, agrada
a muitos, mas ainda suscita dúvidas e desperta desconfianças
a outros. Afinal, a classe médica está preparada para tirar
o melhor proveito da Telemedicina?

J

á faz algum tempo que a Telemedicina vem sendo incorporada ao dia a
dia de médicos, outros profissionais da saúde e pacientes. Às vezes, em
episódios mais corriqueiros, como tirar uma dúvida pelo WhatsApp ou uma
troca de impressões sobre um caso por meio de um telefonema entre especialistas.
No entanto, a oficialização dessas e outras práticas que compõem o cardápio do
que pode ser compreendido e aplicado como Telemedicina ainda não está estabelecida. A publicação do edital com todas as definições pelo Conselho Federal
de Medicina aconteceu no começo deste ano. Mas causou tamanho rebuliço que
acabou sendo revogada, refeita e levada à nova consulta para ser republicada – e
para isso ainda não há prazo determinado.

Todo esse panorama dá mostras de que a resposta para a pergunta feita logo
no início deste texto é
“ainda não”. Para Rodrigo
Kikuchi, angiologista e
cirurgião vascular do Instituto Excelência Vascular, isso é natural: “Qualquer mudança precisa de
um tempo para educação, adaptação e maturação”, acredita. Kikuchi
Os principais
ganhos com a
é especialista em gestão
Telemedicina
de negócios e participa de
são a proteção
grupos de discussão sobre
dos dados trocados
Telemedicina na Sociedade
entre médicos
Brasileira de Angiologia e
e pacientes que
Cirurgia Vascular e em insdeverão ser
tituições hospitalares.

DIVULGAÇÃO

Um dos grandes entraves que empacam a discussão ainda é o argumento de que
o atendimento médico precisa, essencialmente, do exame físico e do contato presencial, e de um grau de intimidade que, em teoria, não acontece a distância. Além
disso, há a ideia de que o status quo é o melhor, ou seja, não vale a pena mexer
em time que está ganhando – o que é um pensamento geral, não exclusividade
da classe médica.

transmitidos por
meio de sistemas
com codificação
específicas, via
blockchain, por
exemplo.”

O profissional ressalta que
todos tendem a se beneficiar com a regulamentação da Telemedicina. “Os
principais ganhos são a
proteção dos dados troRodrigo Kikuchi
cados entre médicos e
especialista
pacientes – que deverão
em gestão de negócios
ser transmitidos por meio
de sistemas com codificação específicas, via blockchain, por exemplo.” Além disso, com a normatização,
diversas ferramentas vêm sendo desenvolvidas para facilitar e melhorar o teleatendimento, como sistemas de prontuário, triagem e de telelaudo – só para citar
alguns. O acesso e a transmissão dessas informações deverão ter segurança e
confidencialidade garantidos.
O que se pretende com a regulamentação é oficializar práticas que já existem e
definir limites do que pode ou não acontecer na relação médico-paciente.

FERRAMENTA COMPLEMENTAR
Para os profissionais que ainda não se sentem confortáveis com a Telemedicina, o
principal contraponto é a crença de que a medicina ficaria banalizada e resumida
a uma porção de médicos sentados em frente a um computador, realizando teleatendimentos. “Não acho que seja isso. As ferramentas da Telemedicina são
complementares e existem para facilitar o nosso trabalho. O contato presencial, a relação médico-paciente e a ética médica sempre serão maiores
do que esses instrumentos”, defende Kikuchi.

ENQUANTO ISSO, LÁ FORA...

Em países desenvolvidos,
como nos Estados Unidos, a
Telemedicina dispõe de serviços de
teleatendimento, dentro dos quais
os profissionais se cadastram e são
acionados pelos pacientes, a exemplo
do que ocorre com planos de saúde,
para consultas feitas remotamente.

Também nos Estados Unidos, caso
seja necessário aferir a pressão
arterial ou auscultar o coração e os
pulmões, por exemplo, o profissional
pode lançar mão da IoT (internet das
coisas), ou seja, aplicativos que podem
fazer isso a distância. Ou encaminhar
o paciente para pontos de apoio para
que a consulta tenha seguimento com
o auxílio de outros profissionais da
área da saúde.r

O QUE VEM POR AÍ
Alguns pontos que estão em discussão e que devem fazer parte da normatização
da Telemedicina no Brasil:

Acompanhamento, a distância, de casos de pacientes
que já passaram em consulta – para conferir e discutir
resultados de exames ou verificar a evolução de um
procedimento que está em processo de troca de curativos, por exemplo.

Direcionamento adequado de um paciente em um atendimento inicial (teletriagem). O médico levanta informações por telefone ou outro meio de comunicação e depois
o encaminha para o melhor local ou profissional.

Discussão remota de casos clínicos complexos entre
especialistas, a chamada teleinterconsulta.

Avaliação de resultados de exames de imagem, como
tomografia ou ressonância magnética, por médicos
especialistas, por meio de telediagnóstico.

TERAPIA VIRTUAL JÁ É
UMA REALIDADE NO BRASIL
O que é melhor: a consulta presencial olho no olho ou um atendimento on-line
por videochamada ou mensagens? Não dá para saber. O que se sabe é que a terapia on-line é uma realidade crescente no Brasil e que o tema ainda causa polêmica
entre especialistas. Para os contrários à novidade, a vantagem do atendimento presencial é ver o paciente de perto, perceber tom de voz, seus gestos – detalhes que
colaboram para o melhor entendimento sobre o paciente e, consequentemente,
facilita o tratamento.
Para os defensores do uso de tecnologia para atendimento terapêutico a distância, porém, os resultados da terapia on-line são os mesmos e as vantagens para o
paciente são muitas: praticidade e custos mais baixos - o que torna o este tipo de
tratamento mais acessível. Segundo tabela de honorários do Conselho Federal de
Psicologia, uma consulta presencial custa, em média, R$ 239. Os valores de uma
sessão virtual variam de R$ 50 a 250.
Para Rui Brandão, cofundador e CEO da plataforma de saúde emocional e de bem-estar
Zenklub, que oferece psicoterapia on-line, o novo serviço tem outras vantagens, como
o fato de as pessoas ficarem mais à vontade e desinibidas para falar sobre assuntos
íntimos e sensíveis sem ter ninguém presencialmente, sem contar a facilidade de não
terem de perder tempo e gastar dinheiro se deslocando até o consultório. “Hoje, a nossa
saúde emocional está em jogo e cada vez mais pessoas adoecem por problemas como
ansiedade, pânico ou falta de um propósito”, comenta.
A Zenklub é uma das plataformas de atendimento psicoterápico virtual que
começam a despontar no país. “Criamos a Zenklub em 2016 para, com o apoio
da tecnologia, mudar a maneira como de encarar a saúde mental e o bem-estar
emocional”, diz Brandão.
Normalmente o serviço funciona assim: o interessado seleciona um especialista,
escolhe o horário, efetua o pagamento e faz a sessão, de acordo com o agendamento. A conversa pode ser por vídeo, voz ou chat, no site ou app, pelo computador, tablet ou celular.
A praticidade é inegável, mas é preciso tomar algumas precauções na hora de
escolher o serviço e o terapeuta. É preciso verificar se o psicólogo está inscrito no
Cadastro Nacional de Psicólogos, do Conselho Federal de Psicologia. Vale ainda
certificar-se de que a plataforma escolhida garanta o sigilo de dados dos pacientes
e de que não tenha reclamações, consultando sites como o Reclame Aqui.

ZENKLUB

O que é: plataforma que oferece terapia on-line.
Desde quando existe: 2016
Quem atende: 150 especialistas
(psicólogos, psicanalistas, terapeutas e coachs),criteriosamente selecionados
Onde atua: tem clientes no Brasil todo e em outros 70 países
Quem se já se beneficiou: foram 50 mil consultas da sua criação até o início de 2019
Quanto custa: sessões a partir de R$ 60 (por 50 minutos)

SHUTTERSTOCK

Enquanto a regulamentação não ocorre, a Telemedicina vive o processo de desenvolvimento e ajustes. Mas que provavelmente quando estiver nos trilhos adequados, só trará benefícios a todos.

ESPECIAL

Amaor

Causa

SHUTTERSTOCK

DAR O
MELHOR
DE SI.
PELO
OUTRO

“Liderança é sua
habilidade de
inspirar as pessoas
a agir. Significa
conquistá-las por
inteiro: espírito,
coração, mente,
braços, pernas…”
James C. Hunter, autor de
O Monge e o Executivo

citação acima traduz o espírito do que significa liderar. E, mais do que em qualquer segmento, na saúde
essa vocação de inspirar pessoas a agir, a trabalhar
com corpo e alma, deve estar sempre muito presente. Porque existe uma aura diferente quando se
trata de gerir um negócio nessa área que envolve o
cuidado com a vida humana.
O interesse em ajudar gente, aliás, não raro é o grande responsável pela escolha por
trabalhar com saúde. Foi o que motivou, o médico Paulo Hoff, líder de Oncologia
na Rede d’Or São Luiz de hospitais, presidente da Oncologia D’Or (rede de clínicas
ambulatoriais de oncologia) e vice-presidente e diretor geral do Icesp (Instituto
do Câncer do Estado de São Paulo – Hospital das Clínicas – USP). Ele entrou na
faculdade de Medicina aos 16 anos. “Sempre gostei muito de ciência e queria uma
profissão na qual tivesse a possibilidade de ajudar pessoas”, diz. “Dei sorte, porque
escolher o que fazer da vida tão jovem poderia ter sido um problema, mas, felizmente, à medida que fui cursando a universidade, tive certeza de que estava no
caminho certo”, acrescenta.

DIVULGAÇÃO

E engana-se quem acredita que os grandes líderes nessa área são apenas aqueles
que possuem formação na área médica. Pelo contrário, na área da saúde, os setores
administrativos das mais variadas instituições de saúde são tão importantes quanto
as equipes médicas e de enfermagem, que lidam diretamente com os pacientes. É
o caso de Allan Finkel, vice-presidente corporativo e gerente-geral da Novo Nordisk. Segundo ele, certamente o compromisso de lidar com vidas faz do trabalho
na área da saúde uma responsabilidade enorme: “Para se ter uma ideia, só em
2018, foram mais de 1,6 milhão de pacientes beneficiados por produtos da Novo
Nordisk no Brasil. Quando somamos a isso os filhos, pais, avós e outros parentes
envolvidos nas vidas dessas pessoas que convivem com doenças crônicas como
diabetes, obesidade, hemofilia, para citar algumas, chegamos à marca de dezenas
de milhões de vidas impactadas pelo nosso trabalho”, conta o vice-presidente da
empresa da indústria farmacêutica.

AGENTE DE MUDANÇA

DIVULGAÇÃO

Gaetano Crupi, presidente e gerente-geral da BMS
(Bristol Myers Squibb) Brasil, está na indústria farmacêutica há quase 42 anos. Ele nunca teve dúvida de que
queria trabalhar como administrador. E, ao ingressar na
área da saúde, juntou o útil ao agradável. “Na Bristol,
sinto-me abençoado por fazer parte de projetos científicos que têm a missão de desenvolver produtos de tecnologia avassaladora para mudar o curso de doenças
como o câncer”, diz. Crupi afirma que estar em contato
com o núcleo de cientistas, lidar com os seus times e
todos os stakeholders o motiva muito. “Ser um agente
de mudança, criar um modelo de engajamento, onde
todos estejam bem informados e dispostos a adotar
a inovação no dia a dia, é estimulante. Trabalho para
fazer com que a inovação chegue a todos os pacientes
o mais rápido possível. É para isso que acordo todos os
dias e me esforço para fazer acontecer. E, mais do que
isso, me desdobro para motivar todos no meu entorno
a se sentirem assim também”, conta.

Ser um agente de
mudança, criar
um modelo de
engajamento, onde
todos estejam
bem informados e
dispostos a adotar
a inovação no dia a
dia é estimulante.
Trabalho para
fazer com que a
inovação chegue a
todos os pacientes
o mais rápido
possível. É para
isso que acordo
todos os dias e me
esforço para fazer
acontecer.
Gaetano Crupi
BMS (Bristol Myers
Squibb)

Mais do que uma profissão, ser médico
é um sacerdócio. É quase como um
chamado. Porque um bom profissional é
aquele dedicado 24 horas ao paciente.
Paulo Hoff
Rede D’Or São Luiz

Sem demérito a outras profissões, a prática da medicina exige estudo constante, atualização permanente, atenção ao detalhe e disponibilidade completa”, define Paulo Hoff.
Ele, que se especializou em oncologia, também se dedica à área administrativa, aos
seus pacientes na sua clínica, aos afazeres no Icesp e à orientação aos residentes na
USP, uma “prova” de que também é movido pela paixão à causa da saúde.

IMAGEM: WELLINGTON NEMETH

Outro profissional que acredita que o
trabalho nesse campo é especial é Emerson Gasparetto, vice-presidente da área
médica da Dasa, empresa de diagnósticos médicos.

“Costumo dizer que qualquer
pessoa de qualquer equipe
aqui na empresa tem um
propósito muito forte, porque
o seu trabalho pode salvar
vidas. E salva. Isso tem um
valor enorme para todos os
colaboradores. Eles percebem
que podem ajudar a melhorar
o destino das pessoas.”
Emerson Gasparetto
Dasa

INSPIRAR
E LIDERAR
Trabalhar na área da saúde, por si só, não
motiva todo mundo a dar o seu melhor.
Porque, claro, isso depende da cultura
da empresa e, mais do que nunca, das
lideranças. Mas, afinal, será que existe
um roteiro para um líder ser inspirador?
Uma pesquisa da Bain & Company –
uma das principais consultorias globais na área de gestão – publicada no Harvard
Business Review, mostra que não há uma receita, mas existem vários tópicos que
ajudam um líder a se tornar inspirador (note que ele não nasce assim, ele se torna).
Para entender como isso acontece, eles entrevistaram 2 mil pessoas e descobriram,
entre outros achados importantes, que o verdadeiro líder inspirador é aquele que usa
sua combinação única de força para motivar pessoas, individualmente e em equipe, a
assumir missões desafiadoras e responsabilizá-las por isso. Os “liderados” respondem
porque são empoderados e não porque são controlados ou comandados. Ou seja, o
líder inspira pelo exemplo – com ações que demonstram visão, foco, responsabilidade, equilíbrio diante do estresse, otimismo, vitalidade, acessibilidade, tolerância e
empatia – e por compartilhar responsabilidades e sucessos.

O líder inspira pelo
exemplo – com ações
que demonstram visão,
foco, responsabilidade,
equilíbrio diante
do estresse,
otimismo, vitalidade,
acessibilidade,
tolerância e empatia
– e por compartilhar
responsabilidades
e sucessos.

Isso está muito claro no dia a dia de Gaetano Crupi, da BMS, ele afirma que um dos
maiores desafios de trabalhar em posições
de liderança é que, à medida que se cresce
na profissão e se passa a liderar, descobre-se rapidamente que os seus resultados são
consequência da motivação da sua equipe.
“Quando você é um contribuinte é dono
do seu resultado. Quando é um líder, faz
cada vez menos e depende que os outros
façam mais. Por isso, pessoas serão sempre o maior fundamento da companhia. E,
junto delas, vem a inspiração. À medida
que consegue fazer essa alquimia com os
indivíduos e que todos na equipe entendam o propósito de cada um, a capacidade
de gerar resultados é ilimitada”, afirma.

Assim como Crupi, muitos gestores na área da saúde vêm trilhando o caminho da
liderança inspiradora justamente por reunir características apontadas na pesquisa
da Bain & Company. Ser um líder na companhia em que trabalhava não era um
plano de Emerson Gasparetto. Sua “praia” era o dia a dia com pacientes. Radiologista de formação, durante um período, ele conciliou a clínica médica com a
academia, como professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ). Até
que a empresa em que estava foi vendida e ele recebeu um convite para integrar
a área de gestão. Foi assim que migrou para essa esfera.
“Estar no campo da saúde é um privilégio. Porque, queira ou não, fica mais fácil
convencer a equipe dos nossos propósitos. Sem dúvida, meu conhecimento técnico de clínica agrega bastante ao meu dia a dia e ao convívio com os colaboradores na Dasa. Mas não uso o fato de ser médico como um supertrunfo. Às vezes,
prefiro me despir desse chapéu e me abrir para ouvir toda e qualquer pessoa da
companhia. Como líder, o que mais faço na minha rotina é conversar com pessoas. Reconheço que tenho um papel importante de ‘vender o sonho’ de que há
muitas recompensas de se trabalhar nesse mercado. Sei que preciso inspirá-las a
enxergar a importância do paciente sempre em primeiro lugar”, diz.

DAR O MELHOR DE SI PELO OUTRO
Se liderar times em qualquer negócio exige dedicação
e técnica, no segmento da saúde, talvez, a responsabilidade seja ainda maior. Porque ser uma liderança
inspiradora vai, em última instância, estimular todos
na equipe a dar o seu melhor pelo outro. Para valorizar
e lidar com vidas.
“O grande desafio em todas as posições de liderança
que ocupei (e ocupo) até hoje foi garantir que os times
que trabalham comigo se sintam engajados, motivados, e façam o seu trabalho com paixão. Sintam que
têm oportunidade de constante desenvolvimento e
prazer profissional. Invisto a maior parte do meu dia
em pessoas. E acredito que temos conseguido resultados importantes. Nossas pesquisas de clima mostram
que estamos no caminho certo, pois 98% dos nossos
funcionários dizem que têm orgulho de trabalhar na
Novo Nordisk Esse índice me motiva ainda mais a fazer
a diferença na vida das pessoas com quem trabalho.
Para mim, isso é um grande orgulho”, diz Allan Finkel.
DIVULGAÇÃO NOVONORDISK
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SER UM LÍDER NA ÁREA
DA SAÚDE ENVOLVE MAIS
DO QUE SIMPLESMENTE
SABER ADMINISTRAR
UM NEGÓCIO OU UMA
EQUIPE. TEM A VER
COM A PAIXÃO PELO SER
HUMANO E PELO DESEJO
DE FACILITAR O ACESSO
A MEDICAMENTOS,
TRATAMENTOS E
SERVIÇOS QUE MELHOREM
A VIDA DE TODOS

O grande
desafio em todas
as posições
de liderança
que ocupei (e
ocupo) até hoje
foi garantir
que os times
que trabalham
comigo
se sintam
engajados,
motivados,
e façam o
seu trabalho
com paixão.
Sintam que têm
oportunidade
de constante
desenvolvimento
e prazer
profissional.
Invisto a maior
parte do meu dia
em pessoas.
Allan Finkel
Novo Nordisk

Orgulho define também o que Paulo Hoff sente pelos times com os quais trabalha.
“Assumir e desempenhar tantas atividades só é possível porque conto com equipes
que estão na mesma frequência que a minha. Isso é importante, porque, na cultura
latina, temos a tendência de associar o sucesso sempre à figura do chefe. Mas o
líder será bem-sucedido somente se conseguir ter um time forte ao seu redor. A
marca do êxito é o triunfo da equipe, mais do que o seu sucesso pessoal.”
Liderar não é fácil. Ser um líder inspirador é mais difícil ainda. Porque praticar a empatia,
a tolerância, saber ouvir e estar aberto ao novo é um exercício diário. Mas profissionais
como Allan Finkel, Emerson Gasparetto, Gaetano Crupi e Paulo Hoff mostram que é
possível. Os bons líderes só podem ser inspiradores quando conseguem fazer a diferença no recurso mais importante de uma empresa: o capital humano.

ESPECIAL

5 MANDAMENTOS DE UMA
LIDERANÇA INSPIRADORA
Estar sempre disponível para ouvir
“de verdade”. E, claro, considerar a opinião
do outro. Ninguém é dono da verdade absoluta.

Ser um exemplo dentro e fora
do ambiente corporativo. Palavras
e ações têm força e devem ser coerentes.

Buscar atualização de forma incansável:
em cursos, livros e conversas interessantes com
pessoas de todos os níveis hierárquicos. Beber
na mesma medida das fontes sênior e júnior.

Celebrar, sempre. Conquistas e vitórias de
qualquer tamanho merecem comemoração.
E Por que não, aprender com os revezes também?

Recarregar sua própria energia para
energizar sua equipe. Para isso, é importante
estar em contato com o que mais lhe dá prazer: o
convívio com a família, meditar, praticar atividade
física, ler, abraçar os seus pets...

QUEM ME INSPIROU FOI...
JOSÉ VALENTIM Atualmente, reitor da Universidade da Carolina do
SANTARELLI Norte (EUA). Ele foi meu chefe e trabalhamos juntos em várias empresas. Sua principal característica é a determinação. Ele nunca se dá por vencido.
Um grande exemplo de tenacidade. Ele me ensinou
a apostar em pessoas – foi o que ele fez comigo,
quando eu ainda não tinha comprovado muita coisa.”
Gaetano Crupi, da BMS
WILLIAM Médico e professor, já falecido. Ele me convidou para
HARRISON ir para os Estados Unidos, onde fiz residência e me
tornei professor na Universidade do Texas. Ele dedicou boa parte da vida a levar talentos da América
Latina para complementar seu treinamento na América com o intuito que voltassem para o seu país de
origem e disseminassem o conhecimento adquirido.”
Paulo Hoff, da Rede d’Or
EDSON Fundador da Amil, já falecido. Depois que venBUENO deu a Amil, adquiriu a Dasa e, graças a isso, tive a
oportunidade de conviver e aprender muito com
ele. Ele foi a grande pessoa da transformação da
saúde no Brasil, uma pessoa extremamente inspiradora. Ele se definia como um gerente de pessoas.
Cada vez que me sentava com ele era um MBA.”
Emerson Gasparetto, da Dasa
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Inovação

RECEITA MÉDICA
VIA APLICATIVO
É esse o negócio da Memed, healthtech que tem
como proposta facilitar o acesso a prescrições
de medicamentos pelo acesso on-line

I

ntuitiva e objetiva, a Memed é uma plataforma simples de ser usada e
que facilita bastante a vida do médico – e, por consequência, do paciente.
Uma vez que o especialista definiu que vai receitar o medicamento X, basta
acessá-la, digitar o nome do princípio ativo ou do medicamento, e ele aparece no
campo de pesquisa. Se ele quer prescrever amoxicilina, por exemplo, pode optar
pelo genérico ou pelo nome comercial. Em seguida, escolhe a apresentação – 500
mg ou outra – e marca a posologia. Pronto. Está feita a receita, sem margem para
dúvidas, inclusive em relação à letra do médico, às vezes difícil de compreender.
O profissional compartilha o link da prescrição, enviando-o para o celular do
paciente, que pode mostrar na farmácia ou comprar on-line. A Memed também
ajuda o paciente a encontrar a medicação e mostra, inclusive, uma comparação
de preços para ele (saiba mais no quadro Todo Mundo Ganha).
Atualmente o aplicativo já possui cerca de 60 mil medicamentos cadastrados,
entre alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos, dermocosméticos e fórmulas para
serem manipuladas.

VIRADA DE CARREIRA

DA ESQUERDA PRA DIREITA: MARCEL RIBEIRO, RENÉ MORAES, RAFAEL MORAES E RICARDO MORAES

Os números impactam, mas nem sempre foi assim para os fundadores da
empresa. Lá se vão sete anos desde que Ricardo Moraes, CEO da Memed, se
juntou aos irmãos René e Rafael Moraes, e ao primo Marcel Ribeiro, para criar
a startup da área de saúde, em 2012.
Eles começaram a gestar a ideia quando perceberam que o mercado estava
vivendo uma revolução digital. Os quatro acompanhavam atentamente histórias
de empreendedorismo, sobretudo digital. Um evento que chamou especialmente
a atenção deles foi a venda do Buscapé (site de serviço de busca de produtos
e pesquisa de preços) para a Naspers, poderoso grupo de mídia sul-africano
“Percebemos que esse movimento estava acontecendo bem na nossa frente e
decidimos formatar um negócio para fazermos juntos e aproveitar essa onda”,
lembra Ricardo.
Detalhe: os rapazes começaram a falar sobre isso por obra do acaso. Rafael
estava terminando a residência em dermatologia e veio passar um tempo em
São Paulo com Ricardo (que trabalhava com marketing) para fazer um curso.
René, idem: tinha se formado em Direito e estava estudando na capital paulista
para prestar concurso. O tempo juntos – incluindo contato com o primo que
morava em Portugal - os fez rever as carreiras.
Pesquisa daqui e dali... e eles resolveram criar a Memed, uma plataforma exclusiva para médicos, que entra em cena exatamente quando o profissional já fez a
anamnese, tem o diagnóstico e decide o que vai prescrever ao paciente. Então,
os quatro se juntaram e arregaçaram as mangas para fazer dar certo.

DE OLHO NO FUTURO, SEMPRE
E deu. Com muito esforço e com três aportes que receberam de fundos de investimentos – Redpoint eVentures, Monashees Capital e Qualcomm Ventures.
Ricardo conta que o próximo passo é proporcionar essa mesma experiência de
digitalização da prescrição e compra para receitas especiais, que precisam ficar
retidas na farmácia. “Isso será possível quando tivermos um sistema que permita
ao médico um certificado digital de segurança, ou seja, sua assinatura eletrônica.”
Ele estima que isso aconteça até o fim deste ano.
“Estamos em um ótimo momento para viver mais essa inovação. Agora, com a
Telemedicina cada vez mais perto de todos, a Memed aparece como uma solução
gratuita para o médico que pode contribuir bastante na sua rotina”, conclui o CEO
da startup.

TODO MUNDO GANHA

Médico e paciente têm vantagens com a plataforma:

Para o médico

Para o paciente

Tem acesso a um banco
de medicamentos atualizado
em tempo real, encontrando
facilmente o que deseja prescrever.

Pode receber uma receita
digital diretamente no celular,
via mensagem ou e-mail, sem
precisar baixar nenhum aplicativo.

Faz receitas mais seguras, recebendo
alertas de alergias e possíveis interações
entre medicamentos, por exemplo.

Com a receita digital, pode
comparar preços entre mais
40 farmácias, aderindo ao
tratamento com mais facilidade
e pelo melhor valor.

Faz prescrições simples, de
receituário especial e de alto
custo de maneira automática.
Pode enviar uma receita digital
ao paciente, aumentando a adesão
ao tratamento.

Pode comprar o medicamento
prescrito on-line, recebendo em
casa em poucas horas (válido para
medicamentos que não precisam
de retenção de receita).

MEMED EM NÚMEROS

R$ 600 MILHÕES

R$ 1 BILHÃO

Este foi o volume de dinheiro que
circulou pela plataforma no ano
passado, considerando as transações
entre pacientes e farmácias que
vendem on-line.

É a estimativa de volume de dinheiro
para este ano. A Memed ganha um
percentual sobre negócios fechados
pelas lojas virtuais.

Mais de 70 mil
médicos
cadastrados

7,5 milhões
de prescrições
realizadas

COMO USAR
A Memed é gratuita e está disponível para iOS e Android.
No computador, basta acessar memed.com.br e usar normalmente
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Gestão em Saúde
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OS DESAFIOS
DA GESTAO
TRIPARTITE
DO SUS

Em um sistema de saúde extremamente fragmentado,
conciliar interesses e chegar a consensos é uma tarefa árdua,
que prejudica, principalmente, os pacientes. Mas há caminhos
para a transformação

N

o modelo brasileiro de saúde, existem políticas federais, estaduais e
municipais, mas acontece frequentemente do Estado definir uma prioridade, repassar a verba para determinado município e ele simplesmente
decidir que prefere usá-la para outra finalidade. E realmente não precisa acatar a
diretriz do Estado, já que não está sob seu mando. Assim, muitas ações ficam estagnadas e a gestão, idem. Quem perde com isso? A população.
O parágrafo acima resume bem o maior desafio da administração tripartite do
SUS que, como o próprio nome diz – Sistema Único de Saúde –, é um sistema, cuja
engrenagem envolve todas as esferas do poder: União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. E para que este sistema flua, respeitando-se a autonomia de cada uma
dessas partes, sua dinâmica de funcionamento deve operar mediante pactuações
entre todos os níveis.
“Mais importante do que discutir valores, esse assunto é fundamentalmente uma
questão de governança. No Brasil, temos um modelo, estabelecido pela Constituição de 1988, no qual, além da instância federal, há muitos compromissos nas
mãos de estados e municípios também”, afirma Ana Maria Malik, professora da
EAESP-FGV/SP (Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação
Getúlio Vargas) e coordenadora da FGV/Saúde.
A especialista lembra que, quando a Constituição foi votada, ficou acertado que não
adiantava atribuir responsabilidades aos municípios sem que eles tivessem recursos
para dar conta delas. Então, também houve um ajuste para que eles passassem a
contar com mais receita. No decorrer do tempo, foi aprovada uma emenda constitucional que atribuiu percentuais da arrecadação de municípios e estados para
serem alocados na área da saúde. Aí entra a questão de governança, de acordo com
Ana Maria. “O problema é que, no Brasil, o Federal não manda no Estadual, que não
manda no Municipal. Então, ou existe um acordo entre as instâncias para resolver
o que será feito em cada município ou cada um vai para onde bem quiser”, explica.

Fóruns de discussão

Outra vez, o que era para ser um facilitador, que poderia desenrolar vários
impasses, muitas vezes, torna-se um
fator complicador, porque as decisões
não são tomadas por votação, mas por
consenso. E a dificuldade está em se chegar a um denominador comum. “Colocar
todo mundo na mesma página e pactuar
não é fácil. Em geral, há discussão, principalmente no que se refere a repasses de
dinheiro. Às vezes, o embate é lícito. Por
exemplo, existem realidades em que um
município é pequeno e não tem como
dar conta da sua população sozinho.
Aí, por mais que queira fazer melhorias
precisa da ajuda do estado para isso”,
resume Ana Maria.

DIVULGAÇÃO

Há tempos, este desafio foi mapeado e algumas ações, implementadas. Desde a
Constituição e da lei que instituiu o SUS, existem conselhos e comissões em todas as
instâncias que trabalham para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento
da saúde, a assistência à saúde e a respeito da articulação nacional. Uma delas é
a Comissão Intergestores Tripartite, que é responsável, justamente, por atuar na
direção nacional do Sistema Único de Saúde e que inclui gestores das três esferas
do governo mais o Distrito Federal.

Colocar todo mundo
na mesma página
e pactuar não é
fácil. Em geral,
há discussão,
principalmente
no que se refere a
repasses de dinheiro.
Ana Maria Malik

Segundo a coordenadora da FVG/Saúde, a lógica percebida pela experiência mostrou depois de décadas que talvez a instância regional devesse ser subdividida em
outras sub-regionais. A partir daí, prefeitos de sub-regiões poderiam se organizar
melhor em consórcios ou serem mediados por alguém da instância estadual para
organizar melhor as políticas de saúde e alocar verbas com mais assertividade.
Para ela, hoje, nosso sistema de saúde megafragmentado, nesse modelo de gestão tripartite, impede esse tipo de reorganização e otimização de recursos que, no
Brasil, já são escassos e mal administrados.

“Imagine 5 mil municípios, cada um querendo fazer sua própria
política de saúde, querendo construir o seu próprio hospital...
Não dá, é jogar dinheiro fora. E o coitado do cidadão fica sem
assistência quando precisa.”
No fim das contas, segundo a especialista, a gestão tripartite é uma boa ideia, mas
de difícil implementação. Porque são muitas cabeças para um só corpo: um país,
26 estados mais o Distrito Federal e 5 mil municípios, além de uma população de
209 milhões de pessoas, das quais 80% recorrem aos SUS com frequência. Para
funcionar, é necessária uma mobilização mais efetiva por parte das comissões,
conselhos e consórcios que pensam e discutem a saúde.

“Só a inovação na forma de trabalhar é que vai permitir que se
defina o que, de fato, tem de ser feito, com que recurso e para
quem. Deve-se ter em mente que é preciso cuidar da saúde, não
apenas tratar a doença.
Se dermos ênfase e atenção à saúde primária e com qualidade de assistência, com
atendimento segmentado por bairros, por exemplo, já será um bom começo. E a
gestão tripartite pode se esforçar para colocar isso em prática”, conclui.

De olho no
modelo inglês

Uma inspiração que pode
ser útil ao nosso sistema de
saúde, de acordo com Ana
Maria Malik, é o modelo
inglês. Ele se baseia no
médico de família, aliado
a enfermeiros e outros
profissionais da área da
saúde que fazem diversos
procedimentos e otimizam o
atendimento. Eles atuam em
microrregiões dos municípios
e as informações sobre os
pacientes ficam disponíveis
em um banco de dados
nacional. Ou seja, sempre que
necessário, qualquer médico
do país pode consultá-las,
entender o histórico do
cidadão e conduzir melhor o
seu tratamento
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Compliance

25

A EVOLUÇÃO DO
COMPLIANCE NA
ÁREA DA SAÚDE

Para fugir de comportamentos eticamente questionáveis
e até de casos de corrupção, hospitais, laboratórios e
indústria farmacêutica – entre outros – investem cada vez
mais no setor que visa transparência, posicionamento ético
dos colaboradores e segurança para os pacientes

E

m tempos de frequentes notícias de
corrupção, fraudes e discussões sobre ética
no ambiente corporativo, o compliance ganha
cada vez mais destaque dentro das empresas que
visam a redução de irregularidades financeiras e em
processos internos. E na área da saúde, não é diferente.
O aumento de programas de compliance dentro das
instituições de saúde resulta em mais transparência
sobre o posicionamento ético das organizações e de
seus colaboradores, e, principalmente, mais segurança
para os pacientes.

Compliance:
do verbo to
comply, em inglês,
significa estar
em conformidade,
neste caso, com
leis, padrões éticos
e regulamentos
internos e externos.

O compliance como é conhecido hoje é algo bem
recente – no Brasil, pode se dizer que teve seu grande
impulso, mais precisamente, com a publicação da
lei 12846/2013, que trata de atos de corrupção, e que
entrou em vigor no início de 2014.

DIVULGAÇÃO

Segundo o advogado Marcos Levy, sócio do A. Lopes
Advogados (SP), especialista no assunto, apesar de
recente, o compliance atingiu a maturidade no Brasil, no sentido de que não há mais vozes dissonantes
questionando a necessidade e a importância dessa área
para as corporações. “Se olharmos para cinco, seis anos
atrás, havia pouquíssimas empresas que tinham uma
área específica para cuidar de compliance. Talvez desse
para contar nos dedos de uma mão”, afirma. E complementa: “Depois de ser atrelado principalmente a
departamentos jurídicos, hoje, apesar de trabalhar em
sinergia com essa área, o compliance é um setor independente dentro das empresas”, diz.
Assim, Levy acredita que o compliance no Brasil está
estabelecido e vem evoluindo bastante: “É um segmento que tem atraído tantas pessoas que, neste
momento, existem diversos cursos, seminários, palestras sobre o tema, sempre com alta demanda.”

Hoje, apesar de
trabalhar em
sinergia com os
departamentos
jurídicos, o
compliance é um
Na saúde
setor independente
dentro das
A aplicação do compliance na área da saúde não difere empresas.

do que ocorre em outros mercados e vem crescendo na
mesma velocidade, segundo o especialista. Hospitais,
laboratórios, indústria farmacêutica e de equipamentos
médicos, entre outros, estão investindo em normas e
regulamentações que garantam eficácia e transparência
nas atividades relacionadas à assistência do paciente. “A
área da saúde, de modo geral, lida com um público que
apresenta algum tipo de fragilidade. Além disso, no caso
de tratamento de saúde, hospitalização e prescrição de
medicamentos, na maior parte das vezes, a escolha não
é do consumidor, mas de um terceiro – médico, plano
de saúde, dentista, por exemplo. Como esses produtos
e serviços têm formação de preço bastante complexa e
muitas vezes são considerados caros pelo público, é preciso transparência e muito cuidado ao trabalhar todas as
pontas. Assim, evita-se interpretações de que determinados produtos e/ou serviços estão sendo indicados por
ações questionáveis dos fornecedores junto aos profissionais que os prescrevem”, diz.

Marcos Levy
Sócio do A. Lopes
Advogados

Outros pontos de atenção na rotina da área de saúde que
merecem um acompanhamento mais estreito do compliance são aqueles que têm a ver com o relacionamento
das empresas com os médicos e com as associações de
pacientes. No primeiro caso, o foco é garantir que essas
relações fiquem dentro das normas regulamentadoras
e evitar alegações de que determinado médico esteja
receitando medicamentos ou indicando o uso de produtos como órteses ou próteses de determinado fornecedor
em troca de benefícios, como patrocínio de um congresso,
por exemplo.
Levy lembra ainda que no Brasil, o principal pagador
de serviços e produtos de saúde é o Governo, nas suas
diversas esferas: “É preciso transparência para não dar
margem à interpretação de favorecimentos em concorrências e licitações”, conclui.

TREINAMENTO,
ASSESSORIA E INVESTIGAÇÃO
A área de compliance deve estar preparada
para treinar os colaboradores sobre as políticas,
procedimentos e código de conduta da empresa,
esclarecer dúvidas e, se necessário, cuidar da
investigação de eventuais desvios destas diretrizes.
Em todos os casos, a área de compliance deve contar
com a assessoria de especialistas em matérias
específicas, como as áreas legal e financeira.
Algumas das atribuições que o departamento
de compliance engloba são:

• Cumprimento de normas legais,
incluindo anticorrupção;
• Cumprimento de regras contábeis;
• Participação na elaboração e atualização
das políticas internas da empresa;
• Participação na elaboração e atualização
do Código de Conduta da companhia;
• Treinamento sobre o Código de Conduta
e acompanhamento de sua aplicação;
• Treinamento sobre a legislação anticorrupção
nacional e estrangeira e acompanhamento
de sua aplicação;
• Participação em investigações de possíveis
violações das políticas da empresa, do código de
conduta e de legislação anticorrupção.

A ORIGEM DO COMPLIANCE
Para se falar sobre o compliance dos dias atuais é preciso voltar algumas décadas, especificamente a 1977,
nos Estados Unidos, conforme aponta o advogado e
sócio do sócio do A. Lopes Advogados (SP), Marcos Levy,
especialista no assunto. Ele lembra que foi nessa ocasião que aquele país aprovou a legislação contra atos
de corrupção no exterior, o FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). Isso foi necessário, porque as autoridades
locais descobriram que havia determinadas empresas
americanas que, para fazer ou manter negócios em
outros países, recorriam a práticas corruptivas. Elas
decidiram, então, que uma empresa que praticasse um
ato de corrupção, mesmo fora dos Estados Unidos seria
condenada, sim, no seu próprio país.
Para Levy, essa foi a pedra fundamental para que o compliance evoluísse e chegasse aos moldes atuais. “Em 1997,
países signatários da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico] e alguns que não
faziam parte da entidade, incluindo o Brasil, chegaram ao
consenso de que suborno e corrupção não seriam mais
aceitos por eles”, conta. Os países assinaram acordos
internacionais de cooperação contra a corrupção, que
estabeleciam obrigações específicas para serem cumpridas dentro de um determinado tempo. Assim, o tema
foi amadurecendo e incorporando outros tópicos além da
corrupção, até se chegar ao compliance como conhecemos atualmente.

PARA APRENDER E USAR
A melhor ferramenta para aplicar o compliance é o treinamento.
Veja algumas sugestões de cursos nessa área:
Melhores Práticas de Compliance de Acordo com
Autoridades Competentes, Insper
PEC – Compliance Anticorrupção: Aspectos Gerais, FGV/SP
Advanced Boardroom Program For Women, Saint Paul
Educação Continuada – Compliance, PUC/SP
Pós-Graduação – Compliance, Ibmec
Gestão de Riscos e Compliance, FIA
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Longevidade

PRECISAMOS
FALAR SOBRE
A MORTE

Essa é uma das poucas certezas da vida, mas sempre damos
um jeito de fugir do assunto. Por que será?

P

orque é dolorido, claro. E a gente busca evitar a dor. Vivemos em uma sociedade em que não há espaço para expressarmos nossas vulnerabilidades – elas
são vistas como um sinal de fraqueza. Assim, seguimos “fortes”, mascarando
o sofrimento, sendo autossuficientes, porque as coisas têm de dar certo, porque precisamos resolver tudo sem pedir ajuda.

Além disso, embora a morte seja inevitável, nós, humanos, vivemos nos enganando,
pensando “se for acontecer; quando acontecer; o dia em que acontecer” – e que esse dia
ainda está longe (bata na madeira três vezes!). “Ou seja, se ela é certa, não acreditamos
que precisamos falar sobre isso”, diz Tom Almeida, fundador do Movimento Infinito,
um grupo de discussão que propõe diferentes abordagens para lidar com o tema.
Para a médica Ana Cláudia Quintana Arantes, especializada em geriatria e gerontologia, diretora executiva da A Casa Humana, focada em oferecer cuidados paliativos e
reabilitação em casa, evitamos falar em morte, porque não sabemos lidar com limites.

Você passa a vida fazendo
cursos para saber mais, ter
mais sucesso, dinheiro,
aceitação, amigos..., mas
o “mais” acaba, é finito.
Por isso as pessoas têm
dificuldade de falar sobre a
morte, porque a vida é finita,
tem um limite.
Ana Cláudia Arantes
A Casa Humana

MUITAS CHANCES PELO CAMINHO
Ninguém precisa colocar “falar sobre morte” na agenda.
Isso deve acontecer naturalmente – porque, afinal, viver e
morrer deveriam ser temas abordados de forma natural. E
há muitas oportunidades para discutir o morrer. Quando
alguém próximo, parente ou amigo, está muito doente,
por exemplo. Ou quando um conhecido ou até uma celebridade morre. Eis o link para puxar o assunto. “A partir
daí é possível usufruir da chance de discutir o tema sem
ter de fazer aquele comentário bobo que é dizer ‘Deus
me livre!’, porque isso não vai acontecer, todo mundo vai
morrer”, lembra Ana Cláudia.
“Você tem medo de morrer?”, “Como você quer fazer, caso
esteja sofrendo muito e não haja mais chance de recuperação?”, “Se estiver bem doente, prestes a morrer, quer
permanecer no hospital ou prefere ir para casa?”, “Tem
alguma coisa que você deseja resolver antes de morrer?”.
Essas e outras questões podem fazer parte de uma conversa franca sobre o assunto com seus amigos ou entes
queridos. E, embora muita gente ache isso sinistro, a abordagem é uma demonstração de amor. “Não se trata do
caminho mórbido para a morte, mas da luz que ela traz.
Mostra que você se importa com aquela pessoa, a ponto
de furar a dor para discutir o assunto. Isso cria intimidade
e conexão”, avalia Tom Almeida.

Falar sobre a
morte mostra que
você se importa
com aquela pessoa,
a ponto de furar a
dor para discutir
o assunto. Isso
cria intimidade e
conexão.
Tom Almeida
Movimento Infinito

O que se ganha ao conversar sobre a morte, certamente
é a valorização da vida. Saber que se uma pessoa é importante para você, nada mais justo do que viver o melhor de
cada dia com ela. Então, aquela história de não deixar para
amanhã o que pode fazer hoje é a máxima para quem
quer zerar as contas com quem se gosta. “Viva. Com a
certeza de que pode ser o último dia. Essa consciência
lhe dá condição de fazer escolhas lúcidas em relação ao
tempo que tem aqui”, afirma Ana Cláudia.

3 REFLEXÕES SOBRE A MORTE PARA UMA VIDA MELHOR
Elas certamente impactam – e muito – quando chegar o momento da despedida

1

2

O que é importante para Se eu tivesse 30 dias, uma
mim? Quais são os meus semana ou um dia de vida,
o que eu faria de diferente
valores? Quem são as
para ser feliz?
pessoas importantes na
minha vida e o que eu faço
para conviver bem com elas?

3
Do que eu me arrependo
hoje e posso mudar para
ter uma vida melhor com
quem amo?
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MAIS SAÚDE,
MENOS LIXO.

Conheça o Cataki, o aplicativo que une
sustentabilidade e inclusão social, e, de quebra,
ainda colabora para cidades mais limpas

A

comida que sobra dias na geladeira, os produtos que vencem
no armário, as roupas e calçados usados um par de vezes e que vão
parar no fundo do guarda-roupa... O
que a gente compra precisa ser utilizado,
caso contrário, vira lixo. E, de uma forma
ou de outra, gera desperdício e onera o
meio ambiente.

O raciocínio parece simples, até óbvio,
mas a gestão de resíduos nem sempre
funciona e os materiais dispensáveis às
vezes acabam nas ruas, praças, terrenos
baldios, rios... Há muito o que fazer para
dar melhor destino de tudo isso e, entre
outras coisas, preservar a nossa saúde.
A cada dia, estamos gerando mais lixo;
muitos municípios ainda descartam os
resíduos coletados em lixões, e não para
aterros sanitários e, para piorar, a coleta
seletiva não avança. Para se ter uma ideia,
cerca de 10% do total de resíduos sólidos gerados em 2017 no Brasil – algo em
torno de 7 milhões de toneladas – não
foram coletados. Os dados são da 15ª
edição do Panorama dos Resíduos Sólidos 2017, estudo da Associação Brasileira
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe).
“Discutimos segurança, saúde e educação,
mas não falamos sobre gestão de resíduos sólidos que, na verdade, é transversal a esses temas. Ao abordar o assunto,
podemos trabalhar segurança alimentar
(saúde) e prevenção ao desperdício e reaproveitamento de nutrientes do resíduo
orgânico para a agricultura (educação),
por exemplo. Também podemos evitar
o descarte de material como entulhos
em locais que podem se tornar ameaça
à população (segurança e saúde)”, afirma
Gabriela Otero, coordenadora do departamento técnico da Abrelpe.

fotógrafa: Ana Oshiro/Divulgação
catador: Michael Douglas Bezerra da Silva

Sabemos que o papel
dos catadores no
cenário da saúde
pública é bem
importante.
O descarte incorreto
de resíduos sólidos,
é um problema de
saúde pública, porque
gera alagamentos
e doenças.

Faz sentido. A discussão sobre o lixo é
ampla e multifacetada, por isso, sim,
precisamos falar sobre o assunto, adotar
medidas no dia a dia para lidar com ele – Henrique Ruiz,
o consumo consciente é o primeiro passo coordenador do Cataki
– e olhar para os movimentos que trabalham para mitigar os efeitos que os resíduos sólidos causam no meio ambiente
e na sociedade.

TECNOLOGIA, RECICLAGEM
E TRABALHO SOCIAL
Entre as medidas, a reciclagem está no centro dessa engrenagem. E, no Brasil, os
catadores ou coletores de lixo são peças fundamentais no equilíbrio desse ecossistema. O Movimento Nacional dos Catadores estima que, atualmente, haja quase
1 milhão de pessoas exercendo essa função no Brasil.
Eles têm papel fundamental na destinação do lixo reciclável, principalmente nas
grandes cidades. Para ajudá-los a se organizar, surgiu o Cataki, projeto criado em
2016 pela organização não-governamental Pimp my Carroça, do ativista e grafiteiro
Mundano. Ele trabalha há 12 anos com reforma e pintura de carroças e idealizou o
Cataki, aplicativo para conectar catadores com usuários interessados em descartar
lixo – basta ter um celular com conexão à internet para aderir ao serviço.

CATAKI EM NÚMEROS
Estão presentes em

480

cidades brasileiras

Possuem

2.600

profissionais cadastrados

Já registraram mais de

150 mil downloads
no aplicativo

Os catadores registrados pelo app têm renda

R$ 300 a R$ 3.000
mensais

de

60% deles usam
carros como kombis e pequenos

e

caminhões para o transporte

“O Cataki não cobra dos catadores e usuários pelo uso do aplicativo. Ganhamos
com trabalhos de consultoria B2B”, diz Henrique Ruiz, coordenador do aplicativo
Cataki. Ele conta: “Criamos o app para conectar as duas pontas e ajudar a movimentar adequadamente a cadeia do lixo. E para melhorar a vida dos catadores.
Deu certo”, diz. “Além disso, sabemos que o papel dos catadores no cenário da
saúde pública é bem importante. O descarte incorreto de resíduos sólidos, é um
problema de saúde pública, porque gera alagamentos e doenças.”
O próximo passo é incrementar as funcionalidades do aplicativo - a atualização
deve ocorrer no início de 2020. Entre outras melhorias, haverá funções similares
às dos apps de carros compartilhados, como Uber. Os catadores poderão ser avaliados e receber gratificações. Também haverá possibilidade de o usuário anunciar
uma coleta e o catador pegá-la, como funciona com os motoristas de carro.
Por fim, o Cataki vai passar a trabalhar com volumes maiores e usuários mais
assertivos, atendendo a bares, restaurantes, hospitais e empresas de eventos. “Os
catadores vão ser remunerados pelos estabelecimentos e pela venda do material
recolhido. Estamos muito otimistas, acreditando que a vida deles vai melhorar
ainda mais”, afirma Ruiz. A sociedade e o meio ambiente agradecem.

PANORAMA DA
RECICLAGEM NO BRASIL
Confira alguns dados sobre o descarte do lixo no Brasil,
de acordo com Dados da 15ª edição do Panorama dos
Resíduos Sólidos 2017, estudo da Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais .

PARTICIPAÇÕES DAS REGIÕES DO
PAÍS NO TOTAL DE RSU COLETADO
Norte

6,5%

Nordeste

22,4%

Discutimos
segurança,
saúde e
educação, mas
não falamos
sobre gestão
de resíduos
sólidos que,
na verdade, é
transversal a
esses temas.
Gabriela Otero,
coordenadora do
departamento técnico
da Abrelpe

Centro
oeste

7,3%

Sudeste

52,9%
Sul

10,9%

PERCEPÇÃO DOS BRASILEIROS
COM RELAÇÃO AOS RESÍDUOS
Conhecem
embalagens
retornáveis de vidro

28%

Sabem que garrafas
PET podem ser
recicladas

40%

Afirmam que o serviço de coleta
seletiva não é disponibilizado ou não
sabem se isso ocorre no município

44%

Sabem que
alumínio é
reciclável

47%

Sabem que
papel é
reciclável
Sabem que
vidro é
reciclável
Sabem que
plástico é
reciclável

50%
64%
77%

Vidas Raras
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UM JOGO
DE FAZ DE
CONTA QUE
NÃO AJUDA
NINGUÉM

Divulgação

É
Regina Próspero

Vice-Presidente do
Instituto Vidas Raras

sempre difícil falar de algo desagradável. E
imaginar que uma doença rara pode acometer alguém próximo é impensável, certo? Por
isso mesmo, em geral, as pessoas vivem um processo
de negação: “como não tenho ninguém na família com
esse problema, finjo que ele não existe. E que nunca
vai fazer parte da minha vida”. Mas isso é tapar o sol
com a peneira. As doenças raras são uma realidade e
podem atingir qualquer um de nós – 8% da população
mundial pode ter uma e muitas dessas pessoas nem
sabem que carregam o gene.
Justamente por causa desse jogo de fingir que as doenças raras não existem é que o Brasil – isso vale para
cada um de nós – não sabe e não está preparado para
cuidar dos pacientes. A sociedade costuma ser egoísta.
Como acredita que não vai acontecer com ela, não
dá atenção ao assunto e só vai se mexer quando um
familiar precisar de tratamento.

Para saber mais:

Com os médicos, também não é diferente. A maior
institutovidasraras.com.br parte acredita que nunca terá um caso no consultório.
Engano: com certeza ele já se deparou com vários e
nem percebeu.
Em relação aos gestores de instituições de saúde, ocorre o mesmo – o que costumamos encontrar são pessoas que não têm a menor ideia do que é uma doença
rara e da urgência de se resolver pontualmente alguns
problemas burocráticos, como a liberação de um medicamento ou de um tratamento, por exemplo. Muitas vezes é o caso de escolher entre a vida e a morte.
E esses profissionais não percebem que o destino de
um paciente depende de um processo administrativo.
Por essas e outras, nosso trabalho no Instituto Vidas
Raras continua sendo uma incansável luta para sensibilizar todas essas pontas, além de conectar pacientes
a profissionais de saúde especializados no tratamento
de determinadas enfermidades. Mais: nos dedicamos,
ainda, a convencer os gestores a facilitar o acesso a
exames, medicamentos e tratamentos multidisciplinares. É um trabalho de formiguinha que nos traz
muitas vitórias. Mas precisamos de mais. Precisamos
que todos se conscientizem de que uma doença rara
pode fazer parte do nosso dia a dia a qualquer tempo.
E que temos de criar condições para garantir cuidados
e qualidade de vida para os nossos pacientes.

Doença rara em destaque

Amiloidose Hereditária
O que é: trata-se de uma doença causada por

mutações no gene da proteína transtirretina.
É caracterizada pelo depósito dessa proteína
insolúvel nos tecidos, o que impacta a estrutura e
a função deles. Já foram identificadas mais de 120
mutações nesse gene.

Quem pode ter: em geral, atinge, igualmente,
homens e mulheres adultos. Pode ocorrer o
início precoce (de 25 a 35 anos) ou tardio (após
os 50 anos). No Brasil, tem prevalência entre os
descendentes de portugueses e africanos.

Sintomas: podem incluir neuropatia periférica

(que afeta nervos sensitivos e motores) e
autonômica (que atinge o sistema nervoso,
responsável por regular o funcionamento dos
órgãos e sistemas do corpo). Diante disso, podem
ocorrer disfunção gastrointestinal, manifestações
oculares, cardiopatia, comprometimento da
função renal ou síndrome do túnel do carpo. A
doença é fisicamente debilitante, afeta múltiplos
órgãos e sistemas e interfere significativamente na
qualidade de vida. É fatal se não for tratada.

Para ficar atento: algo que não é muito

valorizado é o histórico familiar. Se já houve casos
próximos, é preciso observar com atenção sinais
como perda de peso, diarreia, vômitos, dores e/
ou falta de sensibilidade nos pés e nas pernas.
Os sintomas se confundem com os de diversas
doenças, mas, aliados à informação ou suspeita de
que houve casos de TTR na família, é importante
investigar melhor.

Cenário atual: cerca de 50 mil casos no
mundo e por volta de 5 mil no Brasil.

Fonte: Fábio Almeida, presidente da Associação Brasileira de
Paramiloidose (ABPAR)
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Panorama

MARKET ACCESS:
O PACIENTE NO
CENTRO DAS
DISCUSSOES
De olho na importância de um
ecossistema mais integrado
e colaborativo, as indústrias
farmacêutica e de equipamentos
médicos vêm sentando à mesma mesa
com gestores de saúde para discutir
interesses comuns. Mas ainda falta
incluir um personagem importante no
diálogo: o paciente, o consumidor de
seus produtos e serviços

O

cenário é complexo. De um lado, os gestores de saúde – SUS (Sistema
Único de Saúde), no setor público, e planos de saúde em suas diferentes formatações (cooperativas, autogestão, seguros e planos privados)
– que vêm enfrentando um aumento de demanda por melhores serviços. Deles, é
cobrado que tenham novas tecnologias, ou seja, medicamentos, procedimentos e
exames, para citar alguns exemplos, para proporcionar melhores resultados. Mas
tudo isso eleva demais os custos de operação, gerando restrições orçamentárias e
pressão por controle de gastos.
Do outro lado, estão as indústrias farmacêutica e de equipamentos médicos, trabalhando em inovações terapêuticas e de tecnologia. Para desenvolvê-las, precisam de investimentos que cubram seus custos. Estes, em geral, vêm do SUS e dos
planos de saúde privados.
No meio disso tudo, ainda há o Governo tentando administrar a judicialização da
saúde, por meio de uma maior aproximação entre o Ministério da Saúde e o Poder
Judiciário, além de buscar modelos de incorporação de novas tecnologias menos
rígidos e modelos de riscos compartilhados (risk sharing).

BOAS PERSPECTIVAS
E toda essa complexidade exige novas formas de atuação por parte
de todos os stakeholders, incluindo as equipes de market access. A
boa notícia é que as perspectivas para isso acontecer são otimistas.
Cada vez mais, as indústrias farmacêutica e de equipamentos médicos vêm dialogando com gestores de saúde. No entanto, falta inserir
o consumidor na conversa.
“Acredito que nos últimos 10 anos houve uma aproximação maior
entre indústria farmacêutica, operadoras de saúde e Governo”, avalia
Valéria Clemente, diretora de Acesso, Value Strategy & Princing da
MSD (Merck Sharp & Dohme) e pediatra assistencial do SUS. Hoje,
segundo Valéria, todos sabem as mazelas e as oportunidade que
existem em cada área: “Os desafios não são bilaterais, mas trilaterais,
porque há o usuário, que tem de falar o que é valor; quem presta o
serviço e, para fechar, quem necessita do serviço e efetua o pagamento”, resume.

O PODER DE DECISÃO
DO PACIENTE
Para Valéria Clemente, as conversas vêm evoluindo, mas ainda existe um grande caminho para
a ação. “Temos uma veia assistencialista muito
grande. Enxergamos o paciente como hipossuficiente, quando ele é um participante decisor nesse
ciclo. Ele deve ser empoderado para entender o que
precisa para ter acesso à saúde, se isso virá pelo
sistema público, por meio dos impostos que paga,
ou pelo privado, porque essa é a sua opção. Para o
usuário ter esse poder, precisa de educação, conscientização que, por sua vez, deve vir da família e
da escola. É também uma questão de educação e
de cidadania”, diz Valéria.
O diálogo entre as diferentes partes passa, de
fato, pela educação e maior inclusão do usuário
dos serviços de saúde. Ricardo Maykot, diretor de
Acesso da Novartis e profissional da área farmacêutica há 25 anos, afirma que o envolvimento
do cidadão nas rodas de discussão é fundamental para que ele entenda sua importância nesse
cenário em que todos precisam conversar para
encontrar melhores soluções para o setor. Maykot ressalta que os planos de saúde, por exemplo, sofrem grande prejuízo com fraudes e má
utilização do sistema: “Nós, enquanto sociedade,
precisamos fazer um uso mais racional dele.”

Temos uma veia
assistencialista
muito grande.
Enxergamos o
paciente como
hipossuficiente,
quando ele é
um participante
decisor nesse
ciclo. Ele deve
ser empoderado
para entender
o que precisa
para ter acesso
à saúde.
Valéria Clemente,
diretora de Acesso,
Value Strategy & Princing
da MSD (Merck Sharp
& Dohme) e pediatra
assistencial do SUS

Hoje, isso não é bem assim: há vários casos de desperdício, por exemplo, quando alguém
diz que vai ao médico porque faz tempo que não se consulta e que quer pedir para
fazer “todos os exames e mais um tanto” porque, afinal, paga a mensalidade e tem
esse direito. Ou quando vai a uma clínica com a guia para 10 sessões de fisioterapia
e troca-as por sessões de drenagem linfática, porque acha que está precisando mais
delas. Ou quando, em geral, usa o sistema privado, mas ao ter uma doença mais grave,
recorre ao SUS para obter um medicamento, porque não consegue liberação do plano
de saúde. Isso onera o sistema de saúde e todos perdem.

Indústria,
Governo,
planos de
saúde e
médicos, todos
fazem parte
de um mesmo
ecossistema
que tem o
paciente no
meio. Se não
conversarmos
mais para
equacionar
isso melhor,
todo mundo
sai perdendo.

É preciso, cada vez mais, incluir temas árduos e, por vezes,
polêmicos nas conversas. Por exemplo, pensar, juntos,
se não é o caso de criar modelos de coparticipação do
usuário de planos de saúde, principalmente para custear
procedimentos de alta complexidade, pois, do contrário, a
sobrevivência das empresas corre riscos. Ou falar sobre a
possiblidade de integrar os dados dos pacientes em uma
nuvem segura, na qual os stakeholders possam consultar,
de forma lícita, as informações dessas pessoas e agir com
mais inteligência nas suas estratégias.
Se o usuário ainda não está inserido na rotina de discussões, os sistemas de saúde e as indústrias ligadas a essa
área vêm interagindo mais e trabalhando para levantar
questões como as citadas acima. Este é um momento
bem favorável ao diálogo e à ação. Os recursos são
curtos e limitados no SUS, nas empresas de saúde e no
bolso do usuário. A hora é agora. “Indústria, Governo,
planos de saúde e médicos, todos fazem parte de um
mesmo ecossistema que tem o paciente no meio. Se
não conversarmos mais para equacionar isso melhor,
todo mundo sai perdendo”, diz Ricardo Maykot.

Ricardo Maykot, diretor
de Acesso da Novartis
e profissional da área
farmacêutica há 25 anos

VALE A REFLEXÃO
1. Vale muito a pena o profissional da área da saúde
ser bem próximo de seus pacientes. Isso garante
que eles tenham uma vida melhor, mais saudável,
com menos ônus para o sistema. O que falta para
colocar em prática?
2. Se é senso comum a máxima de que “é melhor tratar
a saúde e não a doença”, por que ainda fazemos
o contrário?
3. Vamos disseminar os sistemas de coparticipação
do usuário do plano de saúde, principalmente para
procedimentos de alta complexidade, que podem
ameaçar a sobrevivência dos planos?
4. Vale discutir a integração de dados dos pacientes
em uma nuvem segura, onde os stakeholders para
os quais seja lícito, possam consultar as informações dessas pessoas e agir com inteligência nas
suas estratégias.
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Associação em foco
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UMA ASSOCIACÃO,
VARIAS FRENTES
DE TRABALHO

Paula se recorda que a mãe precisava tomar um remédio de alto custo – naquele tempo, já custava R$ 12 mil
por mês. “Estava terminando a faculdade de Direito, e
entrei com uma ação para obtê-lo gratuitamente. O
desconhecimento era tamanho que nem se falava em
judicialização da saúde”, diz.
No mesmo ano do diagnóstico da doença, o pai de
Paula fundou a Abraf com o objetivo de facilitar o
acesso à informação e aos tratamentos para os pacientes. Para sua mãe, porém, não deu para fazer muito.
Ela faleceu pouco antes de a instituição completar um
ano. “O ponto decisivo para continuar foi participar de
um evento da Associação Americana de Hipertensão
Pulmonar, nos Estados Unidos. Havia mais de 2 mil
participantes! Foi quando entendi o tamanho do movimento e que a associação tinha muito o que fazer”,
afirma Paula.

DE OLHO EM POLÍTICAS
PÚBLICAS

O ponto decisivo
para continuar
foi participar
de um evento
da Associação
Americana de
Hipertensão
Pulmonar, nos
Estados Unidos.
Havia mais de 2
mil participantes!
Foi quando entendi
o tamanho do
movimento e que
a associação tinha
muito o que fazer.
Paula Menezes

Divulgação

O

começo da Abraf – Associação Brasileira de
Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar
e Doenças Correlatas – não foi muito diferente do de várias outras que lidam com enfermidades raras. Como conta Paula Menezes, presidente da
entidade: “Minha mãe foi diagnosticada com HAP, hipertensão arterial pulmonar, em 2005. Naquela época
não havia informação alguma. Só sabíamos que a incidência seria de um caso em um milhão. Ou seja, um
raio caiu na nossa cabeça e a gente não tinha e menor
ideia do que fazer”, conta.

A Abraf escolheu um caminho de trabalho mais abrangente. “Não trabalhamos com questões puramente
assistenciais, como conseguir um medicamento, por
exemplo. Nosso foco é atuar com ações de advocacy
para mudar políticas públicas e melhorar o acesso a
diagnósticos e tratamentos, e para proporcionar orientação jurídica”, diz.
Nessa trilha, embora seja difícil mensurar, Paula acredita
que a Abraf já beneficiou cerca de 100 mil pessoas, considerando familiares e políticas públicas. Um exemplo de
sucesso na atuação do instituto foi a ação vitoriosa que
conseguiu benefícios para eletrodependentes, em Santa
Catarina. A concessionária de energia do estado instalou
placas especiais nas casas dos pacientes, para que eles
possam economizar na conta de luz.
Em outra frente, a organização trabalha com cuidados
paliativos por meio de grupos de apoio – são 12 no Brasil
–, um coral em São Paulo e o Team PHenomenal Hope
Brasil, um braço do grupo homônimo americano que “doa
fôlego” a quem não tem (são voluntários que participam
de corridas em nome de quem não tem condição física
para isso, com o objetivo de divulgar a causa).
Para se manter, a instituição depende de patrocínio
de empresas e, segundo Paula Menezes, as maiores
dificuldades que a Abraf enfrenta no dia a dia têm a
ver com a sensibilização de todas as partes envolvidas
– indústria farmacêutica, sociedade científica e governo
– para o trabalho que fazem. Hoje a associação não
se restringe à HP (hipertensão arterial), mas também
a doenças que a acompanham, como causa ou consequência, como insuficiência cardíaca, asma grave e
fibrose idiopática, entre outras. O desafio é grande, mas
a Abraf vem mostrando que tem fibra e fôlego para
muitas conquistas.

PARA SABER MAIS
www.respirareviver.org.br
www.facebook.com/hipertensaopulmonar
www.teamphbrasil.org.br

Slide show
fotos associação

VOCÊ
SABIA?
De forma direta e simplificada, advocacy
são todas as ações e articulações que visam
influenciar uma causa a exemplo de uma
política pública, como campanhas, lobbies
e projetos de lei, entre outras.

ENTENDA O QUE
É JUDICIALIZAÇÃO
No caso da saúde, é o ato de entrar com
uma ação na tentativa de obter acesso
a medicamentos e tratamentos na rede
pública ou privada.

Eletrodependentes: pacientes
que necessitam de uso
ininterrupto de equipamentos
elétricos como concentradores
de oxigênio, CPAP e BIPAP,
e outros aparelhos

Divulgação

De cuidados paliativos a mudanças nas políticas públicas na
área da saúde. Conheça a história da Abraf, uma instituição
que não mede esforços para apoiar pacientes com
Hipertensão Pulmonar e doenças correlatas
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Acontece

A PLATAFORMA
COLABORA SAUDE
JA ESTÁ NO AR!

Com 7 instituições já credenciadas, a plataforma de
economia colaborativa da ideaas Saúde visa gerar impacto
positivo ao conectar pessoas e empresas que tenham
demandas e ofertas no setor da saúde

O

uem tem e quem precisa em um só lugar. É com essa máxima – que parece simples, mas carrega um conceito inovador e inédito no Brasil – que
nasce a Colabora Saúde, a plataforma digital e colaborativa recém-lançada pela ideaas Saúde. Ainda em versão beta, tem objetivo de conectar pessoas,
empresas, organizações e instituições e, assim, viabilizar o acesso a medicamentos,
insumos e equipamentos médicos e a realização de consultas e exames. Tudo de
forma gratuita.
Em um país no qual milhões de pessoas sofrem com a ausência de cobertura de medicamentos, produtos e serviços estratégicos à saúde, o Colabora Saúde surge com foco
total no impacto social positivo aos pacientes, promovendo o acesso da população
carente a recursos necessários para manutenção e tratamento da sua saúde.
Nós queremos proporcionar recursos para
quem não os têm de fato, e gerar impacto
social na saúde e na vida das pessoas,
sem onerar ainda mais o sistema de saúde
brasileiro. A cooperação é a saída para
quase tudo, inclusive para uma saúde mais
justa e acessível.
Carlos Pappini Jr.,
cofundador do ideaas saúde

ECONOMIA COMPARTILHADA
Por meio a plataforma, estruturada no conceito de economia compartilhada, instituições e associações (de pacientes, doenças raras, profissionais da saúde...) podem
criar um perfil gratuito, registrar seus dados para contato e as informações sobre
a necessidade, como receituários ou laudos médicos, vídeos, exames, equipamentos... São os chamados demandantes.
Do outro lado, estão os ofertantes: doadores do produto ou serviço – que podem
ser pessoa física ou jurídica. Eles devem fazer o cadastro e explorar a plataforma
para identificar, dentre as demandas cadastradas, aquela com a qual mais se identificam e possam contribuir – para isso, basta clicar em “tenho a oferecer”.
Caso o doador não encontre nenhum projeto com o qual se identifique e tenha
interesse em ajudar, pode anunciar o seu projeto na plataforma. Estes projetos ficam
visíveis para todos que buscam doações de recursos e podem ser acompanhados até
sua conclusão, reforçando um dos conceitos da plataforma, que é a transparência.
Na plataforma ainda é possível escolher contribuir como “mantenedor”, onde as
doações recebem uma contrapartida em serviços do portfólio da ideaas saúde.

QUANDO A PESSOA TEM ACESSO
AO QUE PRECISA DE UMA MANEIRA
CLARA E SEGURA, DIZEMOS QUE
#DEUMATCHNASAÚDE.
É importante ressaltar que todo projeto incluído na plataforma, seja uma oferta,
seja uma demanda, passará por uma validação antes de ser publicado. E pode
ser aprovado ou recusado. A recusa de um projeto pode acontecer por falta
de informações legíveis, falta de documentos obrigatórios ou por não estar de
acordo com o Regulamento para Criação de Projetos (disponível na página inicial da plataforma). O usuário será sempre informado quando isso acontecer
e o motivo pelo qual aconteceu.
Vamos juntos ampliar o acesso e beneficiar cada vez mais pacientes em suas
necessidades de saúde!
Acesse e conheça mais em https://www.colaborasaude.com.br/

Vídeo Plataforma

ENTENDA COMO
FUNCIONA A PLATAFORMA
A plataforma é um meio de divulgação de projetos, sejam eles uma oferta (doação),
sejam eles uma demanda (solicitação) de um produto, serviço ou informação no setor
da saúde. Há 4 tipos de classificação para as demandas:

1

ORIENTAÇÃO DE ACESSO
Orientação precisa e correta fornecida por um profissional
capacitado para se ter acesso a determinado recurso que
é distribuído gratuitamente pelo SUS, como por exemplo
um medicamento de alto custo.

2

OTIMIZAÇÃO DE RECURSO
Doação de um produto (Medicamentos, Muletas,
Cadeira de rodas, etc) que não é mais usado e está
em boas condições de uso ou doações de serviços
(Consultas, Exames, Transporte...).

3

VAQUINHA ONLINE
Na qual as pessoas doam dinheiro por uma
determinada causa.

4

MICROCRÉDITO
Empréstimo para solução de um problema
sem a necessidade da colaboração de
terceiros e com juros acessíveis.

#DEUMATCHNASAÚDE
Decore esta expressão porque você ainda vai ouvir
falar muito dela por aí. Mas o que significa dar Match
no Colabora Saúde? O Match é quando temos uma
demanda (Eu Preciso) e uma oferta (Quero Doar)
com o mesmo recurso/produto, quando fazemos
este encontro e promovemos a solução do problema.
Existem duas maneiras de dar Match: o usuário
encontra um projeto ou oferta que atende sua necessidade ou o consultor ideeas identifica uma oferta
que produto ou serviço que atende a uma demanda.
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INSPIRAÇÃO
PARA MAIS
IMPACTO POSITIVO
NA SAÚDE

Sete palestrantes, cinco apresentações e mais de 150
participantes. Assim foi a primeira edição do ideaas inspira,
um evento repleto de conteúdo e de muita emoção, cujo foco
principal foi compartilhar boas ideias e práticas, além de
experiências transformadoras na área da saúde

Vídeo evento

U

Para Carlos Pappini Jr., cofundador do
ideaas saúde, esse evento faz parte do
calendário de atividades do ideaas, pensadas cuidadosamente para proporcionar
a conexão dos profissionais que atuam
no setor: “Tudo isso, com o objetivo de
fomentar discussões e soluções para
transformar o sistema da saúde em um
ambiente mais acessível e sustentável”,
declarou. Ele ressaltou ainda que parte da
renda gerada pelo evento e demais ações
ao longo do ano revertem para a manutenção da plataforma Colabora Saúde,
que viabiliza gratuitamente o acesso aos
recursos de saúde, como por exemplo,
medicamentos, consultas, exames... para
aquelas pessoas com restrições concretas
de chegar ao sistema de saúde.

Divulgação

m convite à reflexão sobre as muitas possi- O objetivo
bilidades de ações na área da saúde para a de fomentar
construção de um sistema mais justo, cola- discussões e
borativo e sustentável. Esse foi objetivo do ideaas Ins- soluções para
pira, que aconteceu no dia 8 de agosto, no RoofTop5, transformar o
em São Paulo (SP), e reuniu um público de cerca de sistema da saúde
150 pessoas interessadas em pensar e discutir cami- em um ambiente
nhos para facilitar o acesso e a adesão aos produtos e mais acessível e
serviços nesse segmento. Foram sete palestras, além sustentável.
de atrações artísticas que trouxeram momentos de Carlos Pappini Jr.,
alegria e de muita emoção, com histórias e experiên- cofundador do
cias de pessoas que, com suas iniciativas, impactam ideaas saúde
positivamente a saúde.

Divulgação

Francisco Piccolo, também cofundador
do ideaas saúde, destaca a importância desse tipo de evento para ajudar os
mais desassistidos na saúde. “Esse tipo
de encontro é imprescindível para nos
mostrar que é possível discutir os problemas da saúde, que são muitos, buscando
criar uma corrente do bem, construtiva,
e maximizar os recursos existentes que
ampliem o acesso real aos mais necessitados”, diz.

Esse tipo de
encontro é
imprescindível
para nos mostrar
que é possível
discutir os
problemas da
saúde, que
são muitos,
buscando criar
uma corrente do
bem, construtiva,
e maximizar
os recursos
existentes
que ampliem
o acesso real
aos mais
necessitados.

A programação de quase cinco horas contou com profissionais renomados que compartilharam suas experiências de como a saúde pode ganhar com dedicação,
tecnologia e inovação. O fotógrafo André François
falou sobre o seu trabalho de humanizar o tratamento
de pacientes no Brasil e no mundo por meio de imagens: “Quando a gente reconhece a dor do outro como
nossa, somos curados da solidão”.
O cirurgião vascular Rodrigo Kikuchi, por sua vez, mostrou como a Telemedicina tem potencial para democratizar a saúde por meio da tecnologia. Já o médico José
Carlos Campos Velho revelou como a Slow Medicine
propõe um atendimento desacelerado e uma abordagem holística ao paciente. O médico Ricardo A. Ferreira
relatou o belo trabalho desenvolvido pelos Expedicionários da Saúde, que atende a população indígena nas
tribos mais remotas da Amazônia.

Francisco Piccolo,
cofundador do
ideaas saúde (à esq.)

Slideshow fotos

MAIS CONTEÚDO, MUITAS EXPERIÊNCIAS
E ainda houve outras apresentações: Ludmilla Rossi relatou que, depois de enfrentar
um diagnóstico de câncer, criou um aplicativo que ensina as crianças sobre os sintomas e tratamentos da doença, diminuindo o estigma e o desconhecimento. O médico
e empreendedor Fernando Cembranelli falou sobre ecossistemas que fomentam e
desenvolvem empreendedorismo e inovação. Para finalizar a tarde inspiradora, Regina
Próspero, fundadora do Instituto Vidas Raras, dividiu sua experiência de como o fato
de ter dois filhos com uma doença rara a motivou a trabalhar na área da saúde. “Eu
achei o modelo do evento ótimo, nunca tinha feito uma apresentação assim. Espero
que a minha história ajude outras pessoas”, comentou Regina.
Além de informações bastante relevantes
– e inspiradoras! – o encontro trouxe, ainda, Um modelo de saúde
momentos de ritmos, risos e lágrimas com ideal é onde todos
os truques do ilusionista Issao Imamura, a tenham acesso,
animação do Doutores da Alegria, a dança independentemente do
da Cia. de Ballet dos Cegos, o bom humor seu poder aquisitivo,
dos artistas do Circo Show e a sonoridade desde o gari até o CEO
dos músicos do Ubuntu e Praticatatum. de uma grande empresa.
Tudo isso costurado pelo mestre de ceri- Gustavo Motta,
Key Account Manager da Merck
mônias e palhaço Claudio Thebas.
O saldo não poderia ser mais positivo:
muitos exemplos de que, com mentes O ser humano foi feito
e corações abertos, alinhados e atentos para ajudar, ele nasceu
às necessidades reais, mais a colabora- para isso, mas temos que
ção de profissionais de diferentes áreas, saber como... criar novas
é possível transformar dificuldades em ferramentas. Rodrigo Kikuchi,
ações que melhorem a saúde no Brasil. médico e palestrante

EM PARALELO
Sete ONGs e associações de pacientes estiveram presentes na área de relacionamento
para apresentar o seu trabalho:

HASHTAGS:
Para procurar e seguir nas redes sociais
#rolounoideaasinspira19
#DeuMatchNaSaude
#SaudeColaborativa
#EconomiaColaborativa
#ideaasaude
#ColaboraSaude
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