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hegamos ao Quarto Volume, já são dois anos completos de Debates mensais. Neste número tivemos, oficialmente,
menos artigos, porque consideramos que um dos Debates tenha sido durante o QualiHosp ao qual, aliás, nossos
assistentes acorreram com entusiasmo. Sugerimos desde já o acesso ao sítio www.qualihosp.com.br para saber tudo
o que ocorreu em abril.
Neste quarto semestre, tivemos a oportunidade de discutir inovações na gestão da Saúde. O tema é
extremamente interessante porque as organizações do setor são consideradas conservadoras, pelo menos na área
de gestão (uma vez que na atividade assistencial a incorporação de equipamentos e técnicas é uma característica
da área, à qual é atribuído constante aumento de gastos).
O primeiro assunto foram as inovações no financiamento. A freqüência a este primeiro debate mostrou
que tínhamos acertado no temário e na escolha das organizações representadas. Tivemos o CEO do DASA
Diagnósticos da América com seu IPO e o Presidente do Hospital Nossa Senhora de Lourdes com seu equity fund,
fundo imobiliário, que muita gente do setor quer conhecer melhor. A quantidade de aberturas de capital na área da
Saúde mostra que o assunto realmente é contemporâneo e a sinceridade dos palestrantes apresentações e nas
respostas às questões levantadas foi louvável.
Abril foi o mês do QualiHosp, no qual consideramos uma grande inovação a abertura do diálogo... entre
operadoras, estas e reguladores, estes e as empresas e ainda com os prestadores, o que não caberia numa noite mas
está inteiro no endereço eletrônico sugerido.
Tivemos também uma noite sobre Recursos Humanos, na qual tivemos a discussão sobre alternativas na
remuneração em organizações de Saúde. Fizeram apresentações o Presidente da UNIMED de Franca, que tem sido
considerada pioneira na implantação de mecanismos de P4P – pay for performance, ou pagamento por
desempenho – no Brasil e a Diretora do Hospital Israelita Albert Einstein, apresentando a sua política que
certamente é inovadora em nosso meio. Mais uma vez a presença maciça, os elogios e as perguntas foram um
indicador do sucesso do assunto.
E não seria adequado terminar um semestre com este tipo de temática sem colocar, não em confronto
mas à disposição de nossa platéia e de nossos leitores algumas inovações pensadas para a gestão da assistência,
tanto no setor público quanto no setor privado. Por exemplo, o presidente do Grupo Notre Dame Intermédica, que
fez uma apresentação polêmica, não hesitou em dizer que pra muitas de suas iniciativas inspirou-se em programas
do setor público. Além disso, mencionou considerar inadequado o termo gestão de doenças – disease management
– correntemente empregado. Para ele, a expressão mais adequada deveria ser gestão de Saúde... Por outro lado, o
nosso Secretário Adjunto da Saúde, que tem fama de criativo e inovador, colocou que uma das maiores inovações
recentes do SUS é dar resultados, o que demonstra uma preocupação com a efetividade do sistema, tendo em vista
os seus gastos.
Os professores do GVsaúde que coordenaram os debates conseguiram, como sempre, colocar as
questões pertinentes e estimular as perguntas da platéia, o que demonstra que estamos de fato, de forma
institucional, cumprindo nosso dever, de levar informações e promover a discussão sobre questões relevantes da
Gestão em Saúde. Esperamos mais estímulos por parte do ambiente da Saúde, da nossa colaborativa platéia e de
quem lê essa publicação.
Continuamos à espera de colaborações, sugestões e debates.
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