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RESUMO 

O cenário da saúde suplementar vem ao longo dos anos mostrando uma 

deterioração na relação entre as operadoras de planos de saúde, médicos e as 

instituições assistenciais.  A elevação dos custos em saúde e nivelamento da 

remuneração pelos serviços prestados contribuíram para uma situação de 

conflito e troca de acusações, levando a uma relação de desconfiança e 

conflitos de interesses. Através de entrevistas semiestruturadas com gestores 

médicos e médicos atuantes no cenário assistencial realizou-se um estudo 

sobre a possibilidade de uso da medicina baseada em evidências (MBE)  como 

uma ferramenta de gestão na solução desse problema. Os dados coletados 

confirmam uma confiança muito grande por parte de médicos e gestores na 

implementação da medicina baseada em evidências com esse fim. Através de 

protocolos estariam justificados de maneira científica os gastos em diagnóstico 

ou em terapias, principalmente em patologias de alto custo. Além disso, a MBE 

procura dar a melhor assistência ao paciente e também o uso judicioso dos 

recursos trazendo resultados satisfatórios para hospitais, médicos e 

operadoras. A aceitação da aplicação de protocolos pelos médicos vai 

depender da sua maneira de construção. As experiências com o uso da MBE 

como uma ferramenta de gestão ainda são incipientes, porém aquelas já 

vividas têm mostrado a potencialidade do método. 

Palavras-chaves: medicina baseada em evidências, administração financeira, 

diretrizes, planos de saúde e gestão da qualidade. 

 



ABSTRACT 

The scene of the private medicine comes to the long one of the years 

showing a deterioration in the relation between the operators of health plans, 

doctors and the assistance institutions. The rise of the costs in health and 

leveling of the remuneration for the given services had contributed for a 

situation of conflict, leading to a relation of conflicts of interests. Through half-

structuralized interviews with physicians managers operating doctors and 

doctors in the assistance scene a study on the possibility of use of the evidence 

based medicine (EBM) as a tool of management in the solution of this problem. 

The collected data they very confirm a great confidence on the part of doctors 

and managers in the implementation of the medicine based on evidences with 

this end. Through protocols they would be justified in scientific way the 

expenses in diagnosis or therapies, mainly in diseases of high cost. Moreover, 

the EBM looks for to give better assistance to the patient and also the judicious 

use of the resources bringing satisfactory results for hospitals, doctors and 

operators. The acceptance of application of protocols by the doctors goes to 

depend on its way of construction. The experiences with the use of the EBM as 

a tool of management is still incipient, however those already lived have shown 

potentiality of the method. 

Key Words: evidence based medicine, financial administration, guidelines, 

health maintenance organization e quality management 

  

   

 



LISTA DE ABREVIATURAS 

ABRAMGE - Associação Brasileira de Medicina de Grupo 

AMRIGS - Associação Médica do Rio Grande do Sul 

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar 

CH - Coeficiente de Honorários 

MBE - Medicina Baseada em Evidências 

RNM - Ressonância Nuclear Magnética 

SADT - Serviços de Auxílio ao Diagnóstico e Tratamento 

SBHCI - Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia intervencionista 

SIMERS - Sindicato Médico do Rio Grande do Sul 

UNIDAS - União Nacional das Instituições de Auto-gestão em Saúde 

UNIMED - Cooperativa médica de trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 

1    APRESENTAÇÃO ................................................................................................10 

2    JUSTIFICATIVA....................................................................................................13 

3    BASE TEÓRICA E PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS .................................16 

4    OBJETIVOS ...........................................................................................................24 

4.1 GERAL ....................................................................................................................24 

4.2 ESPECÍFICOS .......................................................................................................24 

4.3 META .......................................................................................................................25 

5    MÉTODOS..............................................................................................................26 

6    RESULTADOS E DISCUSSÃO..........................................................................28 

7    CONCLUSÕES......................................................................................................35 

      REFERÊNCIAS .....................................................................................................37 

      APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA..................................................40 

      APÊNDICE 2 - ENTREVISTA 1..........................................................................41 

      APÊNDICE 3 - ENTREVISTA 2..........................................................................46 

      APÊNDICE 4 - ENTREVISTA 3..........................................................................53 

      APÊNDICE 5 - ENTREVISTA 4..........................................................................57 

      APÊNDICE 6 - ENTREVISTA 5..........................................................................61 

      APÊNDICE 7 - ENTREVISTA 6.......................................................................... 65 



 10 

 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

 

A saúde suplementar no país compreende mais de 41 milhões de 

beneficiários (ABRAMGE, 2004) com uma movimentação financeira superior a 

20 bilhões de reais. Mesmo com números tão expressivos, o cenário da saúde 

suplementar mostra ao longo dos anos uma deterioração na relação entre as 

operadoras de planos de saúde, a categoria médica e suas instituições de 

trabalho. Uma assistência médica cada vez mais cara pelo uso de novas 

tecnologias e de novos custos que nem sempre agregam valor, associada à 

regulamentação do sistema pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), gera conseqüências econômicas sobre as operadoras. 

Até o final da década de 1980 as prescrições eram praticamente isentas 

de controle, todo gasto era cobrado e pago integralmente, sem qualquer glosa, 

os preços eram ditados pelos prestadores e a inflação atuava como forma de 

arrecadação através de aplicações em instituições financeiras. A realidade 

mostra um novo cenário com preços em queda e com significativas mudanças 

na forma de remuneração. O surgimento de rede referenciada e a redução da 

livre escolha propiciaram uma concorrência inexistente anteriormente. Esse 

fato, associado ao surgimento de serviços próprios pelos financiadores, 

provocou descontentamento da classe médica e queda de seus rendimentos. 

Nesse período de duas décadas e meia os médicos não sofreram os reajustes 

de seus honorários, ao menos em patamares que julgariam ser justo 

(BARROS, 2003) 

O mercado também atacou fortemente as operadoras de planos de 

saúde. Uma economia desaquecida, com uma conseqüente queda do poder 

aquisitivo da classe média, provocou uma adequação à realidade dos valores 
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cobrados dos usuários. A proliferação de operadoras levou à saturação do 

mercado, que nesse segmento segue a lei da oferta e procura. O 

desentendimento entre usuários e operadoras sobre coberturas levou à criação 

de órgãos de defesa do consumidor, críticas da mídia e de associações 

médicas e eventuais posicionamentos a favor do usuário pelo judiciário. 

Esses fatos contribuíram para a atual situação de conflito entre médicos 

e operadoras, com troca de acusações e uma relação de desconfiança e 

embate de interesses. A categoria médica perde poder sobre os pacientes para 

as operadoras e acusa essas de manipularem seus pacientes e tolirem suas 

condutas. Mostram grande descontentamento com sua remuneração e com a 

burocracia que cerceia qualquer ato médico, provocando um sentimento de 

constante vigilância pelas operadoras. Já as operadoras referem que a 

categoria médica provoca custos desnecessários em seus usuários, usando da 

tecnologia como forma arrecadatória, além de imperícia. 

No setor hospitalar observa-se resistência aos programas de qualidade 

por parte dos médicos. Historicamente detentores do poder dentro dessas 

organizações, muitos médicos não vêem com bons olhos a idéia de contenção 

de custos, nem uma avaliação do seu trabalho numa perspectiva de medir 

qualidade, por se sentirem fiscalizados e terem medo de perder autonomia na 

condução clínica de seus pacientes. Há também o fator financeiro, que não 

atrai a participação médica nesses processos: remunerados pela produção de 

serviços, não desejam usar o horário de trabalho com programas dessa 

natureza. Além disso, a formação médica ainda é fundamentada no modelo 

flexneriano, que dá ênfase à clínica em sua dimensão biológica, no qual os 

aspectos sociológicos, políticos e administrativos ficam relegados em segundo 

plano (BERWICK, 1994). 

O cenário descrito prevê um quadro de crescente conflito e 

descontentamento tanto dos prestadores como das operadoras, não só pelas 

razões já descritas, mas também pelo o crescimento no gasto nacional público 

e privado com saúde acima da inflação, pressionado pelo envelhecimento da 
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população, aumento das coberturas e incorporação de novas tecnologias 

(VIANNA, 2002). 

Esse quadro parece carecer de normas para o uso das melhores 

evidências disponíveis nas tomadas de decisões clínicas. Caso da aplicação da 

medicina baseada em evidências.  

A prática da medicina baseada em evidências significa integrar o 

paciente individualmente com as melhores experiências externas expostas 

pelas evidências clínicas de pesquisas sistemáticas. Saber como essa prática 

está sendo usada também na gestão e que outras possibilidades existem para 

sua aplicação é o motivo desse estudo. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A Associação Paulista de Medicina publicou em outubro de 2003 carta 

aberta aos médicos onde ostensivamente acusa as operadoras de saúde pela 

responsabilidade na defasagem de 300% no valor do coeficiente de honorários 

(CH). Esse processo culmina com um boicote às grandes operadoras de saúde 

na cidade de São Paulo no ano seguinte, e com atitudes iguais em estados 

como Bahia e Rio de Janeiro. Simultaneamente, o Sindicato Médico do Rio 

Grande do Sul lança grande campanha publicitária contra as operadoras de 

saúde nas rádios de grande audiência e em outdoors espalhados pelas 

principais avenidas da capital estadual, Porto Alegre. Tenta alertar a população 

para a idéia que as operadoras estejam obtendo lucro a custas de uma 

remuneração vil aos médicos, ferindo a ética da categoria. Essas campanhas 

que tentam sensibilizar a opinião pública sobre esses fatos e recebem apoio 

dos Conselhos Regionais de Medicina e Associação Médica Brasileira.  

Mostrando o mesmo descontentamento que os médicos, hospitais e 

clínicas de diagnóstico travam algumas batalhas com as operadoras e tentam 

medir forças. Em Porto Alegre, um dos grandes hospitais privados opta por não 

atender a UNIMED local por desacordo financeiro. Por mesmo motivo, 

tradicional clínica de ultra-sonografia e  laboratório de análise clínica de renome 

no estado também são excluídos dos prestadores da cooperativa. Ecos destes 

fatos percorrem várias instituições assistenciais, provocando uma queda na 

qualidade dos serviços das operadoras pela perda de opções para os usuários, 

disponíveis no momento da contratação. 

As cooperativas de trabalho médico assumem uma posição de forte 

proteção contra essas adversidades do mercado e ameaçam punir seus 
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cooperados que mantiverem relação de trabalho com qualquer outra operadora 

ou empresa de medicina de grupo, decisão que descontenta significativa 

parcela de cooperados e acaba gerando ações na justiça, que termina por 

permitir a dupla militância. 

Da mesma forma, um grande número de usuários procura as entidades 

protetoras e a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar para reivindicar 

a justa utilização dos serviços dessas entidades descredenciadas, disponíveis 

no momento da assinatura do seu contrato. 

Frente a evidências de um eminente conflito entre a área médica 

assistencial e operadoras de planos de saúde fica claro a necessidade de uma 

análise sobre os fatos causadores das insatisfações que pairam sobre ambos 

os lados. A satisfação do médico enquanto cliente das operadoras de saúde é 

um dos elementos fundamentais da qualidade total em todas as instituições de 

saúde (JÚNIO, 2002). 

De acordo com Beshears (apud MINTZBERG, 1995), a organização 

hospitalar, onde seria aplicada a maior parte da Medicina Baseada em 

Evidências (MBE), caracteriza-se por ser uma burocracia profissional do ponto 

de vista estrutural, onde o setor operacional tem importância, traciona e 

concentra o poder na organização. Dessa maneira, o estado da arte é um 

atributo das próprias instituições que desenvolvem seu trabalho no hospital 

(JUNIO, 2002). Tal condição confere alta resistência a mudanças, podendo 

tornar-se um significativo obstáculo à implantação de protocolos e rotinas. 

Comprovadamente, essa dificuldade na implantação do uso de protocolos 

padronizados é mundial (CAMARGO, 2002). 

Apesar de extensiva publicação de protocolos idealizados sob o formato 

de MBE, também chamados de guidelines, e a grande facilidade de acesso a 

essa literatura, raramente tem-se observado mudanças significativas no 

comportamento profissional da categoria médica (FEDER, 1999). Mesmo com 

essa lenta transformação, o uso clínico dos guidelines está aumentando e 

sendo visto como uma ferramenta útil na tomada de decisões no que se refere 

ao diagnóstico, estimarem prognóstico, balanço de risco-benefício, custo de 
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tratamento alternativo e, finalmente, na decisão sobre as diversas 

possibilidades de tratamento (FEDER, 1999; JACKSON, 1998). 

As entidades que incorporaram a filosofia da MBE são otimistas e em 

sua maioria, estão satisfeitas. A utilização conscienciosa, explícita e judiciosa 

das melhores e atuais evidências ao se tomar uma decisão no atendimento de 

um paciente é a própria definição da MBE (SACKETT et al, 1996) e, por 

conseqüência, instrumento para alcançar o desejado padrão ouro de qualidade 

no ato médico (CAMARGO, 2002). 

Conhecer a percepção de lideranças médicas, gestores médicos da área 

de saúde e gerentes médicos de operadoras sobre seus problemas de relação 

com esse mercado é fundamental para uma proposta de solução. Descrever as 

experiências individuais com a medicina baseada em evidências na prática 

diária possibilita análise da qualidade dessa ferramenta como uma possível 

solução desses problemas. 
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3 BASE TEÓRICA E PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS 

 

 

São consideradas integrantes do sistema supletivo de saúde as 

cooperativas médicas, os grupos de autogestão, empresas de medicina de 

grupo e as seguradoras. 

As operadoras de assistência médica suplementar presentes no 

mercado de serviços privados de saúde, caracterizados pela natureza 

mercantil-contratual das relações entre os atores, têm mostrado como nunca 

anteriormente a sua insatisfação em seu relacionamento com a classe médica 

e demais prestadores de serviço.  

Em simpósio organizado pela Associação Brasileira de Medicina de 

Grupo (ABRAMGE, 2001) foram feitas críticas direcionadas a todos os 

integrantes desse nicho mercadológico. A situação econômica, saturação do 

mercado, um suposto posicionamento hostil dos órgãos de defesa do 

consumidor aliado a uma mídia contrária, todos esses apoiados pelo poder 

judiciário, teriam provocado perdas financeiras e de credibilidade às 

operadoras de saúde (MELLO, 2003). 

Na opinião das operadoras, a regulamentação do sistema pela lei 9656 

de 03/06/1998 fez com que os diferenciais dos seus produtos fossem 

inexpressivos entre as concorrentes e permite uma atitude excessivamente 

controladora da ANS sobre o mercado (MELLO, 2003), sugerindo uma posição 

contrária a essas. 

Os médicos também são apontados como co-responsáveis pela crise no 

ramo, sendo apontados a má qualidade da prática, gerada pelo excesso de 
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faculdades e profissionais e a formação de médicos especialistas e tecnofílicos 

que levariam a um custo desnecessário na assistência médica (MELLO, 2003). 

Um mercado regrado por oferta-procura mostra-se totalmente desfavorável à 

categoria médica, conhecedora desse fato o grupo União Nacional das 

Instituições de Auto-gestão em Saúde (UNIDAS) não mostra constrangimento 

em ter no arrocho da tabela de honorários médicos um instrumento de gestão 

de resultados (TOMAZ, 2003). 

Segundo a ABRAMGE, está ocorrendo uma hiper-utilização tecnológica 

como fonte de receita de clínicas e hospitais em detrimento da relação médico-

paciente, gerando grande desperdício de recursos financeiros (CESCHIN, 

2003). Aliado a esse fato estaria o padrão de comportamento do usuário que 

privilegia a cura à prevenção, sabidamente mais caro, e o envelhecimento da 

população, que provoca um contínuo aumento dos custos assistenciais. 

O surgimento de novas tecnologias de alto custo (como órteses e 

próteses) e avanços em novas áreas diagnósticas (como a ressonância nuclear 

magnética) não eliminou custos gerados por tecnologias anteriores Estes 

apenas são agregados, sem substituição de tecnologia, mas acréscimo; assim 

também são os custos. Outras dificuldades também são citadas como a 

pressão dos usuários e órgãos de defesa do consumidor contra qualquer 

restrição de acesso ou cobertura, o aumento de custos administrativos por 

exigência da Agência Nacional de Saúde Suplementar; a incapacidade de 

atualização atuarial das carteiras existentes, o aumento continuado da 

sinistralidade e a pequena capacidade financeira da maioria das operadoras 

para imediato investimento em prevenção e promoção de saúde (plano de 

“saúde” e não plano de “doença”) (CESCHIN, 2003). 

Este cenário da saúde suplementar fica marcado por elevado 

desperdício, baixa produtividade, aumentos de custos que não agregam valor, 

produtos (planos) com custos proibitivos e diminuição de usuários e 

impossibilidade de ampliação do mercado para população de baixa renda 

(CESCHIN, 2003).  
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Em contrapartida, hospitais, clínicas de Serviços de Auxílio ao 

Diagnóstico e Tratamento (SADT) e médicos apresentam custos maiores, 

justificados por clientes cada vez mais exigentes, queixam-se da concentração 

do mercado em grandes fontes pagadoras e diminuição do seu poder de 

negociação, “achatamento” de preços e inflação de insumos acima de índices 

gerais, somados ao excesso de oferta e concorrência (CESCHIN, 2003). 

O pessimismo tomou conta de vários gestores, seja de que lado for; “os 

bons tempos para hospitais e médicos passaram... Vivemos hoje, todos, 

momentos muito difíceis” (SEFERIN, 2003). A relação entre os atores 

assistenciais e as operadoras era marcada por prescrição livre e com controles 

mínimos, a quase ausência das glosas (tudo é cobrado e tudo é pago). As 

operadoras cada vez mais incorporam ao seu produto a “rede referenciada”, ou 

seja, o serviço mais barato, proporcionando concorrência aos profissionais 

liberais e ausência da livre escolha (com aval da ANS para alguns segmentos 

de patologia) (SEFERIN, 2003). Em operadoras com carteiras maiores de 

50.000 usuários já existe a tendência da criação de serviços próprios para o 

diagnóstico, terapêutica e internação hospitalar, com médicos contratados via 

assalariamento, com menor custo para operadora, levando à perda do caráter 

liberal e nivelamento da remuneração dos médicos. Assim, emerge para um 

futuro próximo um quadro onde o financiador interfere diretamente no processo 

médico assistencial, determinando o prestador, dificultando o acesso aos 

serviços e ao processo assistencial com o objetivo de redução de custos. 

Paralelamente, as entidades médicas e hospitalares têm se unido para 

estudar o mercado, ter mais força e representatividade para argumentar com 

as operadoras de planos de saúde visando uma assistência médica digna para 

o paciente e justa para os médicos. No caso específico do Rio Grande do Sul, 

a Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) ressalta a defasagem 

histórica dos honorários e cria, junto com o Sindicato Médico do Rio Grande do 

Sul (SIMERS), a Central de Convênios Médicos, com a proposta central de 

solucionar o descontentamento da categoria com as operadoras (BARROS, 

2003).  
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Pesquisa Data Folha em 2003 com 2160 médicos mostra que apenas 

11% dos entrevistados consideram os planos de saúde bons e apenas 1% 

ótimos (INSTITUTO, 2003), justificando por essa insatisfação a importância da 

procura de uma solução para o sistema como um todo através da união formal 

da categoria. Em todo país importantes entidades de classe estão 

demonstrando a sua insatisfação e organizando-se para pressionar as 

operadoras de saúde. A Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia 

Intervencionista (SBHCI) , salienta que o valor do coeficiente de honorários 

(CH) apresenta após o “Plano Collor” em 1990 e “Plano Real” em 1994 uma 

defasagem superior a 300%, e que os custos operacionais subiram acima de 

100% (MEINÃO, 2003). 

O governo federal assiste a tudo isso com muita preocupação. Uma 

possível “quebra” do sistema de saúde privado seria catastrófico para um já 

sobrecarregado sistema de saúde público. Para Piola e Cols (2002) há 

concordância com a idéia de um crescente custo dos planos de saúde e 

aumento de suas coberturas. Porém, são pouco otimistas que a ANS continue 

a garantir os direitos dos usuários, o que acarretaria uma crescente procura da 

população à rede pública. A regulamentação dos planos e seguros de saúde 

proíbe a negação de cobertura para idosos. Entretanto, planos individuais e 

alguns coletivos são muito mais caros para esse segmento, o que dificulta a 

adesão ou a torna proibitiva justamente para a população mais necessitada. O 

aumento da parcela de idosos na população e dificuldades na assistência 

privada provocam algumas preocupações nos defensores da universalidade e 

gratuidade do SUS. No estudo Delphi (2002), 28% dos painelistas acreditam 

que esses princípios da seguridade social (lei 8080/90, artigo 43) serão 

obrigatoriamente alterados no futuro, índice que sobe para 42% se 

considerados apenas dirigentes da rede privada (PIOLA; VIANNA; 

CONSUELO, 2002). Os dirigentes do SUS, sabedores do aumento de sua 

demanda pela crise no sistema privado, na sua maioria acham que a cobertura 

dos planos de saúde se manterá ou até mesmo se reduzirá.  

Reverter esse quadro é uma obrigação conjunta da categoria médica e 

suas entidades representativas, dos hospitais e demais instituições prestadoras 
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de serviços médicos assistenciais, das operadoras de saúde e do governo, sob 

o risco de o mercado colapsar e o usuário não receber o produto com a 

qualidade que lhe é de direito. À categoria médica cabe um importante papel 

nesse processo, propondo e contribuindo na implementação de soluções para 

equacionar os conflitos hoje existentes no sistema privado de saúde. Somente 

com soluções para essas questões que envolvem a área da saúde as 

operadoras e os prestadores poderão exercer suas atividades com ética, 

dignidade e remuneração justa (MEINÃO, 2003). 

Um conceito de medicina que busca uma prática desenvolvida para 

auxiliar médicos e pacientes nas tomadas de decisões, visando obter os 

melhores resultados e eficiência, é chamada de Medicina Baseada em 

Evidências. A origem filosófica da medicina baseada em evidências data da 

metade do século XIX em Paris, com descrição de conhecimentos médicos 

metodológicos para saúde pública (SACKETT et al, 1996). Existem hoje 

programas de treinamento médico espalhados pelo mundo todo, tanto na 

graduação como na pós-graduação, que incorporam essa metodologia de 

trabalho. A sua prática, integrando a clínica individual com as melhores 

experiências externas, permite uma tomada de decisão embasada pelos 

conhecimentos que levam à obtenção dos melhores resultados clínicos.  

Uma prática médica justificada pela obtenção dos melhores resultados 

para pacientes a partir das melhores experiências não poderá ser questionada 

ou criticada pelas operadoras como uso indiscriminado de recursos. Da mesma 

forma o médico sabedor desses protocolos direcionará suas decisões com 

objetividade na obtenção de resultados, evitando desperdício de tempo e 

aplicação de recursos financeiros em terapias secundárias. Uma palavra que 

poderia melhor expressar essa maneira de trabalho seria diretriz, pois seguir 

protocolos é seguir a melhor direção para chegar ao objetivo desejado 

(GUIMARÃES, 2002).  

A aplicação da medicina baseada em evidências não gera economia 

obrigatoriamente, pois muitas vezes o melhor tratamento é o mais tecnológico 

e mais caro, a sua aplicação  justifica com total clareza o custo de uma terapia 
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ou rotina diagnóstica. O conceito de custo-efetividade está implícito na 

construção de um protocolo, pois “intervenções em saúde não são gratuitas, as 

pessoas não são infinitamente ricas e que os recursos para financiamento da 

saúde são limitados” (ECCLES, 2001).  

Nos Estados Unidos o American College of Physicians concluiu que 

qualquer recomendação seja acompanhada de seu impacto financeiro e de 

uma estratégia alternativa para cada situação clínica. A própria definição da 

medicina baseada em evidências já faz uma referência quanto ao uso dos 

recursos financeiros quando Sackett et al (1996) são unânimes em dar ênfase 

às palavras conscienciosa e judiciosa no uso das melhores e atuais evidências 

científicas no atendimento de um paciente ( CAMARGO, 2002). 

Ao mesmo tempo, as operadoras poderão exigir de seus prestadores 

justificativas embasadas na literatura para qualquer procedimento, a fim de que 

seus custos sejam realmente utilizados na obtenção dos melhores resultados e 

não como arrecadação predatória.  

Essa clareza na utilização dos protocolos coloca a própria medicina de 

uma maneira cristalina para pacientes, operadoras, médicos e instituições 

assistenciais. Qualquer ato fora desses padrões é que pode gerar 

desconfiança. Essa é a principal virtude da aplicação da medicina baseada em 

evidências como uma ferramenta de gestão – Cristalização das relações. 

A MBE leva em conta, além dos conceitos de grau de evidência e de 

recomendação, o princípio da eficiência, ou seja, alcance dos objetivos com 

racionalização dos recursos. Dessa maneira podem-se classificar as 

recomendações da seguinte maneira: 

Classe I: Condições em que existem evidências e/ou concordância geral 

de que o procedimento ou tratamento é benéfico, útil e efetivo. 

Classe II: Condições em que existem evidências conflitantes e/ou 

divergências nas opiniões sobre a utilidade e eficácia do 

procedimento ou tratamento. 
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Classe IIa: Condições em que o peso das evidências e opiniões 

favorece a utilidade e eficácia do procedimento ou 

tratamento. 

Classe IIb: Condições em que a utilidade e eficácia do procedimento ou 

tratamento não estão muito bem estabelecidas por 

evidências e opiniões. 

Classe III: Condições em que existem evidências e/ou concordância 

geral de que o procedimento ou tratamento não é benéfico 

ou útil, podendo até ser deletério. 

 

Nível de evidência A: Dados oriundos de múltiplos ensaios clínicos 

randomizados e metanálises. 

Nível de evidência B: Dados oriundos de um único ensaio clínico 

randomizado ou estudos não randomizados. 

Nível de evidência C: Relatos e séries de casos. 

Nível de evidência D: Opiniões consensuais de especialistas no 

assunto. 

 

A prática da MBE exige uma interpretação crítica de seus resultados. Os 

perigos das metanálises e dos estudos randomizados multicêntricos bem como 

do conflito de interesses com a indústria farmacêutica que, na grande maioria 

das vezes, é a financiadora dessas pesquisas (SPENCE, 2002). A real 

interpretação dos resultados dos estudos exige dos médicos conhecimentos de 

metodologia, epidemiologia e estatística, conhecimentos que nem sempre são 

passados nos cursos médicos ou adquiridos ao longo da formação. A falta de 

familiaridade com esses conceitos básicos da MBE permite que o médico 

possa ser manipulado por dados que não necessariamente sejam significativos 

ou resultados mostrados por aumento ou redução de riscos relativos ou 

objetivos substitutos. 
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Parte significativa da categoria médica mostra grande resistência à 

implantação de protocolos por acharem que são ferramentas que manipulam e 

restringem o ato médico, com conseqüente perda de sua soberania 

(LUSIGNAN; WELLS; SINGLETON, 2002). Essa visão é deturpada e revela 

desconhecimento da proposta. O uso da MBE passa pela aplicação consciente, 

explícita e judiciosa das melhores e atuais evidencias na tomada de decisões 

sobre o cuidado dos pacientes individualmente. A sua prática visa integrar a 

experiência clínica individual com as evidências externas oriundas das 

pesquisas, resultando em diagnósticos e tratamentos mais efetivos e eficientes, 

sempre respeitando os direitos dos pacientes. A MBE não é um “livro de 

receitas”, as evidências servem para informar e não para “colocar em uma 

forma” o médico. Bons médicos usam a sua experiência clínica e as melhores 

evidências externas, nenhuma sozinha é suficiente (LUSIGNAN; WELLS; 

SINGLETON, 2002).  

Alguns receios frente à aplicação da MBE baseiam-se no fato de 

julgarem ser essa uma ferramenta para cortar custos na assistência à saúde. 

Isso leva a uma subutilização das evidências, mas também a um 

desconhecimento das suas conseqüências. A base da prática da MBE visa 

identificar e aplicar as intervenções mais eficazes em maximizar a qualidade de 

vida e longevidade nos pacientes; isso pode aumentar ou diminuir custos. 

A visão atual de qualidade em medicina é que essa é um fenômeno 

complexo, a ser definido a partir dos seguintes atributos do cuidado médico: 

eficácia, efetividade, eficiência, aceitabilidade, legitimidade e eqüidade 

(DONABEDIAN; WHEELER, 1982; SILVA; FORMIGLI, 1994). A visão de custo 

está presente hoje em todo e qualquer ato médico, independente da percepção 

deste. 

Essa discussão sobre o que é a MBE e de que maneira ela pode ser 

melhor utilizada por todos os atores desse mercado é que vai ser discutida, 

bem como conhecer as experiências já vividas, o que já está sendo utilizado, 

de que maneira foi implantado e que mudanças acarretaram nas rotinas de 

trabalho de determinadas organizações no Rio Grande do Sul. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 GERAL 

 
 
 

§ Descrever a aplicabilidade de protocolos estruturados na Medicina 

Baseada em Evidências (MBE) segundo médicos gestores da área 

de saúde privada, líderes de entidades da categoria médica e 

gerentes médicos de operadoras de planos de saúde 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 

§ Descrever o papel de protocolos estruturados na Medicina Baseada 

em Evidências na reversão dos conflitos de interesse entre a área 

médica assistencial e as empresas financiadoras do sistema; 

§ Identificar a percepção da aceitação da categoria médica quanto à 

aplicação destes protocolos; 

§ Descrever como a aplicação da MBE em algumas organizações 

assistenciais mudou as rotinas de trabalho dos médicos e que 

resultado ocorreu na relação cobrança-glosa com as operadoras 

(impacto dessas medidas sobre o faturamento e o aporte de usuários 

e que sentimento isso provocou nas operadoras de saúde). 
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4.3 META 

 

§ Fazer um balanço da aplicabilidade e utilidade da MBE como uma 

ferramenta administrativa e que possíveis impactos teria sobre os 

médicos, organizaçõs e operadoras de planos de saúde. 
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5 MÉTODOS 

 

 

Consiste em um estudo exploratório, empregando como instrumento de 

coleta de dados entrevistas semi-estruturadas junto a informantes-chave para o 

campo em estudo, quais sejam: gestores médicos das operadoras de saúde 

das duas maiores carteiras de clientes do município de Porto Alegre, Capital do 

Estado do Rio Grande do Sul (RS) UNIMED e Saúde Bradesco, médicos 

líderes em sua profissão e diretores médicos de hospitais privados.  

Ao final foram realizadas seis entrevistas, envolvendo os seguintes 

atores: Diretor médico do Hospital Mãe de Deus, Diretor médico do Instituto de 

Ensino e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, médico auditor do plano 

Saúde Bradesco, médico auditor da UNIMED Federação, membro da diretoria 

da Associação dos Médicos do Hospital Mãe de Deus e médico editor da 

revista da Sociedade Gaúcha de Cardiologia. Todos envolvidos consentiram na 

revelação de seus nomes e integral divulgação de suas opiniões. As 

entrevistas foram realizadas entre março e junho de 2004 

O roteiro semi-estruturado (apêndice 1) é composto por questões 

visando identificar:  

a) o grau de conhecimento sobre a metodologia proposta pela MBE e a 

forma de contato com essa idéia; explorar as experiências vividas 

diariamente tanto na área assistencial como administrativa; 

b) a aceitação dessa proposta bem como resistências e motivações à 

mesma; 
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c) a aplicabilidade da mesma sobre soluções que poderiam ser 

propostas para aproximar operadoras, médicos e organizações 

assistenciais; 

d) os possíveis benefícios para os atores, inclusive pacientes, da 

aplicação ampla da MBE. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Trata-se de um estudo de percepção dos atores envolvidos. 

Todos entrevistados referiram conhecer o conceito de medicina baseada 

em evidências, a citar: ”é a agregação do que existe de melhor no mundo em 

termo de experiência clínica e que algumas evidências são tão fortes que 

permitem seu uso como rotina da investigação e do tratamento das pessoas” 

(apêndice 2), “refere-se ao uso judicioso das melhores experiências clínicas 

junto com as melhores evidências epidemiológicas, baseadas em revisões 

temáticas randomizadas" (apêndice 3). Embora não tenham descrito a 

definição clássica desta premissa deixaram clara a idéia que MBE define como 

prioridade o melhor atendimento técnico ao paciente baseado nas melhores 

experiências clínicas e na melhor utilização dos recursos, não menor custo 

necessariamente. A sua aplicação não implica obrigatoriamente na economia 

de recursos financeiros, ao contrário do que julga o entrevistado três, que diz 

ser a MBE uma ferramenta “com a função basicamente de evitar desperdícios 

de tempo e recursos financeiros”. 

A definição clássica diz respeito ao uso “consciente, explícito e judicioso” 

das melhores evidências clínicas disponíveis na literatura na tomada de 

decisões no cuidado dos pacientes individualmente (THOMAZ, 2003). 

Independente do primeiro contato com e sua importância diária, o 

conhecimento básico sobre a MBE manteve-se com o passar do tempo. 

A metade dos médicos envolvidos teve seu primeiro contato com a MBE 

por vivência acadêmica, a outra metade acabou sendo conduzida a esse 

contato por obrigação profissional, ou seja, o conhecimento do assunto tornou-
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se uma obrigação na área assistencial ou administrativa. Embora ainda haja 

um grande desconhecimento geral sobre o assunto, e até mesmo resistência 

por boa parte da área médica, a importância do conhecimento sobre a filosofia 

da MBE impera sobre qualquer área de atuação médica (apêndice 2). 

Os entrevistados tiveram contato com a MBE pelos mais diversos 

motivos: para qualificar o atendimento médico assistencial de sua instituição; 

para qualificação pessoal de sua carreira profissional; para melhorar o padrão 

gerencial e validar procedimentos, bem como construir pacotes administrativos 

que agilizem e qualifiquem seus produtos; pelas exigências do seu cotidiano; 

ou por necessidade mercadológica de qualificação. Para todos médicos 

entrevistados o conhecimento da MBE está associado com a palavra 

“qualidade”, e concordam que seja em aspectos assistenciais ou 

administrativos, a aplicação da MBE agrega valor, agiliza processos e qualifica 

atendimento ao usuário: “não basta ao hospital falar de resultados financeiros, 

mas também de resultados científicos e éticos” (apêndice 2), “acho que a 

aplicação da MBE pode trazer inúmeros benefícios, entre eles, o principal, é 

um melhor atendimento ao paciente” (apêndice 6). 

O emprego da MBE como o um caminho para a solução do conflito de 

interesses entre operadoras e áreas assistenciais não é uma unanimidade: ”eu 

não tenho nenhuma dúvida que esse é o único caminho para eliminar as 

desconfianças entre quem paga e presta serviços” (apêndice 2), “o 

relacionamento financeiro com as operadoras, relacionado à remuneração 

médica e glosas injustificáveis, atraso e aviltamento dos valores repassados 

isso, em minha opinião, não será melhorado” (apêndice 4). 

Além de cumprir finalidades científicas os protocolos podem cumprir 

finalidades administrativas. A existência de parâmetros e padronização nos 

processos diagnósticos e terapêuticos pode nortear para uma gestão mais 

eficiente e na previsão e racionalização dos custos, o que seria ótimo para 

operadoras: “É fundamental a existência de uma ferramenta que padronize os 

atendimentos para que operadoras, médicos e hospitais possam sentar e 

discutir suas diferenças e chegar a um senso comum” (apêndice 5), “pode 
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nortear para processos mais eficientes e trará grande benefício na 

racionalização dos custos” (apêndice 3). Ao mesmo tempo os profissionais 

envolvidos em áreas assistenciais estariam respaldados por esses mesmos 

protocolos, acabando com a desconfiança da má prática, melhorando seu 

relacionamento pessoal e financeiro com as operadoras e iniciando um 

processo de “parcerias”, com respaldo técnico. Os benefícios compartilhados 

por operadoras de planos de saúde e a área assistencial refletem-se 

obrigatoriamente no produto de trabalho, o paciente, provavelmente o maior 

beneficiário do uso amplo da MBE, “devemos seguir os melhores serviços do 

mundo e as melhores experiências embasadas cientificamente, caso contrário 

estaremos colocando em risco os pacientes e a nós próprios” (apêndice 2). 

A maneira como são desenhados os protocolos é fundamental. A ampla 

discussão das operadoras com o corpo clínico e toda área assistencial é a viga 

mestra para a sustentação do sucesso da implantação e manutenção dos 

protocolos. Qualquer orientação de conduta médica imposta por operadoras 

será prontamente rejeitada por hospitais e médicos. Somente com a 

participação das instituições assistenciais através de seus serviços 

organizados e das instituições médicas pelos seus representantes técnicos e 

com amplo poder de decisão desses sobre os protocolos e rotinas é que a 

utilização da MBE como ferramenta de gestão administrativa pode ter sucesso: 

”nós entendemos que os protocolos não devem ser impostos, mas sim que os 

médicos sejam conquistados pelos resultados obtidos pela sua implementação” 

(apêndice 3).  

Ainda existe resistência na implantação de protocolos, “a classe médica 

ainda oferece resistência a MBE, principalmente os profissionais mais antigos” 

(apêndice 7), “nas condutas médicas do dia-a-dia devido a grande variedade 

nas condutas o uso de protocolos pode ser considerado por alguns colegas 

uma intervenção negativa na soberania médica, com péssima aceitação por 

boa parte dos médicos” (apêndice 5). A resistência à implementação de rotinas 

por protocolos vem em parte por desconhecimento sobre como funcionam, 

tornando vital educação médica simultaneamente para as instituições e 

operadoras da MBE, “a não aceitação está associada mais ao 
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desconhecimento” (apêndice 3). A melhor maneira de evitar a idéia de que a 

MBE é uma intervenção no ato médico é fazer com que todos participem na 

construção dos protocolos e dar liberdade para seu uso, isso atrai o médico e 

dá valor ao seu papel na construção e execução dessa ferramenta. Outra idéia 

citada pelos participantes é o aspecto da proteção jurídica ao ato médico 

quando esse é respaldado pelos protocolos. Independente da evolução dos 

pacientes após um ato médico, a MBE justifica e dá sustentação a suas 

atitudes. 

A rotina de glosas é de grande desgaste no relacionamento das 

operadoras com as áreas assistenciais. Há uma desigualdade de 

comportamento técnico inter-hospitais e inter-médicos. As áreas que já 

trabalham com a implantação de protocolos estão satisfeitas com o decréscimo 

de glosas ocorrido após o uso dessa metodologia, porém ressaltam ser este 

processo ainda incipiente: ”hoje nosso número de glosas é muito menor se 

comparado a antes da implementação dos protocolos. E mais, aumentou a 

relação de confiança do hospital com as operadoras” (apêndice 2). Grandes 

operadoras como UNIMED e SAÚDE BRADESCO têm estimulado os hospitais, 

principalmente em áreas de alto custo como UTI, hemodinâmica e bloco 

cirúrgico, a terem definições claras e precisas das suas condutas para 

patologias de maior freqüência e custo e que acabam gerando maior demanda 

financeira entre as instituições. Essa maneira de trabalho deixa explícito o uso 

da MBE como uma ferramenta de gestão. O uso da MBE não significa 

diminuição de custos, já sabidos pelas operadoras, mas uniformiza condutas 

entre as instituições e corrige disparidades “em algumas situações a MBE até 

aumenta o custo de um determinado procedimento, porém, deve-se lembrar 

que na média, uniformiza as condutas e corrige distorções” (apêndice 7). Isso 

permite “uma melhor previsibilidade de condutas e, conseqüentemente, de 

custos” (apêndice 6).  

Como a experiência com essa maneira de trabalho voltada para gestão 

ainda é incipiente para todos envolvidos, os resultados econômicos ainda não 

puderam ser avaliados a médio e longo prazo, porém, é provável que pacientes 

com baixos índices de complicações, ações resolutivas e melhores resultados 
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clínicos evitem futuros custos no tratamento de suas patologias; “acredito que 

as instituições serão atropeladas pelo grande benefício que essa ferramenta 

vai mostrar com o passar do tempo e a medida que haja uma maior difusão do 

seu conhecimento por todos” (apêndice 5). 

A MBE está muito afinada com os princípios da eficiência. A eficiência 

está ligada à noção entre custos e resultados e a MBE em legitimar apenas 

condutas que tragam resultados e, assim, evitando custos em medidas que não 

tenham comprovado efetividade (DONABEDIAN; WHEELER, 1982). Esses 

conceitos de eficiência e efetividade ainda não são de amplo conhecimento 

pelos envolvidos no sistema, mas essa lacuna em curto espaço de tempo deve 

ser preenchida. A avaliação da qualidade do seu serviço e a simultânea 

padronização das atitudes médicas e administrativas são obrigatórias nos 

processos de acreditação hospitalar.  Para as instituições acreditadoras não 

cabe mais a pergunta sobre implantar ou não a MBE, mas como implantar 

rapidamente e com menor resistência. Qualidade e efetividade são quase 

sinônimos e, seja na área assistencial ou administrativa de hospitais e 

operadoras, a MBE deverá ter uma presença irrefutável (DONABEDIAN; 

WHEELER, 1982), Os entrevistados compartilham dessa idéia:“os dados 

disponibilizados pelo setor administrativo competente relatam que as 

operadoras têm recebido essa maneira de trabalho com bons olhos” (apêndice 

3). 

Desta forma o usuário será um dos grandes beneficiários da aplicação 

da MBE, pela  garantia de estar sendo atendido com base nas melhores 

experiências médicas disponíveis na literatura, qualificando e agilizando seu 

processo de diagnóstico ou terapia. Ao mesmo tempo o médico estará seguro 

de estar tomando as medidas mais efetivas para seus pacientes, “o protocolo 

vai proteger o médico e o paciente da má prática e vai proteger a operadora de 

ser lesada” (apêndice 2). 

Não existe outra ferramenta que regule a utilização da tecnologia na 

medicina com uma metodologia semelhante a da MBE (CAMARGO 2002). 

Existe uma unanimidade entre os entrevistados que isso acontece e os motivos 
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são diversos, seja por despreparo médico, proteção judicial ou interesse 

econômico, “podemos atribuir isso a três grupos de médicos: os que fazem 

sabendo que não há necessidade para obter vantagem financeira, os que 

fazem por despreparo técnico e os que fazem por medo de serem 

processados” (apêndice 2), “a superutilização da tecnologia existe, 

principalmente para suprir as deficiências na relação médico-paciente. O medo 

de processo também é real, existe o exame que é pedido apenas para uma 

proteção contra uma ação judicial” (apêndice 4), “disso eu não tenho dúvida e o 

motivo é a intenção de obter um ganho financeiro” (apêndice 5). Os hospitais e 

a classe médica não toleram mais esse tipo de atitude pelo descrédito que 

acabam recebendo. As operadoras menos ainda, pelo custo desnecessário que 

isto representa além de muitas vezes possibilitar a causa de dolo ao paciente. 

A justificativa para toda e qualquer atitude médica somente pode estar 

embasada na efetividade de sua conduta e somente a MBE pode julgar esse 

processo (FEDER,1999). A superutilização dos recursos tecnológicos é um dos 

grandes causadores de divergências entre prestadores e operadoras que leva 

a um querer prestar o papel do outro com criação de serviços próprios pelas 

operadoras e planos de saúde por grandes instituições assistenciais, sem a 

certeza da vocação para a prestação desses serviços, “a troca de papéis vai 

ser a desgraça final do sistema de saúde privado, ambos seriam incapazes de 

fazer isso com ética e competência” (apêndice 2), “essa prova de desconcerto 

na relação não pode trazer bons frutos, principalmente aos pacientes, sem falar 

em conflito ético“ (apêndice 3). 

A MBE pode ser a grande agregadora na mediação dos conflitos de 

interesse na área da saúde complementar. Existe uma grande abertura para 

discussão das diferenças por parte de todos e a ferramenta que possui a 

confiança é a BEM. As discussões e acordos em torno dos protocolos devem 

ser periódicas para que novas condutas possam ser agregadas a partir da 

aquisição de novos conhecimentos além de aproximarem em torno de uma 

mesma mesa todos envolvidos. Essa maior afinidade permite planejar receitas 

e despesas e simultaneamente compartilhar riscos (operadoras e hospitais) 

com a remuneração por “pacotes” e uso de diária global nas áreas de alto 
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custo, “o uso da diária global é possível, porém dependente de uma boa 

medicina” (apêndice 6), “a diária global já é uma realidade aqui no hospital, 

com resultados muito bons que diminuíram significativamente glosas e o atrito 

com as operadoras” (apêndice 2), “tenho certeza que é interesse de hospitais e 

operadoras ampliar a diária global como maneira de negociação para agilizar e 

facilitar o faturamento bem como diminuir custos em auditoria” (apêndice 3). 

Falta incluir nesse projeto uma medicina que priorize a saúde e não a 

doença. Embora operadoras sejam chamadas de “planos de saúde” 

remuneram por doença, “infelizmente a quase totalidade dos recursos 

destinados à saúde na área privada são usados na terapia das doenças em 

detrimento a promoção da saúde e a prevenção. Ainda não incorporamos a 

filosofia da medicina preventiva, mas acho que essa falha deve ser retificada o 

mais breve possível. Acho que tanto operadoras como nós médicos devem 

fazer parcerias para a implementação de uma nova cultura e discutir tanto 

metodologia quanto remuneração já que as atuais tabelas remuneram por 

doença” (apêndice 6), “as operadoras ainda não entenderam que investir em 

saúde é rentável, e continuam a remunerar por doença” (apêndice 3). 

A prevenção primária de patologias já possui inúmeros protocolos em 

diversas especialidades, mas ainda não existe por parte das operadoras uma 

grande difusão da sua aplicação. Esse deve ser um grande objetivo a ser 

almejado além de ser economicamente vantajoso, pois a prevenção das 

doenças é a melhor maneira de evitar custos futuros em terapias. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Existe uma confiança ou até mesmo uma esperança muito grande por 

parte de médicos, dos gestores de hospitais e dos gestores das operadoras de 

saúde na implementação da MBE e na aplicabilidade de protocolos como uma 

padronização assistencial. Chegando a ser citada como a única maneira de 

uma gestão para o futuro. 

A MBE pode ser uma ferramenta na reversão de conflitos de interesse 

entre a área médica assistencial e as empresas operadoras do sistema de 

saúde suplementar. Através de protocolos estariam justificados de maneira 

científica os gastos em diagnóstico e terapias, principalmente nos processos de 

alto custo. Além disso, a MBE procura dar a melhor assistência ao paciente e 

também o uso judicioso dos recursos trazendo resultados satisfatórios para 

hospitais, médicos, operadoras e principalmente pacientes.  

A aceitação da aplicação de protocolos pela classe médica vai depender 

muito da maneira como ele é construído. Torna-se fundamental que haja 

participação da categoria médica na elaboração dos protocolos, reunindo de 

maneira cuidadosa os trabalhos com rigoroso desenho clínico-epidemiológico 

que permitam um alto grau de evidência. Se houver qualquer tipo de imposição 

para o seu uso, seja por operadoras ou por hospitais vai haver uma reação 

negativa e conseqüente resistência ao seu uso. A liberdade de uso e a 

participação ampla dos médicos são as chaves para o sucesso da aplicação da 

MBE. O desconhecimento pode ser outro empecilho para a MBE. Gerações 

anteriores de médicos podem não ter tido o devido contato com esse 

instrumento de trabalho e por não saberem do que se trata passam a ser 

críticos ao seu uso. Um processo de educação para todos os atores desse 
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mercado vai ser um grande difusor de aceitação e facilitador da aplicação 

dessa ferramenta. 

As experiências com o uso da MBE como uma ferramenta de gestão 

ainda são incipientes, porém têm mostrado a potencialidade do método. 

Instituições como Hospital Mãe de Deus, Hospital Moinhos de Vento, Saúde 

Bradesco e UNIMED mostram satisfação com os dados iniciais, facilitando o 

fluxo de informações, agilizando processos administrativos e financeiros, 

aproximando as instituições prestadoras e pagadoras e conseqüentemente 

melhora nos resultados na relação cobrança-glosa. 

Os fatos descritos confirmam a possibilidade de sucesso do uso da MBE 

como uma ferramenta de gestão e mediadora de conflitos de interesses no 

setor da saúde suplementar. Todas as figuras atuantes desse nicho, médicos, 

hospitais, operadoras e pacientes terão benefícios com a aplicação de 

protocolos criticamente elaborados. A aplicação em larga escala da MBE 

poderá se configurar em ferramenta de mudança dos vetores divergentes para 

convergentes entre os atores do sistema de saúde privado. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Como você define MBE? 

2. Quando você entrou em contato com esse conceito e de que 
maneira? 

3. Você acha que a MBE pode mediar o conflito de interesses entre 
operadoras de plano de saúde e instituições médicas 
assistenciais? De que forma? 

4. Fale sobre a aceitação do corpo clínico sobre essa nova rotina, 
aceitação x resistência? É uma intervenção no ato e na soberania 
médica? 

5. A aplicação da MBE mudou a rotina cobrança-glosa da instituição? 
A sua aplicação traria bons resultados econômicos para ambos os 
lados? 

6. O que é uma atenção em saúde eficiente? 

7. Quais os benefícios para os pacientes da aplicação da MBE? 

8. Você acha que existe uma superutilização de tecnologia como fonte 
de receita pela classe médica (incluindo-se as instituições 
hospitalares)? Por despreparo médico? Por medo de processos? 

9. Você estaria aberto a uma decisão conjunta entre hospitais e 
operadoras sobre a aprovação de protocolos nas patologias mais 
comuns e de maior custo? A decisão deve ser somente de quem 
paga (operadora)? A decisão é exclusivamente das entidades 
médicas pela sua responsabilidade? 

10. Qual a sua opinião sobre as operadoras tenderem a desenvolver 
serviços próprios e os hospitais passarem a atuar como 
operadoras de saúde? Isso revela o total desconcerto na relação? 
Desconfiança de ambos os lados? 

11. Hospitais e operadoras: trabalham com saúde ou doença? 

12. Compartilhar riscos entre hospitais e operadoras, é possível? Qual 
sua experiência real? 
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APÊNDICE 2 - ENTREVISTA 1 

 

Diretor Médico do Hospital Mãe de Deus 
Hospital geral com atendimento para particulares e convênios, busca uma assistência 
global e qualidade de ponta para seus pacientes. Corpo clínico fechado. 
 
 
 

1. Como você define medicina baseada em evidências? 

A medicina baseada em evidências é uma forma de trabalho que está 

sendo implementada em alguns hospitais baseada naquilo que já existe 

comprovadamente como eficaz no tratamento dos pacientes. É a agregação do 

que existe de melhor no mundo em termo de experiência clínica e que algumas 

evidências são tão fortes que permitem seu uso como rotina da investigação e 

do tratamento das pessoas. Não vejo a medicina baseada em evidências como 

forma de diminuir ou aumentar custos, mas como uma tentativa de restaurar o 

caminho da boa medicina. Vejo como um assunto muito interessante mas 

ainda não é um consenso na classe médica. Não acho que seja um assunto 

econômico e sim como uma premissa técnica de boa medicina. 

 

2. Quando você entrou em contato com esse conceito e de que 
maneira? 

Eu assumi o atual cargo em final de 1998 e praticamente desde janeiro 

de 1999 temos trabalhado na implementação de protocolos clínicos construídos 

pelo corpo clínico como uma tentativa de padronizar o atendimento em um 

padrão de qualidade superior e não para cercear o ato médico. O protocolo 

reúne as evidências mais importantes em cada especialidade e permite ao 

assistente estabelecer um rumo seguro aos seus pacientes. Foram inicialmente 

estabelecidos para aqueles procedimentos com alta variabilidade de conduta, 

para procedimentos de alta freqüência no hospital e para procedimentos com 

custos mais complexos. As condutas hoje estão bem definidas na literatura e 

hoje os hospitais não podem permitir condutas inadequadas sob pena de 

serem juntamente responsáveis pelos erros médicos. Não basta ao hospital 

falar de resultados financeiros, mas também de resultados científicos e éticos. 
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3. Você acha que a medicina baseada em evidências pode mediar o 
conflito de interesses entre operadoras de planos de saúde e 
instituições médicas assistenciais? De que forma? 

Eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o único caminho para eliminar 

as desconfianças entre quem paga e presta serviços. Vou lhe dar o seguinte 

exemplo, na questão de órteses e próteses em ortopedia, que considero hoje 

um escândalo nacional, o que o hospital fez: Chamamos algumas operadoras e 

propusemos três protocolos, para joelho, quadril e coluna. Junto foram 

selecionados três fornecedores para combinação conjunta de valores. Para 

cumprir as finalidades científicas de um protocolo fica mais fácil do que 

qualquer possível finalidade econômica pois nenhuma operadora apareceu 

para negociação pois manter a bagunça atual serve para muitos interesses. 

Então digo que falta de algumas operadoras a sinceridade para resolver alguns 

desses problemas. Neste contesto o hospital está disposto a negociar, com 

uma condição – adotar protocolos para todos hospitais, se não o que 

acontece? A classe médica sai do lugar onde existem regras e vai para onde 

tudo pode. O protocolo vai proteger o médico e o paciente da má prática e vai 

proteger a operadora de ser lesada. 

 

4. Fale sobre a aceitação do corpo clínico sobre essa nova rotina , 
aceitação x resistência? É uma intervenção no ato e na 
soberania médica? 

Os protocolos não interferem na soberania médica por uma simples 

razão: ele é feito por médicos. Ele somente será uma intervenção no ato 

médico se esse vier pronto das operadoras de saúde, com fim exclusivamente 

comercial. No momento em que os serviços por especialidades do hospital, 

organizados e dirigidos por médicos, forem os autores dos protocolos de 

maneira alguma haverá interferência na soberania sobre as decisões médicas. 

Dessa maneira os protocolos serão poderosos instrumentos de negociação 

com as operadoras, que também possuem médicos na sua gestão e sabem o 

que está sendo discutido. Os médicos que não aceitam os protocolos estão 

prestando um grande desserviço porque nós médicos não estamos liberados 

para fazer tudo o que achamos que podemos fazer, o médico é um escravo da 

ciência e como tal deve se manter. Ele está a serviço do paciente, da 
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sociedade e das leis científicas. Além disso, seria uma extraordinária proteção 

jurídica para quem não está acostumado nem a escrever no prontuário. Hoje 

não podemos inventar, pelo contrário devemos seguir os melhores serviços do 

mundo e as melhores experiências embasadas cientificamente, caso contrário 

estaremos colocando em risco os pacientes e a nós próprios. 

 

5. A aplicação da medicina baseada em evidências mudou a rotina 
cobrança-glosa da instituição? A sua aplicação traria bons 
resultados econômicos para ambos os lados? 

Indiscutivelmente sim. Hoje nosso número de glosas é muito menor se 

comparado a antes da implementação dos protocolos. E mais, aumentou a 

relação de confiança do hospital com as operadoras. Hoje a média de diárias 

de CTI por paciente caiu graças aos protocolos de ventilação mecânica e 

extubação, protocolos de antibioticoterapia que evitam o uso indiscriminado 

dessas medicações, diminuíram o número de procedimentos secundários pelo 

controle das complicações e assim por diante. Essas medidas mostram bons 

resultados para pacientes e também para operadoras. Essas medidas 

permitem ao hospital negociar inclusive uma diária global, porque o hospital 

tem fé na sua política institucional de assistência. Isso significa que quando um 

paciente começa a provocar grandes custos esse paciente não é um problema 

apenas da operadora, mas também problema do hospital. Esse é o resultado 

mais espetacular dessas medidas, os baixos índices de complicações e os 

melhores resultados obtidos com os protocolos levam a tratamentos melhores, 

mais breves e mais baratos. 

 

6. O que é uma atenção em saúde eficiente? 

Um sistema de saúde eficiência é um sistema que atende todas as 

classes sociais, que atenda patologias de baixa, média e alta complexidade. O 

sistema Mãe de Deus é hoje gerador de recursos técnicos, humanos e 

financeiros. Através de suas atividades privadas ele sustenta suas atividades 

sem fins lucrativos, 60% de seus recursos são destinados a essas atividades 
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localizadas nas vilas populares e microrregiões de baixa renda onde tem a 

atuação do sistema Mãe de Deus. 

 

7. Quais os benefícios para os pacientes da aplicação da medicina 
baseada em evidências? 

Respondida nas questões anteriores. 

 

8. Você acha que existe uma superutilização da tecnologia como 
fonte de receita pela classe médica? Por despreparo? Por medo 
de processos?  

Não há nenhuma dúvida disso. Podemos atribuir isso a três grupos de 

médicos: os que fazem sabendo que não há necessidade para obter vantagem 

financeira, os que fazem por despreparo técnico e os que fazem por medo de 

serem processados. Vou te dar um exemplo, prótese de coluna em hérnia de 

disco. Todas precisam? Não. Todos nós sabemos disso. A classe médica não 

é uma legião de anjos e precisamos lavar a “roupa suja” para resolver 

definitivamente esse assunto. 

 

9. Qual a sua opinião sobre as operadoras tenderem a desenvolver 
serviços próprios e os hospitais passarem a atuar como 
operadoras de saúde? Isso revela o total desconcerto na 
relação? Desconfiança de ambos os lados?  

As operadoras quererem atuar também na área assistencial e hospitais 

quererem vender planos de saúde vai ser a desgraça final do sistema de saúde 

privado, por incapacidade nossa de sentarmos e discutirmos abertamente as 

nossas feridas. O Hospital Mãe de Deus teria tudo para montar um plano de 

saúde, mas não quer e não vai fazer porque está convencido que isso não vai 

melhorar em nada a relação com o mercado. Nós estamos aqui para construir 

um modelo de assistência que possa negociar abertamente com as 

operadoras. Queremos chegar ao ponto em que as operadoras digam: Conta 

do Hospital Mãe de Deus não precisa ser revisada, e isso passa pela aplicação 

da medicina baseada em evidências. Tenho certeza que ambos seriam 
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incapazes de fazer com competência e ética essa inversão de papéis, isso não 

deve dar certo. 

 

10. Hospitais e operadoras, atuam com saúde ou com doença? 

Esse é um dos grandes problemas, nós sempre discutimos como se 

remunera doença e nunca como se remunera saúde. Um sistema eficiente 

precisa também discutir saúde. Precisamos de um modelo que contemple 

saúde e não só doença. O modelo é tão defeituoso que só contempla e 

remunera doença, e em gente rica, quando sabemos que a maioria das 

doenças estão nos pobres. Prevenção faz quem pode. A prevenção é muito 

mais barata e eficiente que o tratamento. Agora, sobre programas educativos 

só se fala da boca para fora. As ações sobre prevenção são muito pequenas 

perto das ações sobre as doenças já instaladas, pois essas dão visibilidade e 

circulação de dinheiro, embora a médio e longo prazo os resultados sejam 

frustrantes. 

 

11. Compartilhar riscos entre hospitais e operadoras, é possível? 
Qual sua experiência real? 

Já fazemos isso. Na CTI, com a diária global. No bloco cirúrgico com 

pagamento por “pacotes”. Com resultados muito bons, que diminuíram 

significativamente glosas e o atrito com as operadoras. Além disso, o hospital 

está disposto a defender os honorários dos nossos médicos. Os protocolos de 

medicina baseada em evidências vão beneficiar os pacientes em primeiro 

lugar, vão beneficiar as operadoras que estarão livres dos interesses de 

intermediadores e esse resultado tem que ser revertido para o médico. 
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APÊNDICE 3 - ENTREVISTA 2 

 

Diretor médico do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento 
Hospital geral, atendimento particular e convênios, busca assistência global e de ponta 
para seus pacientes. Corpo clínico fechado. 
 
 
 

1. Como você define medicina baseada em evidências? 

Eu gosto de usar a definição que dou em aula, usada por Davis 

Hartman, refere-se ao uso judicioso das melhores experiências clínicas junto 

com as melhores evidências epidemiológicas, baseadas em revisões temáticas 

randomizadas. Junto a isso tem a própria participação dos pacientes nas 

tomadas de decisões. Mesmo assim a medicina baseada em evidências não 

tem resposta para todos os problemas encontrados na medicina, apenas para 

um número pequeno de adversidades encontradas no mundo da medicina, 

nesse sentido pode haver respostas imperfeitas. Analisando do ponto de vista 

epidemiológico pode-se ver em alguns estudos usados de base que há erros 

de seleção de pacientes e critérios de conclusão. Muitas vezes o paciente que 

se encontra em nossa frente não se encaixa totalmente no perfil dos pacientes 

selecionados nos grandes estudos randomizados e precisamos tomar uma 

decisão, onde entra a nossa experiência e prática pessoal. Eu vejo a medicina 

baseada em evidências como um guia, como um instrumento a ser utilizado 

com o nosso julgamento para o uso judicioso e criterioso da medicina. Ela veio 

para diminuir nossas incertezas, mas ainda persistimos com muitas dúvidas, 

porém ela permite o uso de estratégias práticas que permitem a utilização do 

melhor conhecimento médico do momento. 

 

2. Quando você entrou em contato com esse conceito e de que 
maneira? 

Isso foi no início de meu doutorado feito aqui e na Inglaterra onde havia 

estudo epidemiológico populacional da epilepsia em 1991, onde meu contato 

com o tema foi mais forte, meu orientador era um epidemiologista. Já antes 
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disso em 1986 fui convidado para coordenar um estudo multicêntrico sobre 

transtornos psiquiátricos e transtornos neurológicos, quando então fiz meu 

primeiro contato. Fazendo os cálculos são mais de vinte anos de convivência 

com esse conceito. 

 

3. Você acha que a medicina baseada em evidências pode mediar o 
conflito de interesses entre operadoras de planos de saúde e 
instituições médicas assistenciais? De que forma? 

Claro, sem dúvida. A medicina em evidências pode otimizar e 

racionalizar custos. A existência de parâmetros, de padronizações e 

sistematizações nos processos diagnósticos e terapêuticos, não esquecendo 

da autonomia do médico na tomada de decisão, pode nortear para processos 

mais eficientes e trará grande benefício na racionalização dos custos. O 

benefício maior que vejo é na qualidade assistencial ao paciente, esse é o 

primeiro grande benefício, evitando exames desnecessários ou que não terão 

resolução, e sendo mais custo-efetivo tanto no diagnóstico como na terapia. 

Isso vai ao encontro da necessidade que tem as operadoras de racionalizar os 

seus custos. Com isso no final do dia pode ser que o custo seja maior, mas em 

longo prazo o custo vai ser menor. Não tenho dúvida que a medicina baseada 

em evidências pode ser usada em um trabalho convergente entre instituições 

hospitalares e operadoras para a melhor utilização dos cus tos. 

 

4. Fale sobre a aceitação do corpo clínico sobre essa nova rotina, 
aceitação x resistência? É uma intervenção no ato e na 
soberania médica? 

Dependendo da sua metodologia de implantação pode ser sim. Se for 

colocado como uma obrigatoriedade de seguimento isso pode ocorrer. Não é 

dessa maneira que funciona aqui no Hospital Moinhos de Vento onde o médico 

assistente tem toda liberdade e soberania sobre sua conduta. Nós entendemos 

que os protocolos não devem ser impostos, mas sim que os médicos sejam 

conquistados pelos resultados obtidos pela sua implementação. Aqui no 

Hospital Moinhos de Vento partimos para a implantação de protocolos clínicos 

e assistenciais, incluindo de enfermagem e nutrição. Os protocolos foram 
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amplamente discutidos com o corpo clínico e a grande maioria das pessoas já 

têm o entendimento da importância da implementação desses protocolos. Os 

protocolos eram apresentados e discutidos em reuniões clínicas abertas ao 

corpo clínico, onde eram revistos pontos controversos e então se chegava a 

um consenso e posteriormente disponibilizado na intranet onde pode ser 

acessado de qualquer ponto dentro do hospital. Esse planejamento está sendo 

ampliado para outras áreas do hospital, começou com a neurologia e agora 

está sendo implantado na cardiologia, neurocirurgia, oncologia, motilidade 

digestiva e assim progressivamente. Eu vejo que é um grupo pequeno de 

profissionais que está resistente à implantação desse processo e está 

relacionado ao desconhecimento dos seus propósitos, e sentem-se ameaçados 

na sua liberdade de tomar decisões. Na realidade a não aceitação está 

associada mais ao desconhecimento e isso gera uma reação contrária. A partir 

do momento que há um melhor entendimento desses processos vai 

aumentando o grau de abertura e de participação nesses processos. As 

pessoas mais jovens, com formação mais recente, e que tiveram na sua 

educação médica a epidemiologia clínica e o contato com o conceito de 

medicina baseada em evidências, tem muito mais facilidade em aceitar e usar 

esses protocolos. 

 

5. A aplicação da medicina baseada em evidências mudou a rotina 
cobrança-glosa da instituição? A sua aplicação traria bons 
resultados econômicos para ambos os lados? 

Eu não saberia citar com exatidão os números, porém os dados 

disponibilizados pelo setor administrativo competente relatam que as 

operadoras têm recebido essa maneira de trabalho com bons olhos. A própria 

cooperativa (UNIMED) tem incentivado esse caminho que o hospital está 

propondo, esse cominho é longo ainda, mas já existe um reconhecimento das 

operadoras que isto já está sendo praticado no hospital e que é o caminho que 

elas desejam e que terá um impacto satisfatório. Houve recentemente uma 

negociação com o BRADESCO SEGURADORA para atendimento na 

emergência com valores diferenciados onde entraram em questão os 

protocolos que são utilizados e que isso ajudou na negociação. 
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6. O que é uma atenção em saúde eficiente? 

È aquela que traz o melhor resultado ao paciente. São aquelas que são 

eficazes e que são passíveis de implementação. No final é quando o paciente 

tem o seu problema atendido da melhor maneira possível pela instituição. A 

visão da operadora pode não ser a mesma, existem vários segmentos a serem 

considerados. A nossa atividade fim, nossa atividade maior é a assistência ao 

paciente, esse é o foco principal do hospital. O hospital tem em sua missão 

uma atenção integral ao indivíduo, promovendo não apenas aspectos físicos, 

mas também aspectos espirituais, emocionais e familiares. Dessa maneira 

todos seus processos são dirigidos para essa assistência integral. 

 

7. Você acha que existe uma superutilização da tecnologia como 
fonte de receita pela classe médica? Por despreparo? Por 
medo de processos? 

Existe uma superutilização da tecnologia e várias razões para isso, uma 

delas é a mudança do perfil de trabalho do médico. O fim daquela medicina 

privada com a transformação para uma medicina com a intermediação das 

operadoras de saúde que vem desvalorizando a remuneração dos médicos 

obriga esse profissional a trabalhar com volume. Aquilo que se preconiza na 

medicina de coletar uma boa história e um exame físico minucioso acaba 

sendo substituído pela investigação com uso de SADT. Coletar uma história e 

fazer um exame físico leva tempo e talvez esse tempo não seja remunerado de 

forma justa então o profissional acaba utilizando outros recursos diagnósticos 

para diminuir seu tempo de consulta e ter uma maior certeza de seu parecer. 

Outra questão tem a ver com proteção contra processos, em momentos de um 

raciocínio mais sensato não seriam solicitados exames. São muitas as 

questões que levam a essa superutilização e não há dúvida que existem 

diferentes profissionais com diferentes formações e capacitações. Nós temos 

no estado a formação de mais de mil médicos por ano e de repente o 

profissional usa recursos tecnológicos para suprir deficiências da sua própria 

má formação. Uma medida que já está sendo instituída é que de tempo em 

tempo os profissionais terão que revalidar seus títulos de especialista, fazendo 

que os indivíduos tenham que se esforçar na busca pelo conhecimento. Outro 
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lado disso tudo é que o uso de protocolos assegura também o médico, pois o 

seu uso como médico assistente da a ele um respaldo da instituição como uma 

co-participadora nos processos de decisão. 

 

8. Quais os benefícios para os pacientes da aplicação da medicina 
baseada em evidências? 

Eu não tenho dúvida que os pacientes seriam os mais beneficiados na 

implementação em larga escala dos protocolos. Os guidelines servem para 

orientar o médico sobre a melhor maneira disponível de se tratar uma patologia 

específica. A sua implantação assegura a todo paciente que ele está sendo 

tratado com as melhores evidências clínico-epidemiológicas disponíveis e isso 

se traduz em maior sobrevida e melhor qualidade de vida. 

 

9. Você estaria aberto a uma decisão conjunta entre hospitais e 
operadoras sobre a aprovação de protocolos nas patologias 
mais comuns e de maior custo? A decisão deve ser somente 
de quem paga (operadora)? A decisão é exclusivamente das 
entidades médicas pela sua responsabilidade? 

As opiniões dos médicos e suas instituições são as que devem 

prevalecer. O conhecimento científico, o conhecimento da medicina é do 

médico então cabe a ele definir os melhores protocolos. A operadora pode até 

entender que não, porém a decisão final é da instituição, é nossa (médicos). É 

como estamos fazendo aqui, os profissionais médicos tomam as decisões e a 

instituição dá respaldo. A decisão do médico é que vale, ele é quem tem 

competência para decidir o que é melhor para o paciente. A operadora tem 

outro componente que é o “negócio”, o componente comercial. O médico é o 

indivíduo que tem exclusivamente a preocupação com a saúde do paciente. Ele 

deve estar isento do interesse comercial para poder tomar sempre a melhor 

decisão, dessa maneira não deve ter interferência das operadoras nas tomadas 

de decisões. 
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10. Qual a sua opinião sobre as operadoras tenderem a desenvolver 
serviços próprios e os hospitais passarem a atuar como 
operadoras de saúde? Isso revela o total desconcerto na 
relação? Desconfiança de ambos os lados? 

Em minha opinião acho muito perigoso para qualquer um dos dois se 

desviarem de sua atividade fim original. Esse comportamento pode sim revelar 

um desgaste na relação entre essas empresas, mas acho perigoso quando se 

mistura a condição assistencial com o interesse financeiro. Aqui no Hospital 

Moinhos de Vento não temos esse interesse de agregar o serviço de 

operadora, mas sim de cada vez mais se apresentar como um hospital de 

excelência na assistência médica. O hospital busca as melhores condições 

para atender seus pacientes e conta com acreditação internacional pela Joint 

Commission International. Esse é nosso foco, ser o melhor hospital possível na 

atenção integral à saúde, essa é nossa missão. 

 

11. Hospitais e operadoras: atuam com saúde ou com doença? 

O hospital conta com várias ações de atenção a saúde e prevenção de 

doenças. Temos unidades em áreas carentes que contam com profissionais 

nas diversas áreas da saúde que atuam também com educação para 

prevenção, principalmente na área materno-infantil, antitabagismo, prevenção 

ao câncer de mama, hipertensão e diabete. Promover a saúde também é uma 

atividade fim do hospital. Já quanto às operadoras de saúde essas ainda não 

se deram conta que investir em prevenção também é rentável, e então 

continuam remunerando por doença. Hoje sabemos que para cada dólar 

investido agora em prevenção você economiza dois a médio e longo prazo. 

Acho uma falha das operadoras ainda não atuarem nesse sentido, mas tenho 

certeza que é um caminho a percorrer. 

 

12. Compartilhar riscos entre hospitais e operadoras, é possível? 
Qual sua experiência real? 

Sim, é possível, não tenho dúvida. O hospital já trabalha com “pacotes” 

em algumas áreas como o centro obstétrico onde alguns convênios pagam um 

valor pré-estabelecido por um parto, o que facilita para o faturamento dos 
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hospitais e das operadoras, a na unidade de tratamento intensivo com a diária 

global que inclui todos os cuidados, excluídos materiais especiais e 

medicações. Tenho certeza que é interesse de ambos ampliar essa maneira de 

negociação para agilizar e facilitar o faturamento e diminuir custos em auditoria. 
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APÊNDICE 4 - ENTREVISTA 3 

 

Membro da direção da Associação dos Médicos do Hospital Mãe de Deus 
A associação médica do Hospital Mãe de Deus participa nas decisões administrativa 
do hospital e é a responsável pelo relacionamento comercial com as operadoras. 
 
 
 

1. Como você define medicina baseada em evidências? 

A medicina baseada em evidências é uma ferramenta que ajuda a 

validar procedimentos médicos com a função basicamente de evitar 

desperdícios de tempo e recursos financeiros. 

 

2. Quando você entrou em contato com esse conceito e de que 
maneira? 

Há dois ou três anos atrás através de atividades educativas promovidas 

pela UNIMED, após isso procurei maior aprofundamento nesse tema. 

 

3. Você acha que a medicina baseada em evidências pode mediar o 
conflito de interesses entre operadoras de planos de saúde e 
instituições médicas assistenciais? De que forma? 

O conflito existente na crítica das operadoras ao atendimento médico, 

julgando que esse poderia ser mais eficiente no uso dos recursos certamente a 

aplicação da medicina baseada em evidências pode ser útil, principalmente na 

área da auditoria que encontraria facilmente justificativa para procedimentos e 

exames de alta complexidade. O relacionamento financeiro com as operadoras, 

relacionado à remuneração médica e glosas injustificáveis, atraso e aviltamento 

dos valores repassados isso, na minha opinião, não será melhorado. 
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4. Fale sobre a aceitação dos médicos da associação sobre a 
aplicação da medicina baseada em evidências, aceitação x 
resistência? É uma intervenção no ato e na soberania médica? 

O interesse em conhecer a medicina baseada em evidências, conhecer 

os protocolos e como isso pode influenciar positivamente no seu trabalho é 

grande por parte dos médicos da associação. A aceitação depende mais da 

implantação e essa ainda é muito incipiente. Não vejo como uma forma de 

intervenção no ato médico desde que sua implantação seja feita através dos 

médicos do corpo clínico, com uma discussão prévia dos protocolos que tenha 

aceitação plena dos médicos que aqui atuam.  

 

5. A aplicação da medicina baseada em evidências mudou a rotina 
cobrança-glosa da associação? A sua aplicação traria bons 
resultados econômicos para ambos os lados? 

Ainda temos poucas coisas implantadas aqui na associação sobre esse 

assunto e isso ainda não pode ser percebido. A medicina baseada em 

evidências não prevê melhoria na remuneração do trabalho, não sou muito 

otimista que isso possa melhorar a remuneração médica. 

 

6. Quais os benefícios para os pacientes da aplicação da medicina 
baseada em evidências? 

O benefício principal ao paciente é o respaldo de bom atendimento que 

ele recebe independente do profissional que está prestando o atendimento. O 

paciente será tratado ou investigado da mesma maneira por qualquer médico 

daquele serviço. Isso evitaria procedimentos ou exames desnecessários e 

garante um bom atendimento independente da qualificação do médico. 

 

7. O que é uma atenção em saúde eficiente? 

A eficiência pode ser traduzida como eficácia a baixo custo. 
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8. Você acha que existe uma superutilização da tecnologia como 
fonte de receita pela classe médica? Por despreparo? Por medo 
de processos? 

A superutilização da tecnologia existe, principalmente para suprir as 

deficiências na relação médico-paciente. O medo de processo também é real, 

existe o exame que é pedido apenas para uma proteção contra uma ação 

judicial. A formação médica de má qualidade também leva a uma requisição 

exagerada de exames que seriam desnecessários para o diagnóstico se o 

médico estivesse bem preparado. E existe aquela superutilização onde o 

médico pressionado pela má remuneração conversa cada vez menos com seu 

paciente e pede exames que poderiam ser substituídos por uma anamnese e 

exame físico bem feitos. Outra situação real é a indicação desnecessária de 

exames ou procedimentos com a única finalidade de complementar seus 

honorários. 

 

9. A associação estaria aberta a uma decisão conjunta entre 
hospitais, médicos e operadoras sobre a aprovação e aplicação 
de protocolos nas patologias mais comuns e de maior custo? A 
decisão deve ser somente de quem paga (operadora)? A decisão 
é exclusivamente das entidades médicas pela sua 
responsabilidade? 

Sem dúvida estamos abertos e interessados no desenvolvimento de 

protocolos e conhecer cada vez mais sobre medicina baseada em evidências. 

Decisões desse porte não podem ser unilaterais. A anuência de todas as 

partes é fundamental, inclusive dos pacientes. A sua aplicação deve ser 

acordada entre os executores e financiadores para haver harmonia na relação. 

Nada que for imposto vai ser bem aceito por um lado ou outro. A associação 

está aberta tendo em vista os indiscutíveis benefícios da medicina baseada em 

evidências para pacientes e médicos, desde que  seja feita em comum acordo. 
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10. Qual a sua opinião sobre as operadoras tenderem a desenvolver 
serviços próprios e os hospitais passarem a atuar como 
operadoras de saúde? Isso revela o total desconcerto na 
relação? Desconfiança de ambos os lados? 

Os problemas de relacionamento financeiro e a falta de confiança mútua 

levaram as essas tentativas de um ocupar o espaço de atuação do outro. As 

seguradoras no momento que querem ter seus pontos de atendimento e 

hospitais que procuram desenvolver seus planos de saúde na verdade estão 

fazendo trabalho um do outro, nem sempre com preparo ou vocação para isso. 

Há vários exemplos de tentativas como essa, em ambos os lados, que 

acabaram com resultados muito ruins, fugiram do seu ramo de negócio sem o 

devido preparo. 

 

11. Hospitais e operadoras: atuam com saúde ou com doença? 

No momento trabalham com doença, o que existe é uma medicina para 

o tratamento das doenças e não para promoção da saúde. As tentativas de 

prevenção ainda são incipientes, mas nota-se que estão crescendo. 

Infelizmente surgem fora das operadoras ou financiadoras do sistema de 

saúde, mas sim de empresários que há muito tempo deram-se conta que é 

melhor um funcionário sadio e produzindo que ter que posteriormente gastar 

em ações terapêuticas. È uma mudança de mentalidade importante que está 

acontecendo muito lentamente, mas que deve ser estimulada e difundida. 

 

12. Compartilhar riscos entre hospitais e operadoras, é possível? 
Qual sua experiência real? 

Não tenho experiência aqui na associação sobre esse tema, embora 

conheça o assunto. Acho que o uso de “pacotes”, diária global e ações afins 

são maneiras eficazes de evitar conflitos. Quando bem planejados ajudam 

muito as cobranças tanto para operadoras quanto para as instituições 

assistenciais. 
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APÊNDICE 5 - ENTREVISTA 4 

 

Médico Auditor do Saúde Bradesco 
Médico responsável pelas negociações financeiras com prestadores e autorizações de 
pagamentos. 
 
 
 

1. Como você define Medicina baseada em evidencias? 

É a Medicina baseada em fatos comprovados cientificamente através de 

publicações de estudos com rigor epidemiológico e estatístico. Estudos 

comprovando os melhores resultados servem de orientação para os médicos 

nas tomadas de decisões. 

 

2. Quando você entrou em contato com esse conceito e de que 
maneira? 

Através de publicações científicas e congressos, no último ano. Embora 

a muito veja falar do tema o aprofundamento e entendimento sobre o assunto é 

recente. 

 

3. Você acha que a MBE pode mediar o conflito de interesses entre 
operadoras de plano de saúde e instituições médicas 
assistenciais? De que forma?  

Acredito ser possível, em casos pré-determinados, o uso de protocolos, 

unificando a conduta médica, principalmente em urgências. È fundamental a 

existência de uma ferramenta que padronize os atendimentos para que 

operadoras, médicos e instituições assistenciais possam sentar e discutir suas 

diferenças e chegar a um senso comum, caso contrário a já deteriorada relação 

tende a piorar ao longo do tempo com prejuízos para todos inclusive pacientes. 
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4. Fale sobre a aceitação do corpo clínico sobre essa nova rotina, 
aceitação x resistência? É uma intervenção no ato e na 
soberania médica?  

Em urgências ocorre uma boa aceitação, porém nas condutas médicas 

do dia-a-dia devido a grande variedade nas condutas o uso de protocolos pode 

ser considerado por alguns colegas uma intervenção negativa na soberania 

médica, com péssima aceitação por boa parte dos médicos, principalmente os 

que não conhecem de verdade a MBE. 

 

5. Você acha que aplicação da MBE pode mudar a rotina cobrança-
glosa dos médicos? A sua aplicação traria bons resultados 
econômicos para ambos os lados?  

Acredito que em urgências sim, nessa área já é uma realidade. Nas 

demais rotinas ainda existem grandes dificuldades na implementação dos 

protocolos com instituições muito receptivas e outras mais resistentes. Acredito 

que as instituições serão atropeladas pelo grande benefício que essa 

ferramenta vai mostrar com o passar do tempo e à medida que haja uma maior 

difusão do seu conhecimento por todos. 

 

6. O que é uma atenção em saúde eficiente?  

É aquela que coloca o paciente e sua saúde em primeiro lugar, e não o 

ganho médico ou o ganho da seguradora ou do hospital. 

 

7. Quais os benefícios para os pacientes da aplicação da MBE? 

Uma melhora na qualidade do atendimento e conseqüente melhor 

resultado para os pacientes. Isso significa ganho de vidas, menor morbidade e 

a certeza de que seu atendimento está em sintonia com os melhores centros 

médicos disponíveis. 
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8. Você acha que existe uma superutilização de tecnologia como 
fonte de receita pela classe médica (incluindo-se as instituições 
hospitalares)? Por despreparo médico? Por medo de 
processos? 

Disso eu não tenho dúvida. Os motivos para isso são múltiplos, o 

despreparo médico leva a uma substituição da propedêutica clínica por exames 

diagnósticos caros e muitas vezes completamente desnecessários onerando 

abusivamente as operadoras e muitas vezes com potencial de lesar os 

pacientes com exames invasivos. Outro motivo é a óbvia intenção de obter um 

ganho financeiro de uma maneira fraudulenta e superindicar exames. 

 

9. Você estaria aberto a uma decisão conjunta entre hospitais e 
operadoras sobre a aprovação de protocolos nas patologias 
mais comuns e de maior custo? A decisão deve ser somente de 
quem paga (operadora)? A decisão é exclusivamente das 
entidades médicas pela sua responsabilidade?  

Acredito que o uso de protocolos deve ser o mais amplo possível. A 

participação de todos envolvidos é fundamental para o sucesso dos protocolos, 

nada imposto unilateralmente nessa relação terá sucesso. Nesse plano não 

existe última palavra e sim consenso. 

 

10. Qual a sua opinião sobre as operadoras tenderem a desenvolver 
serviços próprios e os hospitais passarem a atuar como 
operadoras de saúde? Isso revela o total desconcerto na 
relação? Desconfiança de ambos os lados? 

Acredito não haver maiores problemas se não houver interferência no 

trabalho médico (avaliação, decisões e conduta nos casos clínicos e 

cirúrgicos). Perigosos são serviços médicos serem prestados com soberania do 

interesse comercial sobre o clínico. 

 

11. Hospitais e operadoras, saúde ou doença? 

Atualmente a impressão que tenho é que existe uma eterna guerra de 

interesses entre estas duas instituições, com prejuízos para ambas as partes. 

Desconheço atitudes de prevenção primária que tenham se mostradas 
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eficientes e que tiveram a iniciativa de operadoras, porém acho esta estratégia 

teria ótimos resultados para os pacientes e operadoras. 

 

12. Compartilhar riscos entre hospitais e operadoras, é possível? 
Qual a sua experiência real? 

O uso dos “pacotes” facilita muito os processos de cobrança para ambas 

as partes e a sua base é a credibilidade. Para a sua elaboração é obrigatória a 

descrição detalhada das rotinas e dos processos assistenciais, em outras 

palavras é a pura aplicação da MBE. Acho não apenas possível como já existe 

uma grande tendência para isso nas áreas de alto custo. 
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APÊNDICE 6 - ENTREVISTA 5 

 

Médico editor da revista da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul 
Médico do corpo clínico do Serviço de Cardiologia do Hospital Mãe de Deus 
Liderança científica. Participante ativo da Sociedade de cardiologia do Rio Grande do 
Sul. Prestador de serviço em grandes hospitais de Porto Alegre. 
 
 
 

1. Como você define Medicina baseada em evidencias? 

É um movimento que oferece embasamento para a prática mais ética da 

Medicina, com menos atitudes empíricas e maior padronização de condutas. 

Adicionalmente, oferece uma expectativa real dos benefícios a serem obtidos 

com as condutas propostas. 

 

2. Quando você entrou em contato com esse conceito e de que 
maneira? 

Durante o mestrado, no IC/FUC, em 1998. Especialmente em disciplinas 

como Farmacologia clínica. 

 

3. Você acha que a MBE pode mediar o conflito de interesses entre 
operadoras de plano de saúde e instituições médicas 
assistenciais? De que forma? 

Acho que a MBE pode ser uma das ferramentas. No entanto é 

importante ressaltar que a medicina não é uma ciência exata. Desta forma, 

nem todas as situações médicas terão respostas na MBE. Adicionalmente, o 

bom senso deve sempre ser incluído nestas situações. 

 

4. Fale sobre a aceitação do corpo clínico sobre essa nova rotina, 
aceitação x resistência? É uma intervenção no ato e na 
soberania médica? 

Acho que a maior resistência em “aceitar” a MBE pode ocorrer por parte 

daqueles que não estejam atualizados, ou que tenham interesses ocultos. Não 
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penso que seja uma intervenção na soberania médica, desde que naquela 

situação médica específica haja respostas na MBE. 

 

5. Você acha que aplicação da MBE pode mudar a rotina cobrança-
glosa dos médicos? A sua aplicação traria bons resultados 
econômicos para ambos os lados? 

Acho que a aplicação da MBE pode trazer inúmeros benefícios, entre 

eles, o principal, é um melhor atendimento ao paciente. Não sei se traz bons 

resultados econômicos, mas permite uma melhor previsibilidade de condutas e, 

conseqüentemente, de custos. 

 

6. O que é uma atenção em saúde eficiente? 

É aquela que forneça um atendimento padronizado, sem espaço para 

atitudes empíricas. Simultaneamente deve ser racional, considerando custos. 

Deve avaliar o paciente globalmente e não apenas como um órgão ou uma 

fonte de obtenção de lucro. 

 

7. Quais os benefícios para os pacientes da aplicação da MBE? 

Justamente para não ficarem expostos a atitudes empíricas, sem 

embasamento científico. É importante ressaltar que a MBE reúne o 

conhecimento vigente, de acordo com a literatura. 

 

8. Você acha que existe uma superutilização de tecnologia como 
fonte de receita pela classe médica (incluindo-se as 
instituições hospitalares)? Por despreparo médico? Por medo 
de processos? 

Certamente ocorre uma superutilização da tecnologia. As razões são 

múltiplas. Além do despreparo médico, receio de processos, existe o interesse 

econômico direto ou indireto. Atualmente o médico tem menos tempo para 

conversar e examinar um paciente: é mais rápido pedir um exame que 
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substitua isso. Da mesma forma, muitos médicos recebem percentuais ou 

benefícios sobre exames que solicitam. 

 

9. Você estaria aberto a uma decisão conjunta entre hospitais e 
operadoras sobre a aprovação de protocolos nas patologias 
mais comuns e de maior custo? A decisão deve ser somente 
de quem paga (operadora)? A decisão é exclusivamente das 
entidades médicas pela sua responsabilidade? 

Acho que a MBE fornece embasamento para a padronização de 

condutas, especialmente nas enfermidades mais prevalentes. A criação de 

protocolos institucionais tem uma importância fundamental, tanto para 

pacientes, médicos e para o próprio hospital. Penso que decisão deve ser 

conjunta, devendo incluir também representantes das instituições que geram a 

maior despesa, ou seja, os hospitais. 

 

10. Qual a sua opinião sobre as operadoras tenderem a desenvolver 
serviços próprios e os hospitais passarem a atuar como 
operadoras de saúde? Isso revela o total desconcerto na 
relação? Desconfiança de ambos os lados? 

Penso que depende do contexto. Em cidades pequenas, onde as 

operadoras são quase exclusivas, acho que não há problema. Por outro lado, 

em cidades maiores, onde há diversos tipos de operadoras e diferentes 

hospitais e serviços de prestação médica, penso que o paciente deve ter a 

possibilidade de escolha. O monopólio tanto das operadoras quanto dos 

hospitais não é saudável. 

 

11. Hospitais e operadoras, saúde ou doença? 

Infelizmente a quase totalidade dos recursos destinados à saúde na área 

privada são usados na terapia das doenças em detrimento a promoção da 

saúde e a prevenção. Ainda não incorporamos a filosofia da medicina 

preventiva, mas acho que essa falha deve ser retificada o mais breve possível. 

Acho que tanto operadoras como nós médicos devem fazer parcerias para a 
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implementação de uma nova cultura e discutir tanto metodologia quanto 

remuneração já que as atuais tabelas remuneram por doença. 

 

12. Compartilhar riscos entre hospitais e operadoras, é possível? 
Qual sua experiência real? 

Acho que é possível, especialmente nos locais onde existe uma boa 

prática da medicina. No Hospital Mãe de Deus foi iniciado um movimento neste 

sentido que está em fase muito inicial. Para a ocorrência disto é importante 

muito envolvimento, tanto por parte dos médicos quanto das operadoras, e dos 

hospitais. Ás vezes, interesses escusos não permitem a evolução das 

negociações. 
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APÊNDICE 7 - ENTREVISTA 6 

 

Médica auditora da UNIMED FEDERAÇÃO 
Gerente da Auto-gestão RBS saúde.  
Médica responsável pela liberação de pagamentos de procedimentos de alto custo na 
UNIMED. 
Gestora de um grupo de auto-gestão de grande empresa privada. 
 
 
 

1. Como você define Medicina baseada em evidencias? 

A associação entre a experiência clínica com as melhores evidências 

científicas disponíveis. 

 

2. Quando você entrou em contato com esse conceito e de que 
maneira? 

Em 1999, quando atuava na Unimed Porto Alegre. A referida operadora, 

na ocasião, contratou um profissional da Medicina Baseada em Evidências 

para treinamento da equipe de gestão e auditoria com finalidade de embasar 

as decisões assistenciais e administrativas. 

 

3. Você acha que a MBE pode mediar o conflito de interesses entre 
operadoras de plano de saúde e instituições médicas 
assistenciais? De que forma? 

Sim. Na medida em que as condutas médicas estejam alicerçadas 

dentro do melhor respaldo científico possível. 

 

4. Fale sobre a aceitação da classe médica sobre essa nova rotina, 
aceitação x resistência? É uma intervenção no ato e na 
soberania médica? 

A classe médica ainda oferece resistência a MBE, principalmente os 

profissionais mais antigos. Alegam que a MBE, bem como os protocolos, 

“engessam” a atuação médica e interferem na autonomia médica. Não vejo 

como uma interferência. É apenas mais um instrumento científico para 

respaldar as condutas médicas. Vejo como uma proteção ao ato médico e ao 

paciente. 
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5. A aplicação da MBE mudou a rotina cobrança-glosa das 
instituições? A sua aplicação traria bons resultados econômicos 
para ambos os lados (médicos e operadoras)? 

A MBE tem mudado a rotina, mas ainda não com tanta intensidade, pois 

há que se corrigirem atitudes que já vinham acontecendo há muito tempo. Isto 

significa mudar a cultura das pessoas e organizações o que se traduz num 

processo lento. Acredito que sua ampla aplicação traria bons resultados para 

médicos e operadoras; obviamente, que em algumas situações a MBE até 

aumenta o custo de um determinado procedimento, porém, deve-se lembrar 

que na média, uniformiza as condutas e corrige distorções. 

 

6. O que é uma atenção em saúde eficiente?  

Atendimentos com alta resolução dos problemas dos pacientes. 

 

7. Quais os benefícios para os pacientes da aplicação da MBE? 

Os pacientes seriam beneficiados à medida que estariam sendo 

manejados com condutas embasadas nas melhores experiências científicas 

existentes. 

 

8. Você acha que existe uma superutilização de tecnologia como 
fonte de receita pela classe médica (incluindo-se as instituições 
hospitalares)? Por despreparo médico? Por medo de 
processos? 

Sim. Muitas vezes, por despreparo médico (distanciamento muito grande 

entre a formação médica e o mercado que o médico se depara quando começa 

a atuar), outras vezes por exercer “medicina defensiva” e em outros casos, por 

“vantagens” que o profissional recebe ao adotar determinada tecnologia. 

 

9. Você estaria aberto a uma decisão conjunta entre hospitais e 
operadoras sobre a aprovação de protocolos nas patologias 
mais comuns e de maior custo? A decisão deve ser somente de 
quem paga (operadora)? A decisão é exclusivamente das 
entidades médicas pela sua responsabilidade? 

Sim. A decisão deve ser conjunta, pois o problema atinge a todos, 

médicos, operadoras e entidades médicas. Protocolos instituídos somente 
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pelas operadoras podem não gerar credibilidade, pois podem causar a 

impressão de que são apenas para reduzir custos. 

 

10. Qual a sua opinião sobre as operadoras tenderem a desenvolver 
serviços próprios e os hospitais passarem a atuar como 
operadoras de saúde?  Isso revela o total desconcerto na 
relação? Desconfiança de ambos os lados? 

Por um lado revela-se um conflito no relacionamento, pois, o ideal é que 

cada instituição desenvola muito bem a sua proposta. Ocorre que a chamada 

“parceria” não acontece de uma maneira ideal e isto faz com que os 

prestadores ofereçam, muitas vezes, serviços com valores muito superiores 

aos reais e as operadoras queiram, também, remunerar muito pouco os 

prestadores. Por outro lado, há de se lembrar que, tanto prestadores quanto 

operadoras atuam na mesma área e que, desenvolver outras ações representa 

um desafio que, muitas vezes, tem gerado bons resultados. 

 

11. Hospitais e operadoras: trabalham com saúde ou doença? 

Ainda ambos têm o foco na doença, apesar de haver várias campanhas 

de promoção de saúde. 

 

12. Compartilhar riscos administrativos entre hospitais e 
operadoras, é possível? Qual sua experiência real? 

Acredito que sim, porém, não tenho experiência. 


