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DESPESAS
Despesas com exames
(incluindo os realizados em hospitais)

FATURAMENTO
Receita Bruta do Mercado
de Medicina Diagnóstica

Para cada R$ 1 de valor adicionado
produzido pelo setor de Medicina Diagnóstica,
gera-se um impacto de R$ 0,57 sobre os
demais setores da economia, totalizando
R$ 1,57 de impacto sobre o PIB.
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Conselho de
Administração
“A Abramed estava
pronta para realizar
um projeto como este,
fundamental para o setor
e para o desenvolvimento
da saúde no Brasil.”

“Radiografia inédita da
Medicina Diagnóstica,
mostrando a importância
no cuidado aos pacientes
e os impactos socioeconômicos do setor.”

Claudia Cohn
Grupo DASA

Conrado Cavalcanti
Hospital Sírio-Libanês

“Retrato preciso do setor,
que permite uma análise
acurada do impacto de
suas atividades sobre os
elos da cadeia da saúde.”

“Uma nova era de maior
clareza do papel da
Medicina Diagnóstica na
Saúde Suplementar em
nosso país.”

Eliezer Silva
Sociedade Beneficente Israelita
Brasileira Albert Einstein

Fernando Lopes Alberto
Grupo Fleury

“Conhecimentos que
nos tornam ainda mais
responsáveis pela
sustentabilidade do setor.
Não há como retroceder,
só nos resta avançar.”

“A gestão baseada em
dados é muito mais
eficiente. Do contrário,
você tomará decisões
baseadas apenas
em opiniões.”

Leandro Figueira
Alliar Médicos à Frente

Ademar J. O. Paes Júnior
Clínica Imagem

“Fotografia ampla do
setor, que apresenta informações que contribuem
com debates e proposições para a melhoria do
sistema de saúde.”
Lídia Abdalla
Grupo Sabin
Conselho Deliberativo
Conselho Fiscal

Carta da Presidência
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Em que tempos estamos? Transformações
aconteceram no mundo nos últimos anos. A diversidade das necessidades de saúde; um cenário cada vez mais complexo; o foco para o curto
prazo e não para sustentabilidade do sistema; o
colapso do financiamento de saúde; o envelhecimento da população e a diminuição de mobilidade
fazem parte da realidade atual e do futuro, sendo
características que, somadas aos hostis momentos da crise no Brasil, desafiam-nos todos os dias
para mudar aqui e no mundo inteiro.
Crises e acontecimentos políticos, sociais e
econômicos têm assolado a rotina de brasileiros
e gestores da saúde, líderes que necessitam repriorizar, planejar ações preventivas e assistenciais básicas e, principalmente, achar espaço para
o imprevisto.
A saúde é um dos setores mais impactantes
na vida dos brasileiros. A evolução dos gastos em
saúde é um dos grandes desafios mundiais. Com
a queda no número de beneficiários da saúde privada e a sobrecarga sobre o sistema público de
assistência, nasceram formas diferentes de atendimento, relações entre financiadores, gestores
de sistemas de acesso aos serviços e, especialmente, a grande necessidade de informação para
melhoria da eficiência do setor.
O desejo da maioria dos brasileiros é ter a cobertura da saúde garantida. Podemos afirmar
que nunca houve condições efetivas para universalidade e, desde o surgimento dos sistemas de
saúde pública (SUS) e privada, os desafios para
a sustentabilidade do setor estão estabelecidos
e permanecem crescentes. O propósito das lideranças da saúde para prover serviços com boa
qualidade e eficiência tem o paciente como centro de todas as atenções e só terá sucesso com
grandes transformações.
O Painel Abramed – O DNA do Diagnóstico é resultado do amadurecimento da nossa Associação.
Fundada em 2010, a Abramed teve sua trajetória marcada por fases determinantes para o setor.
No início, o conhecimento entre os associados era
fundamental. Nossos fundadores criaram visões
coletivas de um grupo de empresas com insatisfações semelhantes, que precisavam ter representatividade como instituições provedoras de serviços

em diagnóstico e tinham por objetivo o desenvolvimento em áreas específicas da medicina.
O decréscimo de beneficiários durante a crise
gerou várias especulações sobre as condições de
continuidade do sistema. Afirmações com qualquer número geravam desdobramento de notícias errôneas, que poderiam impactar o acesso
do paciente a determinados procedimentos, além
da continuidade de prestação de serviços com eficiência e credibilidade.
A transparência nas informações é fundamental para que possamos alcançar patamares
adequados de eficiência, com uso racional de recursos, evitando custos gerados tanto pela sub
como pela superutilização.
Desconfiança era a palavra da vez. Como tirar
o setor da esfera do colapso e os atores da cadeia da saúde da esfera da falta de confiança?
Como trazer para a saúde a importância integrada de cada área, de cada cadeia de valor da
indústria diagnóstica (fornecedores de insumos,
empresas de inovação, equipamentos, logística,
além dos prestadores)?
Essas perguntas sempre estiveram presentes
entre os associados da Abramed. Discussões profundas levaram à elaboração de um plano estratégico, que definiu a participação ativa deles e da
entidade como protagonistas nas ações de melhoria da saúde no Brasil.
Foram muitos os desafios nesses oito anos
de Abramed, na forma mais prática de uma democracia associativa disciplinada e assertiva,
com foco na união do setor pela sua sustentabilidade. Em 2015, iniciamos a semente deste projeto. Todos pediam dados do setor, apontavam a
inexistência de números consistentes e destacavam a necessidade de informações precisas e de
origem conhecida para viabilizar níveis de comparação e referência.
Assim, o Conselho da Abramed e seus membros buscaram uma consultoria com experiência
para ser a curadora das pesquisas. E, com a contratação da GV Projetos, iniciamos a estruturação
do trabalho.
Ainda pela carência de informações, decidimos
trazer o projeto para casa, abarcando o triênio
2015-2017. Foi então criado na Abramed um de-

A transparência
nas informações
é fundamental
para alcançarmos
patamares
adequados de
eficiência.”

Claudia Cohn
Presidente do Conselho Abramed
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médico-hospitalares e na qualidade da assistência: o nosso paciente.
Por fim, gostaria de fazer alguns agradecimentos para a produção deste árduo trabalho, rico em
conteúdo e formato:
Ao nosso competente e unido Conselho Deliberativo, no qual sou honrada por cumprir o terceiro
mandato na presidência, e ao qual agradeço pela
dedicação de inúmeras reuniões e divisões de trabalho. Agradeço a participação de cada um de
vocês: Conrado Cavalcanti, Eliezer Silva, Fernando
Lopes Alberto e Leandro Figueira.
Ao time Abramed, liderado pela Priscilla
Franklim Martins, com a dedicação e seriedade de
inteligência setorial da Juliany Braga, o apoio administrativo-financeiro da Lígia Carvalho, e a Comunicação do Guilherme Ferri, minha reverência.
Meu especial obrigada ao Vice-Presidente do
Conselho, Conrado Cavalcanti. Sem ele, não teríamos finalizado esta jornada.
E, para agradecer a quem nos apoiou em conteúdo, nota, inspiração, questionamentos e cálculos, fiz um parágrafo especial que ouso escrever
sem o talento de uma poetisa, mas com o coração
repleto de saudades. A você, nosso sempre querido Gastão, nosso Luiz Gastão Mange Rosenfeld.
Além de levarmos informação à sociedade,
contribuímos neste trabalho para prevenção,
combate à doença, inovação e qualidade, além
de reiterar aqui, pela Abramed – Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, nosso compromisso social com a medicina de boa qualidade e
com o Brasil.

Painel Abramed

partamento de inteligência de mercado, liderado
por uma profissional com uma década de experiência em grandes organizações.
Baseados em planejamento estratégico, pesquisa e critérios de confiança, chegamos ao Painel Abramed – O DNA do Diagnóstico. Um anuário
que consolida dados das empresas associadas
inaugura de forma organizada o levantamento de
dados do setor diagnóstico no Brasil.
Importante instrumento para consulta de
dados da saúde, a primeira edição do Painel
chega com o objetivo de contribuir para a troca de
informações e dados comparáveis. Não temos a
pretensão de ser infalíveis; por isso, a evolução de
nosso painel será contínua.
A capacidade de cada associado em entender
a importância do trabalho e o apoio das lideranças executivas das empresas – que foi enorme
– trazem à tona nosso comprometimento com
a prestação de contas deste projeto, além de
nossa gratidão e do compromisso em continuarmos esta jornada.
Nosso objetivo principal foi efetivamente cumprido. Oferecemos indicadores, inserimos nosso
setor na economia produtiva brasileira e formamos (e formaremos a cada ano de edição) um
grupo mais participativo como instrumento para
levar valor ao ator mais importante nos serviços

Dr. Luiz Gastão Mange Rosenfeld
(20/09/1943 – 18/03/2018)

Este trabalho só existe em virtude da sua dedicação, sua mente
brilhante e sua vontade de vê-lo pronto.
Nos momentos em que todos queriam desistir, você trazia a fórmula,
a teoria, ensinava aos consultores da GV, e todos sempre ficavam
boquiabertos pela sua capacidade, pelo seu raciocínio e pela sua
constante vontade de ensinar.
Seu jeito para educar foi ímpar e transformou mentes fechadas em
mentes preparadas.
Seu legado para o mundo e para o nosso setor é proporcional às boas
lembranças dos momentos que vivemos na Abramed e na vida, e
a todas as coisas que você proporcionou às pessoas que tiveram o
privilégio de conviver com você.
Ficam aqui nosso eterno respeito, carinho e admiração.
Agradecemos por tudo, mestre!

O DNA DO DIAGNÓSTICO

Gastão,

Painel Abramed

Agradecimento Especial
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A Abramed
surgiu da união
das empresas para
gerar soluções e
propostas voltadas
ao setor.”

Painel Abramed
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A Abramed
A consolidação de um novo perfil empresarial e o estabelecimento
de regulamentações determinantes
para o futuro da Medicina Diagnóstica no Brasil aproximaram empresas
de diferentes regiões do país, atentas
à importância de se unirem para gerar
soluções e propostas voltadas ao e à
saúde no Brasil.
Frente à necessidade de melhor
representatividade setorial, em 14 de
julho de 2010 foi fundada a Abramed
– Associação Brasileira de Medicina
Diagnóstica, reunindo laboratórios
de análises clínicas, anatomia patológica, genética e clínicas de radiologia
e diagnóstico por imagem, com atuação de ponta no país.

A Abramed nasceu para atender
aos anseios de suas associadas, por
meio do diálogo com agências regulatórias; entidades setoriais nacionais e
internacionais; comunidades científicas; empresários; operadoras de plano
de saúde; especialistas das empresas
associadas; investidores; órgãos governamentais nas esferas federal, estadual e municipal; além dos diversos
atores da cadeia da saúde.
Nossas associadas são empresas reconhecidas pela alta qualidade
na prestação de serviços em diagnóstico, inovação tecnológica e práticas de gestão que são referências no
mercado, governança, compliance e
responsabilidade corporativa.

Painel Abramed
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Nossas associadas são
empresas reconhecidas pela
alta qualidade na prestação
de serviços em diagnóstico,
inovação tecnológica e
práticas de gestão que são
referências no mercado.”

Nossos principais objetivos são:
»» Promover a troca de conhecimento técnico,

científico e de gestão.

»» Disseminar o aprimoramento da gestão de

qualidade dos serviços prestados em Medicina Diagnóstica.

»» Representar empresarialmente o mer-

cado de diagnóstico perante órgãos governamentais e regulatórios, estabelecendo
agendas positivas com as sociedades científicas do setor.

17

»» Desenvolver formas de atender o paciente

como o centro da atenção, em consonância às fontes pagadoras.

»» Defender os interesses das associadas,

sempre dentro de uma conduta ética e de
melhores práticas em compliance.

»» Realizar análises, revisões e contribuições

acerca de importantes dados e legislações
que impactam a Medicina Diagnóstica.

»» Informar a sociedade, de forma racional,

sobre a importância da Medicina Diagnóstica na prevenção de doenças e outros riscos ao paciente.

Painel Abramed

da cadeia produtiva da saúde, em âmbito
nacional e internacional.

O DNA DO DIAGNÓSTICO

»» Cooperar com as mais diversas entidades

Painel Abramed
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Todos os atores
da saúde devem se
valer de práticas para o
alcance da excelência
assistencial.”

Ética e a Abramed

19
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e usuários. Assim, é natural que questões éticas surjam dentro da dinâmica
dessas relações, por isso elas devem
sempre ser vistas por diferentes lentes
e constantemente atualizadas. O produto final dessas interações deveria ser
a plenitude do atendimento às necessidades de saúde da população, incluindo
a maior transparência das informações.

Painel Abramed

O setor de saúde apresenta, em
todos os seus elos produtivos, interações complexas mediadas por diferentes vetores, como acesso e qualidade
assistencial, regulação dos seus processos, iniciativas, nem sempre sinérgicas, provenientes dos setores público
e privado, além de informações desiguais entre provedores, financiadores

Painel Abramed
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Se ética é o conjunto de princípios e valores
morais que conduzem o comportamento humano
dentro da sociedade, todos os atores do setor de
saúde deveriam se valer de regras, padrões e práticas que propiciassem o pleno alcance da excelência assistencial e a máxima segurança do
paciente. Assim, os programas de ética e compliance que norteiam as atividades de uma instituição de saúde devem ser pautados por total
transparência e por práticas que visam manter as
associações e empresas em conformidade com
leis, normas e regulamentos e, principalmente,
com os valores propagados na missão das empresas e suas associações. Desta forma, todos
os atores são responsáveis pelo aculturamento da conduta ética tanto de provedores, financiadores e usuários.
A Abramed procura atuar exatamente na disseminação de
ideias, valores e padrões, comprometendo-se com as questões éticas de todos os
relacionamentos envolvidos na cadeia produtiva
de saúde, incluindo as relações com operadoras,
entre associados e, claro,
com a comunidade médica, além de envolver o
governo e a sociedade em
geral. Além disso, também
contribui com mecanismos
de suporte e monitoramento
do cumprimento de práticas
voltadas primordialmente ao interesse do paciente.
Dentro desse contexto, a Abramed se ampara no seu recém-criado
Código de Conduta, que estabelece os
princípios éticos a serem observados por
seus associados e coloca, em primeiro lugar, o
principal interesse do paciente. Em consonância
com seu Código de Conduta, criou também seu
Comitê de Ética, que se constitui em um órgão
colegiado no qual se avaliam, periodicamente,
questões levantadas pelos Associados, além de
estabelecimento e promoção da hierarquia das
atividades a serem desenvolvidas pela Associação. A partir daí, a Abramed recomenda diretrizes e posicionamentos sobre as questões éticas.
Para maior independência do seu Comitê de

Ética, a Abramed conta com três membros independentes, que atuam como representantes da
sociedade civil, em sua composição.
Para que a transparência, que é um dos pilares do Programa de Ética e Compliance da Associação, se consolide, a Abramed criou um Canal
de Denúncias, onde o Associado, ou participantes de outras organizações pertencentes à cadeia de saúde, ou mesmo membros da sociedade
civil, comunicam suas percepções de não conformidade de qualquer prática relacionada ao setor.
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A Abramed atua na
disseminação de ideias,
valores e padrões
e se compromete
com as questões
éticas de todos os
relacionamentos
envolvidos na cadeia
produtiva de saúde.”

De forma complementar, a Abramed desenvolve outras ações como:
1. o Regimento Antitruste, que define regras
para proteger seus associados frente à legislação de defesa da concorrência;
2. critérios de elegibilidade para novos entrantes (sócios);
3. o Termo de Adesão ao Código de Conduta;
4. a Avaliação Reputacional (Riscos de Compliance) de parceiros e fornecedores; e
5. a própria formalização das regras de governança Abramed (regimento comitês, antitruste,
câmaras, GTs permanentes, entre outros).
Por fim, para contribuir no aculturamento e na
disseminação de políticas e padrões éticos, a Associação desenvolve treinamentos e publicará
periodicamente materiais para dar publicidade
a seus princípios, a fim de mitigar riscos relacionados a não conformidade e fraudes, visando à
proteção da reputação das empresas e, consequentemente, sua sustentabilidade, contribuindo
assim para o fortalecimento dos elos da cadeia de
saúde sobre pilares de ética e confiança.

Painel Abramed

Essas denúncias são avaliadas pelo Comitê de
Ética para análise e deliberação de encaminhamento, que pode compreender orientação ao associado, ou até mesmo, em casos mais graves,
medidas punitivas.

Metodologia de Trabalho

Painel Abramed
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Este trabalho
surgiu como
uma resposta
da Abramed
à carência de
dados do setor.”
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on-line de pesquisa junto às
empresas associadas, cujas
respostas consolidadas compõem este material. Também
foram realizadas consultas a
entidades parceiras, como Colégio Brasileiro de Radiologia
(CBR), Sociedade Brasileira de
Patologia Clínica (SBPC) e Sociedade Brasileira de Análises
Clínicas (SBAC), e a fornecedores de insumos.
Participaram dessa pesquisa 15 empresas associadas à Abramed: Alliar Médicos
à Frente; Boris Berenstein Medicina Diagnóstica; BP Medicina Diagnóstica; CEPEM
(Centro de Estudos e Pesquisas
da Mulher); CETAC Diagnóstico por Imagem; Grupo Dasa;
Grupo Fleury; Hermes Pardini
Medicina, Saúde e Bem-Estar;
Hospital Sírio-Libanês; Sabin
Medicina Diagnóstica; SalomãoZoppi Diagnósticos; Santa
Luzia; Senne Liquor Diagnóstico; Sidi Medicina por Imagem;
e Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.
Assim, espera-se contribuir
para um melhor entendimento
do setor de Medicina Diagnóstica no Brasil.

Painel Abramed

Este trabalho surgiu como
uma resposta da Abramed à
carência de dados do setor de
Medicina Diagnóstica, sobretudo aqueles que viessem das
empresas atuantes nesse mercado e traduzissem suas realidades e desafios. Assim, a
Associação se propôs a dar um
passo no sentido de suprir essa
carência e incentivar esse processo, gerando dados que estimulassem o aprofundamento
nos temas de maior relevância
e o teste de hipóteses que permeavam o entendimento geral
a respeito do setor até então.
Os esforços para a realização
deste trabalho começaram há
mais de dois anos, quando a GV
Projetos foi contratada para aplicar a primeira pesquisa sobre
dados de Medicina Diagnóstica
com os associados da Abramed
e estimar tanto o tamanho do
setor no Brasil quanto sua importância econômica. Diante da
necessidade de discutir melhor
os resultados apresentados e
garantir sua consistência, foi gerada esta publicação.
Para isso, além da utilização de dados secundários,
foi aplicado um formulário

Dados Gerais

Painel Abramed
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A população
brasileira está
envelhecendo e atingiu
padrões de longevidade
semelhantes aos
de países
desenvolvidos.”

Painel Abramed
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População do Brasil
Segundo o IBGE1, a população brasileira foi estimada em 207.660.929
pessoas em 2017, 49% composta por
homens e 51% por mulheres. Concentra-se sobretudo nas regiões Sudeste
(42%) e Nordeste (28%).
A maior parte é jovem: 47% têm até
29 anos e 81% estão em idade economicamente ativa. Entretanto, o Brasil
1

Data de referência em 1º de julho de 2017.

está envelhecendo. O país atingiu padrões de longevidade semelhantes
aos de países desenvolvidos (a expectativa de vida ao nascer do brasileiro
em 2017 era de 75,8 anos) e tem de
lidar com desafios similares (saúde e
previdência). Há ainda a elevada carga
tributária, embora com níveis de renda
muito inferiores aos daqueles países.

Gráfico 1

População do Brasil em 2017
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Fonte: IBGE.

Com a inversão da pirâmide etária brasileira, a
situação da saúde tende a piorar, uma vez que os
gastos com os mais idosos são custeados pelos
mais jovens. É necessário evitar o esgotamento
desse modelo discutindo-se novas maneiras de
financiamento. Possíveis abordagens seriam o
incentivo à poupança durante a fase produtiva
da população e mais programas de prevenção,
dado que, a longo prazo, é mais barato prevenir
do que tratar.
A tendência de envelhecimento não é uma
questão isolada do Brasil, mas sim uma tendência mundial. Esse fato traz grandes desafios para

o setor de saúde, tendo em vista que o consumo
e os gastos relacionados aos serviços de saúde
crescem proporcionalmente à idade.
A falência dos modelos de aposentadoria ao
redor do globo e a dependência financeira na terceira idade podem resultar na saída dos idosos do
sistema de saúde suplementar por razões econômicas, justamente numa fase de maior vulnerabilidade. De um lado, o SUS é sobrecarregado; e
de outro, cresce a demanda por novos serviços,
como as clínicas populares. É importante que a
sociedade discuta alternativas e soluções para
essa questão.
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Fonte: IBGE.
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Espera-se
um cenário
econômico mais
favorável a partir
de 2019.”

Dados Econômicos
do Brasil
PIB
cimento da economia seja em torno
de 2%. Com a persistente crise política, a incerteza eleitoral e a greve dos
caminhoneiros, contudo, dificilmente
o patamar de 2% será atingido. Mas
espera-se um cenário mais favorável
a partir de 2019, a depender do resultado das eleições.
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O PIB real brasileiro apresentou
queda nos anos de 2015 e 2016, bem
como o PIB per capita, indicando
que nesse período o poder de compra do brasileiro se reduziu. Entretanto, desde 2017, a economia tem
apresentado sinais de lenta recuperação, e estima-se que em 2018 o cres-
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Evolução do PIB Real

10,00
6,36
7,5

8,00
5,63
6,00

6,1

5,92

6,98

6,94

6,74

6,61

6,73

5,91

6,50

6,56

5,1
4,0

4,00

3,0
2,00

1,9

0,00
2007

2008

2009

1,0

0,5

-0,1
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-3,5

-3,5

2017

-2,00
-4,00

32

Painel Abramed

O DNA DO DIAGNÓSTICO

-6,00
PIB (R$ trilhões)

Crescimento real do PIB (%)

Fonte: Bacen.

Níveis de preços e de renda ainda são uma
barreira ao acesso à saúde suplementar, e, apesar da existência e do funcionamento do SUS no
Brasil, são conhecidas as dificuldades deste para
atender e ampliar o atendimento às demandas da
população. A saúde suplementar é fundamental,
não apenas devido a seu aspecto complementar,
mas também devido a suas contribuições na absorção tecnológica e de tratamentos de ponta,
por exemplo.
Ademais, tem-se ainda o desafio da distribuição geográfica da prestação de serviços, uma
vez que há forte concentração de recursos na
área de saúde nos grandes centros urbanos. A
região Sudeste, por exemplo, foi responsável por
54% do PIB nacional em 2015, e seu PIB per capita era maior que o dobro do PIB per capita da

região mais pobre (Nordeste). Já o PIB per capita
do Distrito Federal era seis vezes e meia maior
que o do Maranhão.
A dificuldade de acesso à saúde pode dar
lugar ao subtratamento, um problema real
que pode surgir devido à falta de assistência à
saúde, a diferenças nos recursos médicos disponíveis (tratamento sensível aos suprimentos), à dificuldade de acesso a cuidados (como
transporte e apoio social) e a barreiras financeiras implícitas (como custo de medicamentos)2 . Muitas pessoas recorrem aos serviços
de saúde com grande sacrifício financeiro, e
há ainda aquelas que não buscam os cuidados
necessários por causa do custo. O custo é, em
geral, o maior obstáculo de acesso à saúde ao
redor do globo 3.

2

Segundo o livro Compliance na Saúde – Presente e Futuro de um Mercado em Busca da Autorregulação, iniciativa do grupo Criarmed.

3

Conforme Frost e Reich (2008). De acordo com os autores, outros obstáculos de acesso seriam: a corrupção persistente em serviços de saúde
públicos e privados; comércio internacional e disputas sobre patentes; atitudes culturais em relação à doença e ao tratamento; e dificuldades
na distribuição, prescrição, entrega e uso de produtos.
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Fonte: Bacen.

Gráfico 3

Estimativas do PIB Brasileiro (2018 – 2023)
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Esta dificuldade financeira, de acordo com a
OMS, pode encorajar:
• o autotratamento e a automedicação;
• a utilização de medicamentos fora de prazo, de qualidade inferior ou de doses parciais; e
• o adiamento do recurso a consultas com profissionais de saúde nas fases iniciais da doença.
As dívidas médicas são a causa principal de falência pessoal nos EUA4, por exemplo. Muitas destas pessoas tinham alguma forma de seguro de
saúde, mas os benefícios oferecidos eram insufi-

4

cientes para protegê-los dos pagamentos diretos
ou copagamentos mais caros.
No caso brasileiro, aponta-se a importância da
discussão e do envolvimento de toda a cadeia de
saúde na determinação dos valores percentuais
autorizados pela ANS na cobrança de coparticipações e franquias, a fim de impedir que percentuais elevados possam reduzir o acesso à saúde
da população em geral. Essa questão ainda será
muito discutida, com o recente veto realizado pelo
STF dos últimos valores autorizados.

De acordo com a fundação americana The Common Wealth Fund. Vide mais informações em http://www.commonwealthfund.org/.

Geração de Empregos

ções do mercado de trabalho
em geral5 .
O setor de saúde foi responsável por 2,03 milhões de empregos formais6 no Brasil em
2017, 5% do total de postos de
trabalho no país. O segmento
de Medicina Diagnóstica7, por
sua vez, correspondia a 241.931
empregos (12% dos empregos
na área da saúde) no mesmo
ano, e cresceu mesmo durante
a crise (2,4% em 2017).

5

Vide em Machado e Oliveira (2011).

6

Foram considerados para a agregação na área da saúde os seguintes CNAEs:

A área da saúde foi
responsável por mais de

2 milhões

de empregos em 2017,
5% do total de postos de trabalho.

O setor de Medicina Diagnóstica
foi responsável pela geração de

241.931 empregos em 2017,
12% dos empregos na
área da saúde.

861 – Atividades de atendimento hospitalar;
862 – Serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de pacientes;
863 – Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos;
864 – Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica;
865 – Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos;
866 – Atividades de apoio a gestão de saúde;
869 – Atividades de atenção a saúde humana não especificadas anteriormente;
871 – Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, e de infraestrutura e apoio a pacientes prestadas em residências coletivas e particulares;
872 – Atividades de assistência psicossocial e a saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química.
7

Foi considerado o CNAE 864 (Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica).
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O número total de postos de trabalho formais no
Brasil reduziu-se no período
entre 2015 e 2017. O monitoramento de dados de emprego
é importante não só devido a
sua importância econômica,
mas também devido à relação de dependência entre os
beneficiários da saúde suplementar e a população economicamente ativa, cujo acesso
se dá predominantemente por
planos coletivos empresariais,
que correspondem a 67% dos
beneficiários. Assim, os níveis
de emprego e formalidade influenciam grandemente o
acesso à saúde suplementar
no país.
Apesar de o número de empregos formais ter caído no
país, o número de empregos
na saúde cresceu 2% ao ano
no mesmo período, e acreditase que o setor de saúde será
um dos que mais empregará
nos próximos anos. Uma particularidade da área da saúde
é o uso intenso e diversificado de mão de obra, o que
faz o setor absorver com
muita rapidez as transforma-

Gráfico 4
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Fonte: CAGED/MTE. Foram consideradas apenas as declarações no prazo, a fim de possibilitar comparações estatísticas.

Quanto aos empregos na área
da saúde, dá-se destaque ainda
à profissão médica, uma vez que
os médicos são ao mesmo tempo
prestadores de serviços e ordenadores de despesas. Não só o número
de médicos, mas suas qualificações
e práticas repercutem nos custos do
sistema de saúde e na qualidade da
assistência ofertada à população.

Mesmo
durante a crise, o
setor de Medicina
Diagnóstica gerou
mais empregos.”

Empregos no Setor de
Medicina Diagnóstica
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O Brasil contava, em janeiro de 2018, com
452.801 médicos, o que corresponde à razão de
2,18 médicos por mil habitantes8 .
Quanto ao número de médicos especialistas no Brasil (que apresenta tendência de crescimento), 282.196 médicos possuíam título de
especialista em 2017 (68% do total de médicos
no mesmo ano). Destes, 199.884 (71% dos médicos especialistas) apresentam uma única especialidade. Outros 67.984 (24%) têm título em

8

duas especialidades, e 14.328 (5%), em três ou
mais. A especialidade médica é um elemento flexível na vida de muitos profissionais, e o tempo
de formação para obtenção do título varia de
dois a cinco anos 9 .
Apesar de a média de médicos por mil habitantes no Brasil ser inferior à média mundial,
o país apresenta um elevado índice de médicos especialistas, aproximando-se da média
no mundo.

O indicador utilizado – médico por mil habitantes – não apresenta uma “taxa ideal” e tem pouca expressão se utilizado isoladamente, conforme a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), uma vez que depende de fatores regionais,
socioeconômicos, culturais e epidemiológicos.

9

Cabe ressaltar que 24 das 55 especialidades exigem como pré-requisito a obtenção de título (ou a conclusão de programa de Residência Médica)
em outra especialidade, o que deve ser considerado para a compreensão da oferta e da distribuição de médicos com título de especialista.
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Gráfico 6

ao setor de Medicina Diagnóstica. A grande maioria desses médicos atua no segmento de Radiologia (57%), 15% em Anatomia Patológica, 7% em
Análises Clínicas e 20% em outros segmentos.

De acordo com a publicação “Demografia Médica no Brasil 2018”, que apresenta dados do Conselho Federal de Medicina, há, no país, neste ano,
21.297 médicos com especialidades relacionadas

Gráfico 8
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Pedidos excessivos de exames podem ser
uma forma de proteção à judicialização da atividade médica. A incerteza é outro motor da
sobreutilização (ou overuse), comum na medicina, devido a casos de difícil diagnóstico ou
pela ausência de evidência científica para indicar o melhor tratamento para alguns pacientes10 .
A quantidade de solicitação de exames também
pode ser influenciada pela percepção errônea do
consumidor de que “médico bom é aquele que
pede muitos exames”. Exames desnecessários
ou em excesso geram aumento de custos, impactando toda a cadeia de saúde.
Iniciativas nesse sentido têm tentado ameni-

10

zar o problema, como o programa Choosing Wisely, que incentiva o uso racional dos recursos da
saúde e também tem iniciativas locais. Entretanto,
ainda há bastante espaço para ações semelhantes de comunicação, educação médica, conscientização e de value based.
A profissão médica está passando por uma renovação geracional, com aumento do percentual
de médicos com menos de 35 anos. A média de
idade do médico brasileiro, hoje de 45 anos, é uma
das menores do mundo e vem caindo ao longo do
tempo. Isso reforça a importância de recomendações como aquelas do Choosing Wisely e as de
cartilhas de boas práticas médicas.

Conforme “Compliance na Saúde – Presente e Futuro de um Mercado em Busca da Autorregulação”.

Choosing Wisely
(“Escolhendo Sabiamente”)

Painel Abramed

O DNA DO DIAGNÓSTICO

40

Trata-se de uma iniciativa da
American Board of Internal Medicine (Abim) iniciada em 2012 nos
EUA, cuja missão é promover a comunicação entre médicos e pacientes, favorecendo a tomada de
melhores decisões.
O programa busca discutir intervenções e procedimentos de benefícios questionáveis e incentivar
escolhas tendo por base:
• decisões baseadas em evidências;
• não duplicidade de exames ou
procedimentos já recebidos;
• ausência de danos;
• verificação da real necessidade.
As listas de práticas sugeridas geradas por essas discussões favorecem a redução do desperdício e a
melhoria da qualidade da assistência.
O Brasil participa desse programa por meio de uma parceria
com sociedades científicas, como a
SBPC (Sociedade Brasileira de Patologia Clínica), conforme apresentado
ao lado.

Painel Abramed
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Saiba mais:
http://www.choosingwisely.org
http://bibliotecasbpc.org.br e
https://proqualis.net/choosing-wisely-brasil

Se de um lado existe a sobreutilização, de
outro, existe a subutilização de exames diagnósticos (underuse), que também aumenta custos na
cadeia da saúde, mas não no curto prazo, e sim
no longo prazo, em que o atraso de um diagnóstico precoce pode aumentar os custos devido ao
tratamento tardio.

Painel Abramed
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Panorama Geral
da Saúde
Financiamento da Saúde no Brasil
GASTOS COM SAÚDE (% DO PIB) –
PAÍSES SELECIONADOS
ESTADOS UNIDOS

16,8%

FRANÇA

11,1%

CANADÁ

10,4%

REINO UNIDO

9,9%

URUGUAI

9,2%

BRASIL

8,9%

CHILE

8,1%

RÚSSIA

5,6%

CHINA

5,3%

ÍNDIA

3,9%

Painel Abramed

Fonte: OMS. Dados de 2015.
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Segundo a OMS, as despesas relativas ao
consumo de bens e serviços de saúde no Brasil atingiram em 2015 um total de US$ 780,40
per capita (abaixo da média global de US$
1.012,12). Já os gastos com saúde no Brasil
corresponderam, naquele ano, a 8,9% do PIB e
7,7% das despesas totais do governo.
Segundo a OCDE, o total dos gastos no Brasil com saúde como percentual do PIB segue
o padrão dos países daquele grupo; porém, os
gastos públicos são relativamente baixos em
comparação com a maioria dos seus pares regionais, econômicos e países da OCDE.

Os gastos
com saúde
corresponderam a
cerca de 9% do
PIB e 8% das
despesas totais
do governo.”

Participação da Saúde no PIB e
Financiamento da Saúde no Brasil

Gráfico 1

Gastos com saúde no Brasil

Consumo
do governo

43%
Brasil
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US$ 322,96

Outros
gastos

92,3%

Paraguai
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US$ 321,34

Chile
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US$ 1.101,96

57%

Gastos do governo

US$ 780,40

Peru

Despesas
privadas

Gasto com
saúde

7,7%

Argentina

US$
997,93
Uruguai

US$ 1.281,29

Participação
dos gastos
em saúde no PIB

8,91%

O gasto per capita
do brasileiro em
2015 foi de

R$ 2.596,30
Considerando a taxa
cambial de
US$ 3,33 = R$ 1

Fonte: OMS.

GASTO EM SAÚDE
(US$ PER CAPITA)

EXPECTATIVA DE VIDA AO
NASCER (EM ANOS)

1º SUÍÇA

9.817,99

83

670,8

2º ESTADOS UNIDOS

9.535,95

79

18.120,7

3º NORUEGA

7.464,12

82

386,6

4º LUXEMBURGO

6.236,00

82

58,0

PAÍS

PIB (EM US$ BILHÕES)

5º SUÉCIA

5.600,10

82

495,7

6º DINAMARCA

5.497,39

80

301,3

7º AUSTRÁLIA

4.934,05

83

1.243,2

8º IRLANDA

4.757,12

81

283,7

9º HOLANDA

4.746,01

81

750,3

780,40

75

1.803,7

61º BRASIL
MÉDIA GLOBAL

1.012,12

Fonte: OMS e Ministério da Saúde, com base nos dados de 2015.

Em 2015, as despesas de consumo do governo
representaram 43% do total gasto com saúde
no Brasil, enquanto as despesas privadas (cidadãos e empresas, realizadas por meio de Planos
de Saúde ou de recursos
próprios) representaram
57%. Entre os dispêndios
privados, estão incluídos
gastos com saúde suplementar, consultas médicas, exames, hospitais e
alguns medicamentos de
alto custo.
Os países com gasto
per capita em saúde mais
elevado no mundo são
Suíça, Estados Unidos e Noruega. Os países com
maiores gastos em saúde são em geral aqueles

com os maiores PIB per capita. Na América do
Sul, o Uruguai é o país com maior dispêndio em
saúde por habitante (US$ 1.281,29), seguido do
Chile (US$ 1.101,96).
Como citado, o setor
privado é responsável
pela maioria dos gastos com saúde no país.
Os serviços privados
são oferecidos pela chamada Saúde Suplementar. As operadoras de
planos de saúde, por sua
vez, desempenham papel
fundamental neste financiamento, e, para discutir
a saúde financeira desse
sistema, é necessário também discutir a saúde
financeira das operadoras.

Apesar de tão
importante, a saúde
ainda ocupa um
espaço pequeno
nas discussões
políticas.”

DESPESA
ASSISTENCIAL

DESPESA
ADMINISTRATIVA

DESPESA DE
COMERCIALIZAÇÃO

OUTRAS DESPESAS
OPERACIONAIS

2015

140.351,4

15.162,1

118.735,3

16.412,3

4.515,1

15.525,9

2016

158.507,2

17.017,0

135.645,1

17.933,8

5.021,2

17.159,5

2017

176.041,9

16.786,3

149.053,5

18.776,8

5.052,8

17.612,3

Fonte: ANS Tabnet.

TAXA DE SINISTRALIDADE E RECEITA MÉDIA MENSAL DAS OPERADORAS DE
PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE, SEGUNDO PORTE DA OPERADORA (2017)
PORTE DA OPERADORA

2017
TAXA DE SINISTRALIDADE (%)

RECEITA MÉDIA MENSAL (R$)

TOTAL

84,0%

213,76

OPERADORAS MÉDICO-HOSPITALARES

84,7%

310,59

Pequeno porte (até 20.000 beneficiários)

83,7%

273,62

Médio porte (20.000 a 100.000 beneficiários)

85,3%

249,84

Grande porte (acima de 100.000 beneficiários)

84,6%

335,21

OPERADORAS EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICAS

46,9%

11,99

Pequeno porte (até 20.000 beneficiários)

48,1%

19,92

Médio porte (20.000 a 100.000 beneficiários)

55,9%

17,51

Grande porte (acima de 100.000 beneficiários)

45,0%

10,78

Fonte: DIOPS/ANS.
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RECEITA DE
OUTRAS RECEITAS
CONTRAPRESTAÇÕES
OPERACIONAIS
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OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE:
RECEITAS E DESPESAS DE 2015 A 2017 (EM BILHÕES)
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Gráfico 2

Taxa de Sinistralidade – Evolução

86%
85,0%

85,6%

85,0%

85%
84%

84,7%

84,6%

84,3%

83,0%
83%
82,4%
82%
81%

80,6%

81,2%

80,3%

80%
79%
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78%
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77%

2007

2008

2009

2010

Fonte: Cálculo feito a partir de dados da ANS Tabnet.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gráfico 3

Variação dos Preços

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

10,01%

10,66%

8,87%

9,04%

7,20%

5,35%
13,53%

7,76%

8,73%

9,46%

12,16%

13,57%

6,58%

6,79%

6,46%

8,42%

6,97%

3,79%

5,84%

5,91%

6,41%

10,67%

6,29%

2,95%

Plano de Saúde

Serviços Laboratoriais e Hospitalares

IPCA

Fonte: IPCA/IBGE.

O cenário atual é de que a demanda
pelos serviços está crescendo, bem
como os custos. As margens, estreitando-se. A variação dos custos da saúde
está acima da inflação e a sinistralidade
é alta, o que acaba impactando a saúde
financeira das operadoras. Há, inclusive, segundo a FenaSaúde, operadoras
atuando com margem operacional negativa. Por outro lado, os reajustes das
operadoras também ficaram bastante
acima da inflação.
Dentre as pressões nos custos sofridas na área da saúde, destacam-se
mudanças no perfil demográfico, com
o envelhecimento da população; mudanças no perfil epidemiológico (de
doenças infectoparasitárias para crôni-

11

co-degenerativas); mudanças tecnológicas (que podem aumentar custos); e o
principal modelo de negócio adotado na
Saúde Suplementar.
A principal forma de remuneração dos prestadores de serviço é o
pagamento por procedimento (conta
aberta), na qual o incentivo econômico é direcionado para o maior consumo e não para um desfecho clínico
mais eficiente. Há duras críticas a respeito de não haver incentivos para uma
boa consulta, ocorrendo o nivelamento
“por baixo”. O ideal seria avaliar e premiar a qualidade do serviço oferecido
ao paciente. Já surgem iniciativas11 de
discussões e análises a fim de tratar o
problema e propor novas soluções.

Cita-se, por exemplo, o arquivo “Modelos de Pagamento Baseados em Valor”, resultado de esforços do Instituto Coalizão Saúde e de um grupo de trabalho composto por diferentes parceiros. O material discute a necessidade de criar um
modelo de pagamento mais sustentável e aborda diferentes formas de pagamento (Fee-For-Service, Bundles, Capitation e Orçamento Global), seus prós e contras e adoção em diferentes países.
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Serviços Médicos e Dentários
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0%

O modelo de pagamento por procedimento
impacta diretamente os custos das operadoras, que repassam a conta para o consumidor.
O simples repasse compromete a sustentabilidade deste modelo, uma vez que a capacidade
de pagamento pelos consumidores já está bastante comprometida.
Não é apenas o bolso do cidadão que sofre o
impacto, mas também as empresas. O aumento
das despesas com a saúde dos funcionários gera
perda de beneficiários e/ou downgrade de pla-

Gráfico 4
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Saúde Suplementar: Distribuição da Despesa Assistencial (2017)
Demais despesas
médico-hospitalares

5%
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nos (migração para planos inferiores). Conforme
a ABRH (Associação Brasileira de Recursos Humanos), a assistência médica superou o investimento em treinamento de pessoal, ficando atrás
somente dos gastos com a folha de pagamento.
Atualmente, os gastos com assistência médica
respondem em média por 12% dos custos fixos
das empresas, podendo chegar até 20%.
É necessário não apenas o controle de custos,
mas também mudanças na gestão da assistência à
saúde, a fim de evitar o estrangulamento financeiro.

Consultas
médicas

15%

Despesas
com exames
complementares

Outros atendimentos
ambulatoriais
Internações

Painel Abramed

45%

R$ 3

7%

bilhões

Exames
complementares

21%

Terapias

7%

816,9

milhões
de exames
complementares
solicitados

Fonte: SIP/ANS.

Segundo a ANS, em 2017 as operadoras de planos de saúde gastaram cerca de R$ 149 bilhões
com despesas de consultas médicas e outros atendimentos ambulatoriais, exames complementares,
terapias e internações no país. Somente as despesas com exames complementares somaram R$
30,06 bilhões (21% das despesas), incluindo exames realizados dentro de hospitais, montante 7%
maior que o apresentado no ano anterior, entretanto menor que o reajuste das operadoras. Foram
feitos cerca de 817 milhões de exames no mesmo
ano, número 3% maior em relação a 2016.

Apesar deste crescimento, a proporção de gastos com exames diagnósticos na despesa assistencial caiu ligeiramente nos últimos anos.
GASTOS COM EXAMES DIAGNÓSTICOS
NA DESPESA ASSISTENCIAL (%)
2015

2016

2017

21,46%

21,37%

20,75%

Fonte: SIP/ANS.

Cobertura
Segundo levantamento do IESS/Ibope, o plano
de saúde é o terceiro principal desejo do brasileiro, depois de educação e casa própria. Segundo
a OMS, as pessoas na maioria dos países classificam a saúde como uma das suas maiores
prioridades, atrás apenas das preocupações econômicas (tais como desemprego, baixos salários
ou alto custo de vida).
Embora seja um tema tão importante, a saúde
ainda ocupa um espaço pequeno nas discussões
políticas do Brasil e é necessário um maior engajamento tanto dos cidadãos quanto dos governantes para enfrentar seus desafios e garantir um
futuro melhor.
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Conforme citado, existe uma forte relação e
dependência entre beneficiários da Saúde Suplementar e a população economicamente ativa,
uma vez que o acesso à saúde suplementar no
Brasil ocorre predominantemente via planos coletivos empresariais. Tais planos corresponderam a
67% dos beneficiários em 2017, em comparação
aos 19% de planos individuais ou familiar e 14% de
planos coletivos por adesão.
Na última década, o número de beneficiários
em planos privados de assistência médica cresceu significativamente. Segundo a ANS, este número passou de 39,3 milhões de beneficiários em
2007 para 47,2 milhões em 2017, correspondendo
a uma taxa de cobertura de 24,4%.
Apesar desse crescimento significativo, o setor
apresentou uma contração no número de participantes em planos de saúde no período 2015-2017,
devido à crise econômica, principalmente em razão
da queda nos planos de saúde coletivos empresariais. Todavia, fatores estruturais devem continuar a apontar para uma perspectiva de
crescimento no médio e longo prazo.

Gráfico 5

Taxa de Cobertura da Saúde Suplementar

Norte

10,7%
Nordeste

12,2%
Centro-Oeste

21,2%

Sudeste
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População não
coberta pela saúde
complementar:

75,6%

Fonte: ANS.

35,5%

Sul

24,9%

População
coberta pela saúde
complementar:

24,4%

Beneficiários de Planos Privados de Saúde,
por Cobertura Assistencial (Brasil – 2007-2017)

Gráfico 6
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41,5

42,6

44,9

46,0

47,8

49,5

50,1

49,2

47,6

47,2

5,6%

5,5%

2,6%

5,6%

2,4%

4,0%

3,4%

1,3%

-1,9%

-3,2%

-0,8%

Crescimento do número de beneficiários de
assistência médica com ou sem odontologia (%)

Fonte: ANS.

Beneficiários de Planos Privados de Saúde,
por Modalidade de Operadora (Brasil – 2011-2017)

Gráfico 7
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Fonte: ANS.
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Beneficiários em planos privados de assistência
médica com ou sem odontologia (milhões)

-4%
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Cooperativa Médica

Filantropia

Medicina de Grupo

Seguradora Especializada em Saúde

Beneficiários de Planos Privados de Saúde,
por Tipo de Contratação do Plano (Brasil – 2011-2017)

Gráfico 8

60,0

31,47

31,54

32,62

31,03

28,88

30,0

32,63

40,0

33,42

50,0

O DNA DO DIAGNÓSTICO

2011

Coletivo Empresarial

2013

Individual ou Familiar

2014

2015

Coletivo por Adesão

0,002
0,16

0,002
0,20

9,20
6,41

9,39
6,50

0,002
0,23

9,68
6,66

0,003
0,31

9,87
6,81

9,85
6,61

2012

0,005
0,39

0,0

0,009
0,52

0,015
0,94
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9,56
6,63

10,0

9,72
6,57

20,0

2016

Coletivo não Identificado

2017
Não Informado

Fonte: ANS.

Gráfico 9

Distribuição dos Beneficiários de Planos Privados de Saúde
por Tipo de Contratação do Plano (Brasil, 2017)
Individual ou
Familiar

19%
Coletivo
Empresarial

67%

Coletivo por
Adesão

14%
Não
Informado

Coletivo não
Identificado

0,3% 0,003%
Fonte: ANS.

Total

Pirâmide da Estrutura Etária dos Beneficiários de Planos
Privados de Assistência Médica (Brasil – março/2018)
80 anos ou mais

3,0

1,67

70 a 79 anos

3,35

60 a 69 anos

7,6

6,63

50 a 59 anos

4,5

10,82

40 a 49 anos

11,1

14,61

30 a 39 anos

14,5

20,30

20 a 29 anos

20,6
15,28

10 a 19 anos

15,5

12,01

10,4

15,33

0 a 9 anos
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12,7

%

%
25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

Homens

5,0

10,0

Mulheres

15,0

20,0

25,0
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Fonte: SIB/ANS/M5 – 04/2018.
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Gráfico 10

A proporção
de gastos
com exames
diagnósticos
na despesa
assistencial caiu
ligeiramente nos
últimos anos.”

Mercado Brasileiro de
Medicina Diagnóstica

Painel Abramed

O DNA DO DIAGNÓSTICO

56

Estima-se que
em 2017 tenham
sido realizados
2 bilhões de
exames no Brasil.”

Número de Exames
Realizados no Brasil
Estima-se12 que o total de exames
realizados no país em 2017 tenha
sido de cerca de 2 bilhões, dos quais
o SUS foi responsável por 1,2 bilhão,
e a Saúde Suplementar, por pouco
mais de 800 milhões. Acredita-se
que esse número total tenha se man12

tido estável em relação ao ano anterior, apesar de o número de exames
na Saúde Suplementar ter crescido,
uma vez que o SUS atravessa um
momento de queda de recursos que
deve impactar também a oferta e realização de exames.

Para isso, levou-se em conta nos cálculos informações da ANS, estimativas de média de exames por habitante coberto
por planos privados ou cobertos apenas pelo SUS, bem como entrevistas com fornecedores de insumos do setor.
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A demanda
por exames
aumenta devido ao
empoderamento
do paciente e
envelhecimento
da população.”
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Segundo o Valor Setorial, dados da Associação Contas Abertas, calculados com base em
informações do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), revelam
que o orçamento global autorizado do Ministério
da Saúde, em valores constantes anuais corrigidos pelo IPCA, era de R$ 139 bilhões em 2015. Em
2016, foi de 127,6 bilhões e, no ano passado, de R$
132,3 bilhões. Segundo o Ministério da Saúde, a
previsão orçamentária para este ano é de 131,2 bilhões. O SUS apresenta, por exemplo, fechamento
de leitos desde 2010. Apenas no ano de 2017
houve o fechamento de 1.162 leitos em relação
ao ano anterior, e de 27,9 mil leitos desde 2010.

Com o teto para os gastos públicos que limita o
aumento das despesas do governo à inflação, a
tendência é de redução sustentada dos recursos
para a saúde pública nos próximos anos.
A demanda por exames ao longo do tempo,
entretanto, aumenta, devido ao envelhecimento
da população (aumenta a incidência de doenças
crônicas, que requerem mais exames, por exemplo) e à tendência de maior preocupação com a
saúde. A realização de exames é importante para
a prevenção de doenças e para o diagnóstico precoce. O paciente que não consegue atendimento
no SUS muitas vezes acaba por buscar a complementação de seu tratamento no sistema privado.

Painel Abramed
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A Saúde
Suplementar foi
responsável pela
realização de
816,9 milhões
de exames
em 2017.”

Exames
Complementares
Realizados na
Saúde Suplementar
desaceleração em comparação a 2016,
cujo crescimento foi de 7%. Essa quantidade corresponde a cerca de 40% do total
de exames realizados no país no mesmo
ano (considerando os realizados pelo SUS).
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A Saúde Suplementar no Brasil foi responsável pela realização de 816,9 milhões
de exames no ano de 2017. Esse número foi
apenas levemente maior que o do ano anterior (crescimento de 3%), o que aponta uma

sentou crescimento de 4% em relação ao ano
anterior. Nota-se, entretanto, que esse crescimento foi inferior ao dos custos da área de
saúde e ajustes das operadoras de saúde no
mesmo ano.

As despesas com a realização de exames
pela Saúde Suplementar, por sua vez, foram
de cerca de R$ 30 bilhões em 2017, montante
7% maior que no ano anterior. O valor médio
por exame era de R$ 36,80, número que apre-

Despesas Assistenciais com Exames Complementares e
Número de Exames Realizados
900
800

746,98

35

816,90

796,75

30

700
25

Número de exames (milhões)

600
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20

400

15

300
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100
0
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Número de exames
complementares (milhões)

Despesas com exames
complementares (R$ bilhões)

Fonte: SIP/ANS.
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Despesas com exames (R$ bilhões)

Gráfico 1

DESPESAS COM EXAMES COMPLEMENTARES POR MODALIDADE DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
2016
Autogestão

PARTICIP. 2016

2017

PARTICIP. 2016 CRESC. 2016-17

4.164.303

15%

4.571.458

15%

9,8%

10.113.385

36%

10.472.025

35%

3,5%

379.505

1%

393.553

1%

3,7%

Medicina de Grupo

7.672.260

27%

8.541.561

28%

11,3%

Seguradora Especializada em Saúde

5.871.412

21%

6.086.176

20%

3,7%

28.200.864

100%

30.064.773

100%

6,6%

Cooperativa Médica
Filantropia

Total
Fonte: SIP/ANS.
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2017

CRESC.
2016

CRESC.
2017

746.979.342

796.750.159

816.903.529

6,7%

2,5%

Ressonância nuclear magnética

6.511.177

7.086.986

7.406.813

8,8%

4,5%

Tomografia computadorizada

6.634.811

7.070.954

7.190.230

6,6%

1,7%

Procedimento diagnóstico em citopatologia
cérvico-vaginal oncótica em mulheres de 25 a 59 anos

6.842.147

6.611.968

6.328.302

-3,4%

-4,3%

Densitometria óssea

2.150.867

2.189.305

2.237.280

1,8%

2,2%

Ecodopplercardiograma transtorácico

4.950.212

5.114.560

5.191.205

3,3%

1,5%

69.802

75.648

67.558

8,4%

-10,7%

Endoscopia – via digestiva alta

3.326.717

3.124.358

3.168.537

-6,1%

1,4%

Colonoscopia

1.092.027

1.100.562

1.153.698

0,8%

4,8%

Holter de 24 horas

1.136.902

1.207.147

1.221.259

6,2%

1,2%

Mamografia

5.142.900

5.120.133

5.020.622

-0,4%

-1,9%

Mamografia em mulheres de 50 a 69 anos

2.306.864

2.304.270

2.258.243

-0,1%

-2,0%

553.835

552.392

534.065

-0,3%

-3,3%

41.734

39.697

38.695

-4,9%

-2,5%

9.974.454

10.972.552

12.001.403

10,0%

9,4%

987.229

1.013.567

1.067.362

2,7%

5,3%

34.757.535

34.426.467

33.052.663

-1,0%

-4,0%

Teste ergométrico

3.479.609

3.518.338

3.440.628

1,1%

-2,2%

Ultrassonografia diagnóstica de abdome total

6.140.885

6.433.133

6.547.792

4,8%

1,8%

Ultrassonografia diagnóstica de abdome inferior

8.179.136

7.686.852

7.017.378

-6,0%

-8,7%

Ultrassonografia diagnóstica de abdome superior

1.029.872

1.031.591

985.759

0,2%

-4,4%

Ultrassonografia obstétrica morfológica

1.126.648

982.802

979.411

-12,8%

-0,3%

642.850.843

691.391.147

712.252.869

7,6%

3,0%

EXAMES COMPLEMENTARES

Broncoscopia com ou sem biopsia

Cintilografia miocárdica
Cintilografia renal dinâmica
Hemoglobina glicada
Pesquisa de sangue oculto nas fezes em
pessoas de 50 a 69 anos
Radiografia

Outros
Fonte: SIP/ANS.
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Número de
Estabelecimentos
no Brasil
Segundo o Ministério da Saúde13 ,
havia 23.266 estabelecimentos que ofereciam Serviços de Apoio à Diagnose e
Terapia (SADT) em 2017. Cabe observar, contudo, que o Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
não faz distinção entre os diferentes
tipos de instalações.
A Câmara Técnica da Abramed fez um

estudo em 2015 estimando o número de
estabelecimentos do setor por tipo, concluindo que havia cerca de 8.300 laboratórios clínicos (40% dos estabelecimentos
naquele ano), 3.562 postos de coleta (17%)
e 9.137 (44%) estabelecimentos na área de
imagem/outros. O mercado é composto
por vários competidores, sendo considerado fragmentado.

8.300
laboratórios
clínicos

postos
de coleta

(17%)

13

CNES/MS.

Painel Abramed

(40%)

3.562
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21.000 estabelecimentos de SADT

9.137

estabelecimentos
na área de
imagem/outros

(44%)

Painel Abramed
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As empresas
da Abramed
representam 50,2%
dos exames na Saúde
Suplementar e 21%
no total do país.”

dicina Diagnóstica no Brasil.
Este trabalho representa um marco
para a Associação e para o setor, uma
vez que os números consolidados
aqui apresentados compõem dados
inéditos: precisos, verdadeiros e de
origem incontestável.

Representatividade
Os exames realizados pelas empresas da Abramed representavam 50,2%
dos exames diagnósticos realizados
pela Saúde Suplementar em 2017. Em

relação a 2016, houve ganho de dois
pontos percentuais em termos de participação e crescimento de 7% no número de exames realizados.

Painel Abramed

Esta seção aborda dados baseados na pesquisa realizada com as associadas à Abramed. O envolvimento
e comprometimento dessas empresas foram imprescindíveis para a
finalização deste projeto, importantíssimo para o desenvolvimento da Me-
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Essa representatividade
tem uma distribuição bastante
heterogênea, conforme o tipo
de exame. Nos exames laboratoriais, por exemplo, a representatividade da Abramed
é um pouco maior que 50% e

nos exames de imagem, 17%.
Ao considerar o total de
exames realizados no Brasil (ou seja, incluindo o SUS),
a participação do número
de exames realizados pelas
empresas é de 21%.

EXAMES REALIZADOS PELAS EMPRESAS DA ABRAMED

+7%
383.542.211
Exames
em 2016

Fonte: Abramed.
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410.481.694
Exames
em 2017

Nos exames
laboratoriais,
a representatividade da
Abramed é um
pouco maior que
50%, e nos
exames de
imagem, 17%.”

PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DA ABRAMED NO NÚMERO DE
EXAMES DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR

796.750.159
Exames Diagnósticos
no Setor de Saúde Complementar

Análises
Clínicas

Abramed

53%

50,2%

Imagem

17%

Outras empresas
distribuídas pelo Brasil

49,8%

Fonte: Abramed.

de Exames Diagnósticos

Painel Abramed

2 bilhões
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PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DA ABRAMED NO NÚMERO DE EXAMES
DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS NO BRASIL

Abramed

21%
Fonte: Abramed.

Outros locais
distribuídos pelo Brasil

79%

PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS DA ABRAMED NO TOTAL DE EXAMES DO SETOR PRIVADO
EXAMES – SAÚDE
SUPLEMENTAR 2016

383.542.211

796.750.159

48,1%

9.428.243

61.008.405

15,5%

2.188.721

7.086.986

30,9%

592.794

2.189.305

27,1%

Mamografia

1.110.409

5.120.133

21,7%

Tomografia

1.467.420

7.070.954

20,8%

989.475

5.114.560

19,3%

3.079.424

34.426.467

8,9%

439.346

4.224.920

10,4%

373.674.622

731.516.834

51,1%

EXAMES COMPLEMENTARES – TOTAL
Imagem
Ressonância Magnética
Densitometria Óssea

Ecocardiograma
Radiografia (Raio X)
Endoscopia e Colonoscopia
Análises Clínicas e outros exames
Fonte: Abramed.

TOTAL DE EXAMES REALIZADOS POR REGIÃO –
EMPRESAS ABRAMED
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2016
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Norte
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PARTICIP. ABRAMED
NOS EXAMES DA SAÚDE
SUPLEMENTAR 2016

EXAMES – EMPRESAS
ABRAMED 2016

2017

CRESC.
17

PARTICIP.
17

8.804.230

9.844.578

11,8%

2%

Nordeste

71.092.711

73.108.712

2,8%

18%

Centro-Oeste

82.922.102

89.930.781

8,5%

22%

181.032.406

194.759.892

7,6%

48%

39.690.762

42.837.731

7,9%

10%

383.542.211

410.481.694

7,0%

100%

Sudeste
Sul
Total
Fonte: Abramed.

CRESC. NÚMERO
DE EXAMES EM 2017 –
EMPRESAS ABRAMED

EXAMES – EMPRESAS
ABRAMED 2017

EXAMES – SAÚDE
SUPLEMENTAR 2017

PARTICIP. ABRAMED
NOS EXAMES DA SAÚDE
SUPLEMENTAR 2017

410.481.694

816.903.529

50,2%

7,0%

10.226.619

60.098.813

17,0%

8,5%

2.425.656

7.406.813

32,7%

10,8%

635.262

2.237.280

28,4%

7,2%

1.167.090

5.020.622

23,2%

5,1%

1.654.690

7.190.230

23,0%

12,8%

1.155.445

5.191.205

22,3%

16,8%

3.188.476

33.052.663

9,6%

3,5%

438.339

4.322.235

10,1%

-0,2%

399.816.736

752.482.481

53,1%

7,0%

Gráfico 1

Distribuição – Exames Realizados em 2017
73

48%

10%
2%
Norte

Nordeste

18%
Centro-Oeste

22%

Fonte: Abramed.
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Sul

Entre os exames realizados pelas empresas
associadas, 95% deles eram de análises clínicas, área altamente demandante de exames. A
maior parte (48%) foi realizada na região Sudeste. Entretanto, as taxas de crescimento

mais expressivas ocorreram nas regiões Norte
(11,8%) e Centro-Oeste (8,5%). A seguir, apresenta-se o detalhamento do número de exames realizados pelas empresas por região e
tipo de exame.

NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS PELAS EMPRESAS DA ABRAMED – DETALHAMENTO

ANÁLISES CLÍNICAS
2016
Norte

2017

ANATOMIA PATOLÓGICA
CRESC.

8.472.198

9.455.053

Nordeste

68.437.605

70.085.800

2,4%

Centro-Oeste

81.496.919

88.142.618

8,2%

166.404.502

178.419.580

7,2%

Sudeste

38.944.252

42.053.567

8,0%

Sul

363.755.476

388.156.618

6,7%

Total

Sudeste
Sul
Total

11,6%

2016
Norte

Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste

74

Sul
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Total

2017

60.373

5,7%

Nordeste

331.715

364.780

10,0%

Centro-Oeste

188.573

191.738

1,7%

1.206.783

1.183.039

-2,0%

37.090

36.889

-0,5%

1.821.283

1.836.819

0,9%

RAIO X
CRESC.

2016

31.250

32.060

2,6%

299.637

293.103

-2,2%

Nordeste

Norte

174.635

251.238

43,9%

Centro-Oeste

1.572.875

1.734.770

10,3%

Sudeste

110.324

114.485

3,8%

2.188.721

2.425.656

10,8%

Sul
Total

MAMOGRAFIA
2016

2017

CRESC.

17.756

17.484

-1,5%

99.457

126.061

26,7%

Nordeste
Centro-Oeste

Sul
Total

Norte

77.396

88.330

14,1%

882.984

900.099

1,9%

Sudeste

32.816

35.116

7,0%

Sul

1.110.409

1.167.090

5,1%

Total

DENSITOMETRIA ÓSSEA
2016
Norte

2017

CRESC.

Nordeste

53.524

Centro-Oeste

22.723
489.194

519.708

6,2%

Sudeste

19.533

19.504

-0,1%

Sul

592.794

635.262

7,2%

Total

Total

34.560

-7,1%

672.018

42,8%

254.955

238.348

-6,5%

2.189.067

2.126.488

-2,9%

127.548

117.062

-8,2%

3.079.424

3.188.476

3,5%

2017

CRESC.

14.116

13.728

-2,7%

166.965

246.741

47,8%

116.787

149.156

27,7%

1.072.174

1.144.255

6,7%

97.378

100.810

3,5%

1.467.420

1.654.690

12,8%

2016

8.156

Sul

37.212

ECOCARDIOGRAMA

7.820

Sudeste

CRESC.

470.642

2016

Nordeste
Sudeste

2017

TOMOGRAFIA

Norte
Centro-Oeste

CRESC.

57.122

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
2016

2017

4,3%

Norte

48.633

-9,1%

Nordeste

39.261

72,8%

Centro-Oeste

1.043

2017

CRESC.

48.611

4560,7%

67.485

111.109

64,6%

78.264

123.082

57,3%

832.781

862.044

3,5%

9.902

10.599

7,0%

989.475

1.155.445

16,8%

2016
Norte
Nordeste

Sul
Total

CRESC.

2016

–

–

–

14.626

13.687

-6,4%

Centro-Oeste
Sudeste

2017

MEDICINA NUCLEAR

Norte
Nordeste

320

33

-89,7%

419.694

416.369

-0,8%

Sudeste

Centro-Oeste

4.706

8.250

75,3%

Sul

439.346

438.339

-0,2%

Total

GENÉTICA
2016
Norte

52.045

2017

CRESC.

3.664

2.876

-21,5%

13.313

12.981

-2,5%

25.699

49.082

91,0%

164.967

186.157

12,8%

11.420

12.174

6,6%

219.063

263.270

20,2%

ULTRASSONOGRAFIA (DOPPLER + OUTROS)

2017

CRESC.

55.393

6,4%

2016

2017

Norte

110.004

116.284

CRESC.
5,7%

Nordeste

187.442

210.996

12,6%

Nordeste

950.300

922.803

-2,9%

Centro-Oeste

107.103

125.270

17,0%

Centro-Oeste

378.728

532.625

40,6%

Sudeste

220.096

248.048

12,7%

Sudeste

5.577.289

7.019.335

25,9%

57.498

59.732

3,9%

238.295

269.543

13,1%

624.184

699.439

12,1%

7.254.616

8.860.590

22,1%

Sul
Total

Sul
Total
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ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA
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Os indicadores
apontam que, em
geral, o cliente
está satisfeito
com os serviços
prestados.”
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Abramed e o Sistema
de Saúde Privado
Perfil das Instituições no Setor de Medicina Diagnóstica
Características Gerais
têm atividade em outros métodos de
diagnóstico. Cabe ressaltar que uma
empresa pode atuar em mais de um
segmento e, desse modo, o somatório do percentual dos segmentos é
maior que 100%.
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As empresas desenvolvem atividades nas áreas da Medicina Diagnóstica de forma variável, sendo
87% na área de Imagem, 67% em
Análises Clínicas e 67% em Anatomia Patológica, enquanto 27% man-

A maioria delas (80%) presta
serviços diretamente ao público,
embora as empresas atendam
também a hospitais (67%), ao
mercado público (60%) e a outros laboratórios (47%), de forma
a complementar o portfólio de
serviços ou aumentar sua capacidade de prestação de serviços.
Quanto ao porte financeiro
das empresas, 67% faturaram
menos de R$ 1 bilhão em 2017
e 33% acima de R$ 1 bilhão.

15 EMPRESAS PARTICIPARAM DA PESQUISA, ATUANDO NOS
SEGUINTES SEGMENTOS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA:

Análises
Clínicas

Imagem

87%

67%
Anatomia
Patológica

Outros

27%

67%

DENTRE ESSAS EMPRESAS...
Atendem
ao Mercado
Privado

Atendem
Hospitais

67%
Atendem
ao Mercado
Público

80%

Dão apoio a
Laboratórios

27%

60%
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2017

7%

2-5 Bilhões
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ESTÃO DISTRIBUÍDAS NAS SEGUINTES FAIXAS DE FATURAMENTO:

1-2 Bilhões

13%

13% 20-50
Milhões
20% 50-100
Milhões

20%

750 Milhões
1 Bilhão

10-20
Milhões

7%

20% 250-500
Milhões

33%

DAS EMPRESAS
ABRAMED

FATURARAM ATÉ
R$ 1 BILHÃO

FATURARAM
ACIMA DE
R$ 1 BILHÃO

2017

Painel Abramed

67%

DAS EMPRESAS
ABRAMED
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Recursos Humanos
FUNCIONÁRIOS SEGUNDO FUNÇÕES
2016
Administrativo

2017

CRESC. NÚM. DE
FUNCIONÁRIOS EM 2017

34%

34%

5,0%

1%

2%

14,8%

12%

12%

5,4%

Farmacêuticos

0%

0%

8,5%

Técnicos de Imagem/Raio X

6%

5%

1,4%

Biomédicos que trabalham com exames de imagem

1%

1%

0,1%

Técnicos de Análises Clínicas

4%

4%

3,9%

21%

23%

15,0%

7%

7%

11,5%

14%

13%

-1,9%

100%

100%

6,5%

Enfermagem (Nível Superior)
Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem

Outros de Nível Técnico
Outros de Nível Superior (Biomédicos em laboratórios, Biólogo, etc.)
Médicos
Total
Fonte: Abramed.
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Administrativo

34%

Médicos

13%

Outros
Nível Superior

Fonte: Abramed.

2%

Enfermagem

de
12% Técnicos
Enfermagem
Farmacêuticos 0,2%
de
5% Técnicos
Imagem/Raio X
Biomédicos 1%
de
4% Técnicos
Análises Clínicas

Painel Abramed
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Gráfico 1

7%

22% Outros
Nível Técnico

-5%
2.551
2.424

2016

2017

TÉCNICOS DE RAIO X E DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO –
EMPRESAS ABRAMED
2016
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total

2017

CRESC.

28

26

466
55
1.826
176
2.551

PART. 17

-7,1%

1%

483

3,6%

20%

50

-9,1%

2%

1.692

-7,3%

70%

173

-1,7%

7%

2.424

-5,0%

100%

100%
dos Técnicos
de Raio X
trabalhavam sob o
regime celetista
em 2017
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As empresas
da Abramed
empregaram
mais de
55 mil pessoas
em 2017.”

NÚMERO DE TÉCNICOS DE RAIO X

Painel Abramed

O setor de Medicina Diagnóstica
foi responsável por 241.931 empregos no Brasil em 2017, dos quais as
empresas associadas a Abramed
contribuíam com 55.491 postos de
trabalho (23% dos funcionários do
setor). O número de postos de trabalho oferecidos por essas empresas cresceu 6,5% em relação ao
ano anterior.
A maioria das posições nas empresas associadas é ocupada por
funções de nível operacional, sendo
a área administrativa responsável
por 34% dos empregos e profissionais diversos de nível técnico, 23%.
A distribuição por função em geral
não sofreu alterações significativas
em relação a 2016.
No último ano, o número de técnicos de Raio X das empresas associadas era de 2.424. Esse número,
todavia, caiu, com decréscimo em
2017 de 5% em relação ao ano anterior. Em 2016, 97% dos contratos
pertenciam ao regime celetista, versus 3% em Pessoa Jurídica (PJ).
Já em 2017, 100% dos técnicos de
Raio X eram celetistas.

Gráfico 2

Número de Médicos

7.259

7.124

6.436

-2%

+13%

2015

2017

2016

Fonte: Abramed.

Gráfico 3

Número de Médicos e Distribuição por Área – Empresas Abramed
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8.000
7.259
7.000
6.000

6.576

6.436

6.430

5.840

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
180
Médicos
Diagnóstico por
Imagem

200

208

228

279

Médicos
Endoscopia
Colonoscopia

Médicos
Análises Clínicas

2015

Fonte: Abramed.

275

2016

188

208

207

Médicos
Anatomia Patológica

2017

Total

7.124

As empresas da Abramed
empregaram 7.124 médicos
na área de Diagnóstico em
2017, 90% na área de Diagnóstico por Imagem, 4% na área
de Endoscopia e Colonoscopia, 3% na área de Análises
Clínicas e 3% na área de Anatomia Patológica.
Seguindo o padrão brasileiro, esses profissionais estavam concentrados sobretudo
na região Sudeste, e o principal regime de contratação
adotado para essa categoria profissional era de PJ. Em
2017, 95,7% dos médicos tinham esse regime de contratação, frente a 4% de celetistas
e 0,3% de cooperados.

Gráfico 4

Médicos – Regime de Contratação

COOP.
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PESSOA
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Principal Modelo de Remuneração dos Médicos – Empresas Abramed
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O principal modelo de remuneração
dos médicos é de produtividade (53%),
seguido do modelo misto “fixo + va-

riável” (27%) e fixo (20%), tendo essas
participações se mantido estáveis nos
últimos três anos.

MÉDICOS POR REGIME DE CONTRATAÇÃO E REGIÃO – EMPRESAS ABRAMED
MÉDICOS – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
2015
CLT

PJ

2016
TOTAL

CLT

Norte

0%

0%

COOP.
0%

0%

0%

PJ
0%

COOP.
0%

TOTAL
0%

Nordeste

0%

10%

0%

10%

0%

10%

0%

10%

Centro-Oeste

0%

2%

0%

2%

0%

2%

0%

2%

Sudeste

2%

82%

0%

84%

2%

82%

0%

84%

Sul

0%

3%

0%

4%

0%

4%

0%

4%

Total

2%

97%

0%

100%

2%

98%

0%

100%

COOP.

TOTAL

MÉDICOS – ANÁLISES CLÍNICAS
2015
CLT

COOP.

CLT
0%

PJ

Nordeste

2%

0%

0%

2%

2%

1%

0%

3%

Centro-Oeste

6%

11%

0%

17%

5%

12%

0%

17%

25%

47%

0%

72%

27%

49%

0%

76%

6%

3%

0%

8%

2%

2%

0%

4%

39%

61%

0%

100%

35%

65%

0%

100%

COOP.

TOTAL

Total

0%

1%

1%

Sul

1%

TOTAL

Norte

Sudeste

84

PJ

2016
2%

0%

2%
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MÉDICOS – ENDOSCOPIA/ COLONOSCOPIA
2015
CLT

PJ

2016
TOTAL

CLT

Norte

0%

0%

COOP.
0%

0%

0%

PJ
0%

0%

0%

Nordeste

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Centro-Oeste

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Sudeste

0%

100%

0%

100%

6%

91%

0%

97%

Sul

0%

0%

0%

0%

0%

3%

0%

3%

Total

0%

100%

0%

100%

6%

94%

0%

100%

COOP.

TOTAL

MÉDICOS – ANATOMIA PATOLÓGICA
2015
CLT

TOTAL

CLT

Norte

0%

1%

0%

1%

0%

1%

0%

1%

Nordeste

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total
Fonte: Abramed.

PJ

2016
COOP.

PJ

0%

3%

0%

3%

0%

2%

0%

2%

14%

82%

0%

96%

14%

83%

0%

97%

0%

1%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

14%

86%

0%

100%

14%

86%

0%

100%

2017
CLT

PJ

0%

0%

0%
0%

COOP.

TOTAL

0%

0%

11%

0%

11%

2%

0%

2%

3%

81%

0%

84%

0%

3%

0%

3%

3%

97%

0%

100%

COOP.

TOTAL

2017
PJ
1%

0%

1%

1%

0%

0%

2%

5%

13%

0%

18%

26%

47%

0%

73%

3%

2%

0%

5%

36%

64%

0%

100%

COOP.

TOTAL

2017
CLT

PJ

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

90%

0%

97%

0%

3%

0%

3%

6%

94%

0%

100%

COOP.

TOTAL

2017
CLT

PJ

0%

1%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

1%

13%

84%

0%

97%

0%

0%

0%

0%

14%

86%

0%

100%
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Fontes de Receita e Investimentos
A principal fonte de monetização do setor de Medicina
Diagnóstica são as operadoras
de planos de saúde, que foram
responsáveis, em média, por
82% dos pagamentos realizados às empresas associadas
em 2017. Os pagamentos provenientes de particulares (público privado não coberto pela

Saúde Suplementar) corresponderam a 10% e o setor público
foi responsável por 3%.
Nos últimos três anos, percebe-se o crescimento na participação das operadoras de
planos de saúde, tendo avançado mais expressivamente em
2016, quando apresentou crescimento de participação de 5%.

A principal fonte de
pagamento do setor de Medicina
Diagnóstica são as operadoras
de planos de saúde (82%).”

Gráfico 6

Fontes de Pagamento

2017
Planos
de Saúde
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As empresas
investiram em média
9,4% de suas receitas
brutas em 2017. O
principal destino dos
investimentos foi
em “Máquinas
e Equipamentos”,
seguido de “Imóveis
e Reformas.”

Em 2017 as empresas do
setor de Medicina Diagnóstica investiram em média 9,4%
de suas receitas brutas, indicando uma recuperação econômica no período também no
setor, e/ou um cenário mais otimista com o futuro da economia do Brasil. Nos dois anos
anteriores, os investimentos se
mantiveram no patamar médio
de 7,6%. Os principais destinos
dos recursos do setor foram
“Máquinas e Equipamentos”,
reforçando a importância da
Medicina Diagnóstica na incorporação tecnológica do setor da
saúde, e “Imóveis e Reformas”.

Investimentos e Fonte de Pagamentos – Empresas Abramed
Percentual da Receita Bruta Direcionada a Investimentos
9,4

7,6

2015

2016
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Gráfico 7

Fonte: Abramed.

2017

Nossas
associadas tinham
1.350 postos de
coleta e 81 centrais
de execução
em 2017.”
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As empresas apresentavam 1.350
postos de coleta em 2017, cujos exames realizados eram interpretados em
81 centrais de execução. No mesmo
ano, elas apresentaram 242 laboratórios em hospitais. Com exceção da região Nordeste, aumentou o número de
centrais de execução (crescimento total
de 7%), puxado sobretudo pela região

Sudeste, que apresentou crescimento
de 17% no número de unidades. O número de postos de coleta também cresceu (15%), mas puxado pelas regiões
Sul (61%) e Norte (45%). O número de laboratórios localizados em hospitais, por
sua vez, cresceu menos, 2%. Na região
Sul, as unidades aumentaram em 26%,
porém no Nordeste caíram 12%.

Painel Abramed

Estabelecimentos que
Atuam no Setor de
Medicina Diagnóstica
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Laboratórios em Hospitais

Sul

Total

Equipamentos
As empresas participantes da pesquisa apresentaram o total de 3.416 equipamentos14 em 2017
(crescimento de 8% em relação ao ano anterior).
Embora a evolução do número por região varie (inclusive devido a redistribuições numa mesma empresa), em geral o número total de equipamentos
por modalidade cresce acima de 5%. Vale ressaltar que uma parte desse crescimento é orgânica
(ou seja, das próprias empresas), mas outra parte

decorre de fusões e aquisições de outras clínicas
de diagnóstico. Os equipamentos de Ressonância Magnética e Medicina Nuclear (gama câmara)
foram os que apresentaram maior taxa de crescimento médio no período entre 2015 e 2017: 11,2%
e 16,6%, respectivamente. Destaca-se, entretanto,
a variação negativa de equipamentos de Raio X
analógico, que vêm sendo substituídos por equipamentos de Raio X digital.

NÚMERO DE EQUIPAMENTOS POR MODALIDADE APRESENTADO PELAS EMPRESAS – ABRAMED

3.416

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Total de Equipamentos de
Diagnósticos por Imagem em 2017

2015

2016

2017

CRESC.
MÉDIO

6

6

6

0.0%

1%

Nordeste

21

41

43

43.1%

10%

Centro-Oeste

17

15

16

-3.0%

4%

292

310

352

9.8%

80%

20

20

23

7.2%

5%

356

392

440

11.2%

100%

Norte

Sudeste
Sul
Total

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
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Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total

2015

2016

2017

CRESC.
MÉDIO

1

1

1

0.0%

23

31

31

9

9

10

154

156

13

13

200

210

ULTRASSONOGRAFIA
PARTICIP.
2017

Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total

14

2015

2016

2017

CRESC.
MÉDIO

PARTICIP.
2017

0.4%

Norte

21

21

21

0.0%

1%

16.1%

14%

Nordeste

90

148

151

29.5%

9%

5.4%

4.5%

Centro-Oeste

41

46

44

3.6%

3%

168

4.4%

75%

1306

1358

1478

6.4%

84%

14

3.8%

6%

53

55

59

5.5%

3%

224

5.8%

100%

1511

1628

1753

7.7%

100%

Sudeste
Sul
Total

DENSITOMETRIA ÓSSEA

Norte

PARTICIP.
2017

GAMA CÂMARA

2015

2016

2017

CRESC.
MÉDIO

4

4

4

0.0%

2%

12

17

17

19.0%

4

5

5

11.8%

187

188

211

6.2%

85%

12

12

12

0.0%

5%

219

226

249

6.6%

100%

Não considera equipamentos de análises clínicas.

PARTICIP.
2017

2015

2016

2017

CRESC.
MÉDIO

Norte

1

1

1

0.0%

7%

Nordeste

4

4

4

0.0%

6%

2%

Centro-Oeste

3

3

3

0.0%

4%

37

45

54

20.8%

79%

5

6

6

9.5%

9%

50

59

68

16.6%

100%

Sudeste
Sul
Total

PARTICIP.
2017
1%

Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total

2015

2016

2017

CRESC.
MÉDIO

PARTICIP.
2017

2

4

2

0.0%

1%

16

30

30

36.9%

15%

9

8

6

-18.4%

3%

170

156

150

-6.1%

74%

14

14

14

0.0%

7%

211

212

202

-2.2%

100%

Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total

2015

2016

2017

CRESC.
MÉDIO

1

1

1

0.0%

1%

19

25

26

17.0%

18%

1

2

2

41.4%

1%

92

100

108

8.3%

77%

4

4

4

0.0%

3%

117

132

141

9.8%

100%

MAMOGRAFIA
2016

2017

CRESC.
MÉDIO

4

2

4

0.0%

1%

Nordeste

16

21

23

19.9%

Centro-Oeste

10

10

9

-5.1%

232

231

262

6.3%

84%

13

13

13

0.0%

4%

275

277

311

6.3%

100%

Sudeste
Sul
Total

PARTICIP.
2017

PET

2015
Norte
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PARTICIP.
2017

2015

2016

2017

CRESC.
MÉDIO

Norte

1

1

1

0.0%

4%

7%

Nordeste

2

2

2

0.0%

7%

3%

Centro-Oeste

2

2

2

0.0%

7%

22

19

21

-2.3%

75%

2

2

2

0.0%

7%

29

26

28

-1.7%

100%

Sudeste
Sul
Total

PARTICIP.
2017
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RAIO X ANALÓGICO

CRESCIMENTO ANUAL DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
(ORGÂNICO + AQUISIÇÕES)

3.416

3.162

2.968

+ 8%
+ 7%

2015
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2016

Houve um aumento
de 8% no número
de equipamentos
em 2017.”
Os recursos disponíveis na área da saúde sofrem
um problema de distribuição no país, estando mais
concentrados na região Sudeste ou em grandes centros urbanos. Isso é real tanto para centros de execução e postos de coleta de exames complementares
como para a distribuição de médicos, técnicos e equipamentos, o que acaba se refletindo na distribuição
geográfica dos exames realizados.
Essa diferença na distribuição geográfica dos recursos traz à tona novamente a questão do acesso à
saúde, que não se trata de um problema exclusivo do
Brasil. Problemas de acesso resultam de uma combinação de falhas de mercado, falhas do governo e falhas de organizações não governamentais. Raramente
os problemas de acesso podem ser resolvidos simplesmente se fornecendo mais dinheiro. As soluções
geralmente envolvem estratégias econômicas e políticas, conscientização e revisão de modelos.

2017

NOTAMOS UMA TENDÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DE RAIO X ANALÓGICOS POR DIGITAIS

+9,8% aa
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-2,2% aa

Digital
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Analógico

Perfil dos Pacientes

67%

As empresas atenderam 29 milhões de pacientes, dentre os quais
67% eram mulheres e 33% eram
homens em 2017. Em geral as mulheres compõem a maioria dos
pacientes atendidos em todas as faixas etárias, com exceção da infância
(pacientes com menos de 12 anos),
em que ambos os sexos têm participação em torno de 50%.
Essa distribuição não reflete apenas maior cuidado com a saúde por
parte das mulheres, mas também a
rotina de cuidados e prevenção da
saúde feminina, como exames periódicos de mamografia. A principal
faixa etária atendida era a de 40 a 64
anos, cuja participação no total de
pacientes era de 37%.
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29

Milhões de
pacientes atendidos
por ano

13%
24%

14%

40 a 64 anos

23%

9%

20 a 40 anos

2%

12 a 20 anos

2%
5%

5%

12 anos

60%

40%

20%

Homens

Fonte: Abramed.

Homens

4%

Acima de 64 anos

80%

33%

2017

Pirâmide Etária:
Pacientes Atendidos pelo Setor de Medicina Diagnóstica

Gráfico 4
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80%
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40 a 64 anos
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Fonte: Abramed.
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Sexo dos Pacientes por Faixa Etária

Serviços

19%

Retirada de Exames
Os usuários dos serviços de
Medicina Diagnóstica acessaram 77,5 milhões de exames
pela internet, 19% do total de exames realizados. Nota-se o crescimento acelerado do número
de acessos pela internet, com
taxa média anual de 23% no período entre 2015 e 2017. Provavelmente esse número ainda é
subvalorizado, uma vez que nem
todas as empresas medem esse
indicador e outras ainda estão
em processo de implementação
desse tipo de serviço.
A disponibilização do acesso
a resultados de exames pela

Gráfico 6

3,5%

dos exames foram
retirados/
acessados pela
internet

internet aumenta a conveniência dos usuários, que economizam deslocamentos e
tempo em filas. Essa tecnologia promove ainda a sustentabilidade do meio ambiente,
reduzindo a necessidade de impressão de filmes e papéis. A

dos exames não
foram buscados/
acessados

oferta desse tipo de serviço, entretanto, não representa uma
redução de custos para as empresas, pois o investimento necessário em tecnologia é maior
que o custo de impressão.
Não foram retirados nem
acessados 14,3 milhões de lau-

Exames Retirados pela Internet (Milhões)
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Exames de Radiologia
Diagnóstico
por Imagem

Exames retirados
pela internet não
especificados

2015

33,4

2,0

15,6

51,0

2016

44,9

2,7

19,5

67,0

2017

51,2

3,4

22,8

75,5

Fonte: Abramed.

Total

dos (resultados de exames) em
2017, ou seja, 3,5% dos exames realizados. No ano anterior, esse indicador era de 3,7%.
Essa queda é positiva, uma vez
que esse percentual corresponde ao desperdício no setor
de Medicina Diagnóstica.
Aqui é importante frisar a importância do Painel Abramed na
desmitificação de uma falsa verdade amplamente disseminada,
inclusive por órgãos do Governo
Federal. O desperdício alardeado por lideranças da saúde,
que apontam que cerca de 30%
dos exames não são retirados

Gráfico 7

pelos pacientes, é incabível. Primeiramente, fica claro que, ao
usar o termo “exames não retirados”, não são contemplados
os laudos acessados pela internet. Além disso, não há embasamento para o índice promovido
por tais lideranças, já que não
existiam levantamentos do setor
de Medicina Diagnóstica até que
a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica fizesse o primeiro levantamento em 2017.
O Painel Abramed comprova
que o desperdício em exames
realizados (3,5%) é bem menor
do que se falava.

O Painel
Abramed
comprova que
o desperdício
em exames
(3,5%) é bem
menor do que
se fala.”

Laudos não Retirados ou Acessados (Milhões)

Total
de exames
realizados:

12,5

14,0

12,7

14,3

410,5
1,5

Painel Abramed

milhões

1,6

Laudos em
Imagem

Laudos em
Análises Clínicas

2016

Fonte: Abramed.
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2017

Total

No Show
O percentual de não comparecimento de pacientes com procedimentos agendados (no show) também
apresentou queda de 12,1% em 2016
para 11,4% em 2017, porém ainda é
muito elevado. A taxa de no show representa um custo elevado de oportunidade às empresas de Medicina
Diagnóstica, uma vez que recursos
(máquinas e funcionários) são reservados para o atendimento, mas não
são convertidos em exames nem em
atendimento a pacientes. O não comparecimento é algo que eleva significativamente os custos da prestação
dos serviços diagnósticos.

Gráfico 8

O no show
eleva
significativamente
os custos da
prestação
dos serviços
diagnósticos.”

Percentual de não Comparecimento de Pacientes com
Procedimentos Agendados na Área de Imagem
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Satisfação
Gráfico 9
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Fonte: Abramed.
15

O NPS foi criado com o objetivo de mensurar o grau de satisfação e fidelidade dos consumidores de qualquer tipo de empresa. Para realizar o
cálculo do NPS, solicita-se ao cliente: “Em uma escala de 0 a 10, em quanto você indicaria nossa empresa para um amigo?”. Por meio da resposta a esta pergunta, o cálculo do NPS é realizado. A nota de NPS de cada empresa pode variar de -100 a +100.
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A satisfação dos usuários de
serviços de diagnóstico foi medida por meio do Net Promoter
Score (NPS)15, cuja média dos
associados foi de 78,3 em 2017.
Esse número indica um alto índice de satisfação e apresentou
tendência de crescimento no
período analisado.
O percentual de queixas dos
usuários caiu levemente no período, mas se manteve em torno
de 2%. Esses indicadores mostram que em geral o cliente está
satisfeito com os serviços prestados, refletindo os esforços e
investimentos das empresas associadas em qualidade.

Qualidade e Eficiência
As empresas associadas a
Abramed têm compromisso com
a qualidade e eficiência dos serviços prestados. Elas possuíam em
média mais de duas certificações
por empresa em 2017. Uma das
exigências para juntar-se à Associação é ter pelo menos uma das
seguintes acreditações: Palc, CAP,
CBR ou ONA.
As principais certificações do
setor são: ISO 9000; Palc (Programa
de Acreditação de Laboratórios Clínicos); CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem)
– Padi (Programa de Acreditação
em Diagnóstico por Imagem) e/ou
SELOS; CAP (Programa de Acreditação do College of American Pathologists); ONA (Organização Nacional
de Acreditação); Canadian Accreditation e Joint Commission, que foram
consideradas no levantamento realizado junto às empresas. Algumas
delas reportaram outras certificações que não foram computadas16.
A busca pela excelência também
se reflete na adoção de tecnologia
e recursos em TI, a fim de garantir maior eficiência. Destaca-se, por
exemplo, que 100% dos hospitais
associados a Abramed usam Prontuário Eletrônico Integrado.

52,9%

47,1%

41,2%

35,3%

29,4%

17,6%
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ACREDITAÇÕES – EMPRESAS ABRAMED

5,9%

16

5,9%

Dentre elas: NGSP, CONTROLLAB, ASHI, ACR, ISO
31.000, ISO 14.000, CARF, TEV, OHSAS 18.001,
HIMS, LEED GOLD, SELO AMIGO DO IDOSO e ISO
9001/2015.
Fonte: Abramed.

Indicadores de Qualidade – Empresas Abramed

Percentual médio de pacientes
que apresentaram eventos adversos
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Recursos em TI – Empresas Abramed
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Gráfico 12
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Fonte: Abramed.
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As empresas da Abramed
também têm em seus quadros
elevado percentual de médicos
com título de especialidade
(acima de 80%), o que reforça
o compromisso delas com a
qualidade na prestação de serviços ao paciente.
A produção científica realizada pelas empresas também é crescente (crescimento
médio anual de 7% no período entre 2015 e 2017). Contudo, vale ressaltar que muitas
não acompanham esse indicador, apontando que há mais
espaço para políticas de incentivo em pesquisa e desenvolvimento e para aproximação
com a academia.

Painel Abramed
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Ciclo de Recebimento

O índice
de glosas
aumentou nos
últimos anos,
independentemente dos
investimentos
das associadas
à Abramed.”

O percentual médio mensal de glosa em 2017 para as
associadas da Abramed foi de
4,1%. A glosa ocorre quando
o plano de saúde suspende o
pagamento de serviços contratados, tais como consultas,
atendimentos, medicamentos,
materiais ou taxas cobradas
por hospitais, clínicas, laboratórios e outros profissionais de
saúde conveniados. O índice
de glosas aumentou nos últimos anos, mesmo com investimentos das empresas para
redução das rejeições de pagamento e padronização de códigos e nomenclaturas definidos

pela ANS. A glosa é
um mecanismo perverso, incabível nos
tempos de hoje, e inexistente em outros setores
da economia.
O tempo médio de recebimento das operadoras de planos
de saúde pelas empresas associadas também cresceu no período, de 54,5 dias em 2015 para
61,9 dias em 2017. Esse fato é
muito ruim para o setor de diagnósticos como um todo e há
muitas oportunidades de ganho
de eficiência tanto para as operadoras como para os prestadores
de serviços médicos em saúde.

O tempo médio de
recebimento aumentou de
54,5 dias em 2015 para
61,9 dias em 2017.”

Gráfico 13

Ciclo de Recebimento das Operadoras de
Planos de Saúde – Empresas Abramed
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Dimensionamento
da Importância
Socioeconômica do
Setor de Medicina
Diagnóstica no Brasil
Dimensionamento do Setor de Medicina Diagnóstica
O mercado de Medicina Diagnóstica no Brasil gerou uma receita bruta
de aproximadamente R$ 35,4 bilhões
em 201717. Com mais de 23 mil estabelecimentos que realizam procedimentos de diagnose, laboratorial,
imagem e outros, o setor é responsável por 241.931 empregos formais.

Além da importância econômica da Medicina Diagnóstica tanto
como geradora de renda e emprego
quanto como impulsionadora da
inovação tecnológica, os dados provenientes deste setor são responsáveis por mais de 70% das decisões
médicas18 .

17

Baseado em estimativas da GV Projetos para o ano de 2015 e atualizado pela Abramed.

18

Forsman, 1996.
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O mercado
de Medicina
Diagnóstica
no Brasil gerou
uma receita bruta
de R$ 35,4 bi
em 2017.”
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Receita Bruta do
Mercado de Medicina Diagnóstica

Exames são responsáveis por
mais de 70% das decisões médicas

2017

70%

R$ 35,4
bilhões

Impactos Socioeconômicos do Setor de Medicina Diagnóstica
A fim de oferecer mais uma ferramenta na
análise da importância socioeconômica do setor
de Medicina Diagnóstica no contexto da economia brasileira, apresenta-se a seguir o levantamento realizado pela GV Projetos, em que são

tratados os impactos sistêmicos resultantes das
atividades do setor e da sua inserção nas cadeias
de produção e geração de valor econômico.
A abordagem metodológica clássica para a
análise quantitativa desse processo de geração

Painel Abramed
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R$1
Para cada

totalizando

R$

produzido pelo
setor de Medicina
Diagnóstica

1,57
gera-se
um impacto de

R$ 0,57
sobre os demais
setores da
economia

de impacto sobre
o PIB

19

O modelo captura as interdependências setoriais pelo consumo intermediário de insumos pelas atividades produtivas. No Brasil, os Sistemas
de Contas Nacionais e Regionais do IBGE fornecem os insumos estatísticos básicos para que se possam construir modelos de Matriz Insumo-Produto ancorados em informações oficiais. O modelo de Matriz Insumo-Produto permanece atual, sendo seus aprimoramentos um foco
contínuo de pesquisas acadêmicas e aplicadas. Apesar de o modelo desconsiderar alguns fatores como a substituição entre insumos e economias de escala, de forma típica a análises insumo-produto, ele é compatível com a lógica da teoria econômica.
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trabalho e impostos sobre a produção. Considerando os efeitos indiretos, esses impactos se multiplicam substancialmente. O levantamento da GV
Projetos calculou que o impacto das receitas das
empresas de Medicina Diagnóstica na economia
corresponde a um multiplicador de 1,65, e o impacto total sobre o PIB é de 1,57. Isso significa
que, para cada R$ 1 de valor adicionado produzido
pelo setor, são gerados impactos equivalentes a
R$ 0,57 pelos demais setores da economia, totalizando R$ 1,57 de impacto sobre o PIB.
Ao considerar ainda modelos de crescimento
econômico que ressaltam a importância do setor
de serviços no desenvolvimento da economia, em
contraposição a modelos que favorecem a indústria da transformação e a busca pela competitividade em um mercado global de bens com pouca
diferenciação e fortes economias de escala, a Medicina Diagnóstica tem grande participação em
serviços marcados pela complexidade e pela inovação. Assim, é importante que a evolução do setor
permaneça sendo objeto de levantamento e acompanhamento contínuo.

Painel Abramed

de efeitos diretos e indiretos é a da Matriz Insumo-Produto, originária do trabalho, posteriormente reconhecido com o Nobel de economia,
de Wassily Leontief (1906-1999)19.
O uso de métodos de insumo-produto permite
uma análise contrafactual, que resulta do contraste
entre o cenário setorial da economia brasileira na
sua configuração atual, com a presença do setor
de Medicina Diagnóstica, e um cenário hipotético
no qual as suas atividades de prestação de serviços não tomam lugar. Assim, são obtidos dois efeitos: o direto, resultante das próprias atividades do
setor, e o indireto, resultante dos desdobramentos
dessa demanda ao longo das cadeias de produção
e geração de valor. De fato, se o setor não existisse,
seriam eliminados postos de trabalho e deixaria de
ser adquirida uma grande variedade de produtos de
outros setores que atualmente são demandados
por intermédio do consumo intermediário.
Por si só, o setor de Medicina Diagnóstica é
uma importante atividade produtiva, por seu valor
de produção (receitas das empresas) e valor adicionado (PIB), que se desdobram em rendas do

Associados Abramed

Soc. Beneficente Israelita
Brasileira Albert Einstein
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O Einstein se destaca
pela excelência no setor
privado e na prestação
de serviços ao SUS. Seu
compromisso com o
desenvolvimento amplo
da assistência à saúde
se traduz na busca de
oportunidades de melhoria
e na construção de novos
modelos de trabalho.”

A criação da Sociedade Beneficente Israelita
Brasileira Albert Einstein (SBIBAE) resultou do
compromisso da comunidade judaica em oferecer ao Brasil uma referência em qualidade
na área hospitalar. Com recursos de doações,
além de trabalho dedicado e voluntário de um
grupo de pessoas, a Sociedade começou a
funcionar nos anos 1960, com alguns departamentos de assistência à saúde e uma equipe
de voluntários. Em 1971, foi inaugurado o Hospital Israelita Albert Einstein. Desde o início, o
projeto envolveu mais do que a construção de
um hospital, envolveu também a visão de futuro de um sistema de saúde integrando ações
de responsabilidade social, ensino, pesquisa e
assistência, que faz hoje do Einstein uma das
principais organizações de assistência à saúde
da América Latina.
O Einstein se destaca pela excelência, tanto

ANO DE FUNDAÇÃO:
1955
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Análises Clínicas
Diagnóstico por Imagem
Anatomia Patológica
Outros Métodos Diagnósticos
NÚMERO DE UNIDADES:
8
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
MG, RJ e SP
NÚMERO DE COLABORADORES:
21.129
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
1
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
Não informado
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uma em Alphaville, o Einstein realizou mais de
8 milhões exames em 2017. Os seus serviços
possuem as certificações como a CAP, o Palc
e o ARC (American College of Radiology), que
reforçam seu compromisso com a qualidade.
A busca para oferecer maior segurança e
praticidade pode ser observada com o lançamento do Einstein Até Você – serviço de atendimento domiciliar, em que o paciente pode
realizar exames laboratoriais e cardiológicos
onde quiser – e com o Meu Einstein – aplicativo para o paciente agendar exames, acessar
os resultados e realizar check-in on-line, agilizando o seu atendimento.

Painel Abramed

no setor privado quanto na prestação de serviços ao SUS. Seu compromisso com o desenvolvimento amplo da assistência à saúde
se traduz na busca de oportunidades de melhoria e na construção de novos modelos de
trabalho ajustados aos desafios do setor nas
áreas de Ensino, Consultoria e Gestão, Inovação, Hospital e Medicina Diagnóstica e Ambulatorial (MDA).
A área de Medicina Diagnóstica do Einstein
dispõe de um corpo clínico altamente qualificado e especializado, que oferece um amplo
portfólio de exames de imagem e laboratoriais;
um centro de cardiologia diagnóstica; um moderno centro de intervenção guiada por imagem: laboratório especializado em exames
genéticos, com uma extensa variedade de testes de aplicação para diversas especialidades.
Com seis unidades na cidade de São Paulo e

Alliar Médicos à Frente

Painel Abramed
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A companhia
apresenta elevado
crescimento histórico:
de 2013 a 2017 a
receita líquida cresceu
a uma taxa média
anual composta de
41%, posicionando-a
entre as líderes
do Brasil em
Medicina Diagnóstica.”

A Alliar Medicina Diagnóstica é a segunda
maior empresa de diagnósticos por imagem do
Brasil, com um parque tecnológico composto por
cerca de 120 equipamentos de ressonância magnética, mais de 50 tomógrafos, mais de 350 ultrassons, entre outros. Suas 118 unidades de
atendimento estão estrategicamente posicionadas em 42 cidades e contemplam 10 estados.
Criada em 2011 a partir da fusão de quatro empresas líderes no setor de diagnóstico por imagem
de Belo Horizonte, Juiz de Fora, São José dos Campos e Campo Grande, a Alliar nasceu com posição
de destaque em suas praças de atuação, decorrente do histórico de serviços de alta qualidade de
suas predecessoras. Nos últimos anos foram feitas associações a empresas líderes em suas regiões e abertas dezenas de novas unidades de
atendimento, tanto nos mercados em que a empresa já estava presente quanto em novas locali-

ANO DE FUNDAÇÃO:
2011
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Análises Clínicas
Diagnóstico por Imagem
NÚMERO DE UNIDADES:
118
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
BA, ES, MG, MS, PA, PB, PR, RJ, RN e SP
NÚMERO DE COLABORADORES:
Mais de 6.000
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
22
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
3 milhões/ano
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diretos e aproximadamente 900 médicos prestadores de serviço, a Alliar distingue-se pela qualidade.
A companhia apresenta elevada taxa de crescimento: no período de 2013 a 2017 a receita líquida
cresceu a uma taxa média anual composta de 41%,
posicionando-a entre as líderes do Brasil em Medicina Diagnóstica em termos de receita líquida.
Associada Abramed desde 2015, a missão do
Alliar é unir tecnologia a empreendedorismo e inovação para levar excelência médica em diagnósticos para todo o Brasil e garantir elevados padrões
de qualidade em todos os seus laboratórios. As
operações da empresa são certificadas pela ONA
nível 3 e ISO 9000, bem como por um sistema de
qualidade interno chamado Sistema Integrado de
Gestão Alliar (SIGA), que reúne 80 requisitos em
diversas categorias a fim de estabelecer um padrão de referência para mensuração periódica das
práticas e indicadores-chave de desempenho em
cada unidade.

Painel Abramed

dades, sempre mantendo os médicos à frente do
negócio, cuidando pessoalmente de seus laboratórios e pacientes, bem como garantindo que – em
meio às tomadas de decisões cotidianas – os valores e contatos humanos jamais se percam como
essência da operação.
Ao olharmos de perto a história da empresa,
vemos que excelência é mais que uma missão e
um compromisso: é o alicerce sobre o qual toda a
Alliar Médicos à Frente foi construída.
Para oferecer as melhores soluções em diagnósticos médicos, a empresa investe continuamente na renovação do parque de equipamentos e
em novas tecnologias, como o Command Center.
A Alliar foi pioneira na utilização da telerradiologia
no Brasil, que possibilita que imagens captadas
em qualquer localidade possam ser estudadas
pelos melhores médicos do país de acordo com
sua especialidade.
Atualmente, com mais de 6.000 colaboradores

Boris Berenstein
Medicina Diagnóstica
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A clínica Boris
Berenstein mantém
o compromisso de
disponibilizar o que
há de melhor
no diagnóstico
por imagem.”

Criada há mais de três décadas pelo médico
Boris Berenstein, a clínica de diagnóstico por
imagem que leva o nome de seu fundador possui uma trajetória de destaque no mercado brasileiro de saúde. Sua equipe, formada por cerca
de 400 colaboradores e 60 médicos experientes e capacitados, está distribuída por cinco
unidades localizadas em diferentes regiões de
Recife (PE).
Utilizando os melhores equipamentos que
existem no mercado de diagnóstico e, claro,
de acordo com as práticas e normas globais
do setor, constantemente a empresa qualifica

ANO DE FUNDAÇÃO:
1988
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Análises Clínicas
Diagnóstico por Imagem
NÚMERO DE UNIDADES:
5
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
PE
NÚMERO DE COLABORADORES:
400
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
1
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
400 mil/ano
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seus colaborares e mantém parcerias importantes com diversas Sociedades Médicas e especialistas de todo o Brasil.
Executando mais de 400 tipos de exames
e atendendo a 50 convênios, Boris Berenstein mantém o compromisso de disponibilizar
o que há de melhor no diagnóstico por imagem. Hoje, a clínica conta com cinco unidades
distribuídas pela Região Metropolitana do Recife: Olinda (Casa Caiada), Recife (Derby e Boa
Viagem), Jaboatão dos Guararapes (Piedade),
Cabo de Santo Agostinho (Centro) e uma no interior do estado, na cidade de Arcoverde.

BP Medicina Diagnóstica
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Anualmente, são
realizados mais de
5 milhões de exames
e tratamentos,
proporcionando, assim,
prevenção mais eficaz
e tratamentos
mais eficientes,
além de gerar
conhecimento valioso
para a medicina.”

A BP Medicina Diagnóstica é a unidade de
diagnósticos da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Trata-se de um completo
e atualizado centro de diagnósticos e tratamentos que oferece as mais diversas modalidades de exames laboratoriais, de diagnóstico
por imagem, de métodos gráficos, endoscopia,
hemodiálise, hemodinâmica e demais especialidades diagnósticas e terapêuticas.
Reúne profissionais de diversas disciplinas
atuando em conjunto para oferecer soluções
diagnósticas e terapêuticas a clientes externos
ou internados nos hospitais da BP. Combinando
investigação, análise e terapia, assegura uma
medicina individualizada e, sempre que possível, menos invasiva.
Por meio de equipes altamente capacitadas
e atualizadas, além de uma excelente infraestrutura, alcança resultados mais precisos e com

ANO DE FUNDAÇÃO:
1859
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Exames Laboratoriais
Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos
Endoscopia
Hemodiálise
Procedimentos Hemodinâmicos
Outros Métodos Diagnósticos
NÚMERO DE UNIDADES:
3
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
SP
NÚMERO DE COLABORADORES:
1.100
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
1
NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS:
5 milhões/ano
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no BP Hospital Filantrópico. Justamente por
estar integrada a esses serviços hospitalares, a
BP Medicina Diagnóstica pode colocar à disposição dos clientes uma série de procedimentos
terapêuticos que outros serviços de diagnóstico não têm condições de oferecer, como, por
exemplo, angioplastia, hemodiálise, litotripsia,
entre outros. Tudo com a segurança e a qualidade técnica características da marca BP.
Anualmente, são realizados mais de 5 milhões de exames e tratamentos, proporcionando, assim, uma prevenção mais eficaz e
tratamentos mais eficientes, além de gerar conhecimento valioso para a medicina. Afinal, tratar a saúde com inteligência é o jeito da BP de
valorizar a vida.
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um completo respaldo clínico, favorecendo a segurança tanto do cliente quanto do médico.
No total, são mais de mil profissionais atuando em três endereços nos bairros da Bela
Vista e da Penha, na capital paulista.
Na área de análises clínicas, os clientes contam com o respaldo técnico do Grupo Fleury,
que, por meio das marcas Fleury Medicina e
Saúde e a+ Medicina Diagnóstica, é o responsável técnico pelos resultados dos exames laboratoriais da BP Medicina Diagnóstica.
Os clientes têm uma experiência acolhedora,
com a assistência de profissionais experientes
e atenciosos, focados em prover precisão, elucidação e suporte nas análises preditivas.
Além dos clientes externos, a BP Medicina
Diagnóstica oferece suporte diagnóstico para
os clientes internados no Hospital BP, no BP
Mirante, unidade hospitalar premium da BP, e

CEDI
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Cerca de 20 mil
exames mensais,
entre tomografia
computadorizada
(helicoidal e dual slice),
ressonância magnética,
ultrassom color doppler
e 4D, mamografia
digital, cintilografia,
densitometria óssea e
raios X (sistema digital).”

Grupo CEDI (Centro Especializado em Diagnóstico por Imagem) é uma empresa familiar que
começou com o sonho do patriarca, Sr. Semi Alexandre e de sua esposa, Sra. Dionita Lopes
Alexandre, de ver os filhos formados em medicina. Em 1978, formaram-se os gêmeos Miguel
Alexandre e Semi Alexandre Filho e, mais tarde,
em 1981, o caçula, Antonio Alexandre Neto.
Todos seguiram o ramo da Radiologia e
foram certificados como membros titulares do
Colégio Brasileiro de Radiologia. Em 1980, iniciaram suas atividades com a empresa Exames Radiológicos Irmãos Alexandre Ltda.
Cinco anos mais tarde, em 1985, constituiu-se a segunda empresa do grupo – Ultrassom
Médico Macaé Ltda –, mantendo sempre como
prioridade a qualidade no atendimento e o respeito à especialidade. Novos postos de atendimento foram criados. Porém, o marco aconteceu

ANO DE FUNDAÇÃO:
1992
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Diagnóstico por Imagem
NÚMERO DE UNIDADES:
4
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
RJ
NÚMERO DE COLABORADORES:
240
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
1
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
240 mil/ano
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na excelência do diagnóstico médico por imagem, em 2006 foram inauguradas duas filiais:
uma na cidade vizinha Rio das Ostras e outra
em Macaé.
Já em abril de 2007, foi instalado o sistema de PACs (Kodak), que permite o armazenamento e arquivamento dos exames por um
tempo maior, assim como a análise de todas
as imagens geradas pelos médicos radiologistas simultaneamente à realização dos exames
de tomografia computadorizada, ressonância
magnética e radiologia digital.
Ao todo, são 240 funcionários trabalhando
para que cerca de 20 mil exames sejam realizados mensalmente, entre eles a tomografia
computadorizada (helicoidal e dual slice), a ressonância magnética, o ultrassom color doppler
e 4D, a mamografia digital, a cintilografia, a densitometria óssea e os raios X (sistema digital).

Painel Abramed

em 1992 com a aquisição da sede própria.
Em 1993, mantendo como tradição o pioneirismo, foi adquirido o primeiro aparelho de
tomografia computadorizada da cidade, constituindo-se então a terceira empresa, Tomografia Macaé Ltda.
Mesmo com todos os percalços econômicos sofridos pelo país, foram mantidos os investimentos em tecnologia e qualidade para
manter os anseios da empresa e da comunidade médica. E foi assim que, no ano de 2001,
instalou-se em nossas dependências o primeiro equipamento de ressonância magnética
da região litorânea. Foi criada também a quarta
empresa do grupo, a Cinticedi Medicina Nuclear Ltda, trazendo mais um método de diagnóstico por imagem que permite a avaliação
funcional de vários órgãos.
Expandindo seus projetos e sua experiência

CEPEM – Centro de Estudos
e Pesquisas da Mulher

Painel Abramed
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Em 2017, foi
certificado pela CBR
(Conselho Brasileiro
de Radiologia),
com o Padi, sendo
a primeira clínica
no Rio de Janeiro a
atingir este grau de
excelência em
sua operação.”

Com pioneirismo, inovação e excelência em
diagnóstico, o CEPEM está há mais de 20 anos
cuidando da saúde das mulheres. A relação
com as pacientes é pautada no apuro científico aliado ao atendimento humanizado.
Ao longo da sua história, o CEPEM sempre
investiu na qualificação da sua área médica,
trazendo ao Brasil a estereotaxia digital (1996),
a mamotomia (1997), a mamografia digital de
campo real (2000), a mamografia digital com
detecção inteligente (2003) e a tomossíntese
(2011), entre outros.
Seja para exames de rotina, seja para investigações de maior complexidade, o CEPEM
tem ampla rede de convênios e três unidades
(Centro, Barra e Botafogo), onde as pacientes
contam com estruturas modernas para detecção de lesões em tempo hábil para tratamento.
Com o carinho das suas clientes e da con-

ANO DE FUNDAÇÃO:
1994
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Diagnóstico por Imagem
NÚMERO DE UNIDADES:
3
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
RJ
NÚMERO DE COLABORADORES:
400
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
1
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
95 mil/ano
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com um vasto catálogo de vacinas adequadas ao
calendário adulto, incluindo o recomendado pela
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).
Em 2017, foi certificado pelo Conselho Brasileiro de Radiologia (CBR), com o Padi, sendo a
primeira clínica no Rio de Janeiro a atingir este
grau de excelência em sua operação. Recentemente, em parceria com o Disney Institute no
Brasil, introduziu na clínica novos conceitos de
acolhimento e relacionamento com seus pacientes. O novo processo visa a um atendimento
mais humanizado e eficiente, traduzindo-se em
mais bem-estar para seus pacientes.

Painel Abramed

fiança dos médicos, o CEPEM é uma referência na Medicina Diagnóstica do Rio de Janeiro.
A constante renovação de conhecimento e
capacitação das equipes médicas ganham destaque ao serem fomentadas pela entidade com
a participação nos maiores eventos de mama
do mundo, como RSNA, ARRS Breast Simposium e SBI Breast Simposium. Além disso, a
equipe médica do CEPEM atua em diversas pesquisas científicas, buscando aperfeiçoamento e
novas tecnologias para saúde da mulher.
O CEPEM conta com mais de 100 mil biópsias
realizadas em seu Centro Avançado de Diagnósticos Mamários, sendo referência no procedimento.
Além disso, possui o Pristina, revolucionário equipamento de mamografia com dispositivo de
compressão controlado pela própria paciente. O
CEPEM também oferece um moderno centro de
biópsias e uma completa clínica de vacinação,

CETAC
Diagnóstico por Imagem
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A clínica dispõe
de equipamentos
de ponta, para
proporcionar precisão
e qualidade nos
resultados, sempre
prezando pela
praticidade, rapidez
e conforto de
seus pacientes.”

Inaugurado em 1977, o CETAC foi o primeiro
centro de diagnóstico no Paraná e o segundo do
Brasil a realizar exames utilizando aparelhos de tomografia computadorizada. Visando atender seus
pacientes da melhor forma possível, o CETAC dispõe de aparelhos de última geração e oferece diversos serviços, como radiologia geral digital para
exames simples e contrastados, ultrassonografia
geral e obstétrica 3D e 4D, tomografia computadorizada com baixa radiação, mamografia digital 3D e tomossíntese, ressonância magnética de
1.5T e 3.0T, densitometria óssea, punções, biópsias e PET/CT com FDG e PSMA.
O CETAC, sempre prezando pela praticidade,
rapidez e conforto de seus pacientes, disponibiliza duas unidades de atendimento em Curitiba,
uma localizada no Batel e a outra no Hospital
Ecoville, no Campo Comprido, ambas com estacionamento próprio.

ANO DE FUNDAÇÃO:
1977
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Diagnóstico por Imagem
NÚMERO DE UNIDADES:
2
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
PR, SC e SP
NÚMERO DE COLABORADORES:
474 diretos 1.422 e indiretos
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
1
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
172 mil/ano
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Medicina Nuclear do Paraná (CMN), realizando
exames de Cintilografia, SPECT cerebral e terapias com iodo, além da Cyclopet Radiofármacos Ltda, empresa responsável pela produção
do FDG, para consumo próprio, o CETAC possui dois aparelhos de PET/CT que realizam em
média 15 exames por dia, além de fornecer este
radiofármaco a clientes de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e do próprio Paraná.
No Hospital Ecoville, onde se localiza o Instituto De Neurologia de Curitiba (INC), o CETAC
conta agora com uma Ressonância de 3.0T,
modelo ARCHITECT, única no Brasil, com uma
bobina de crânio de 48 canais capaz de fazer
exames do encéfalo com extraordinária resolução espacial e soberba qualidade de imagens.

Painel Abramed

O CETAC conta com mais de 40 médicos em
seu corpo clínico, todos capacitados para atender a qualquer demanda de exames. A clínica
dispõe de equipamentos de ponta, para proporcionar precisão e qualidade nos resultados,
contando com um sistema PACS e sistema de
digitalização (CR) de imagens radiológicas.
Na Unidade Batel, o CETAC conta com um
espaço projetado e desenvolvido especialmente
para crianças de todas as idades, com atendimento humanizado e equipe especializada.
Na mesma unidade, oferece uma área dedicada apenas às mulheres, com exames de ultrassonografia, mamografia, densitometria
óssea, tomografia computadorizada e ressonância magnética, em um espaço acolhedor e com
atendimento especial. A clínica também dispõe
de um espaço reservado para as gestantes.
O grupo CETAC conta ainda com o Centro de

Clínica Imagem
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Incansável na busca
de soluções para
melhorar o atendimento
de seus pacientes e
manter seu parque
tecnológico atualizado.
São 24 anos de atuação,
consolidando-se como
referência no mercado de
exames de diagnóstico
por imagem.”

A Clínica Imagem instalou sua primeira unidade em 1994, com exames de ressonância
magnética, tomografia computadorizada, angiografia digital e ultrassonografia. Esta unidade se manteve atuante com ressonância
magnética até o final de 2007.
No ano seguinte, foi inaugurada em Florianópolis uma nova unidade, batizada como Clínica Imagem II. Proporcionando ampliação da
capacidade de atendimento com equipamentos
ainda mais modernos, contribuiu decisivamente
para a saúde e o bem-estar dos catarinenses.
Com a evolução dos serviços oferecidos, foi
inaugurada a Imagem Mulher em setembro de
2005. Um local diferenciado que oferece conforto e tranquilidade para as mulheres que
realizam seus exames periódicos (mamografia
digital, ultrassonografia obstétrica 4D, densitometria óssea, etc.). A ampliação diversificada

ANO DE FUNDAÇÃO:
1994
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Diagnóstico por Imagem
NÚMERO DE UNIDADES:
1
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
SC
NÚMERO DE COLABORADORES:
300
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
1
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
172 mil/ano
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garantindo aos clientes da Clínica Imagem o
nosso compromisso em atender à comunidade
com a melhor qualidade.
Em 2011, incansável na busca de soluções
para melhorar o atendimento de seus pacientes,
a Clínica Imagem substituiu equipamentos buscando manter seu parque tecnológico atualizado.
No ano seguinte, a Imagem Mulher é reinaugurada num amplo e confortável espaço. E em
2014, comemorou 20 anos de atuação, consolidando-se como referência no mercado de exames de diagnóstico por imagem.

Painel Abramed

dos serviços da Clínica facilita a marcação de
vários exames em um só lugar.
Em 2006, com a aquisição de um equipamento de ressonância magnética de extremidades, a Clínica Imagem buscou agilizar as
marcações de exames, proporcionando mais
conforto para pacientes e possibilitando exames
sem sedação para os casos de claustrofobia.
No mesmo ano, localizada nas dependências da Clínica Imagem, a CORIS Medicina
Avançada recebeu um espaço exclusivo para
realização de exames como Angiografia Digital, Cineangiografia, procedimentos endoscópicos, entre outros.
Com a instalação de duas novas tecnologias
da área diagnóstica, nasce, em agosto de 2007,
a Imagem Baía Sul, uma extensão feita para introduzir no mercado novos recursos diagnósticos em diferentes especialidades médicas,

Grupo Dasa
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A Dasa é a maior
empresa de Medicina
Diagnóstica do Brasil
e da América Latina e
busca, continuamente,
integrar e disponibilizar
soluções inovadoras
em saúde para
melhorar a vida
das pessoas.”

A Dasa é um dos mais importantes players
de saúde da América Latina, líder no Brasil e a
5ª maior empresa de Medicina Diagnóstica do
mundo, com mais de 700 unidades de atendimento distribuídas em 13 Estados brasileiros,
além do Distrito Federal. De origem brasileira, a
Dasa atua na área de Medicina Diagnóstica há
mais de 50 anos e oferece exames de análises
clínicas, anatomia patológica, diagnósticos por
imagem, vacinas e testes genéticos.
Com mais de 20 mil profissionais, dentre
eles 3 mil médicos renomados no Brasil e no
exterior, especializados em diferentes áreas
da medicina, a empresa oferece amplo portfólio de exames em suas mais de 30 marcas,
que são voltadas para garantir o melhor atendimento aos clientes. Cerca de 20 milhões de
pacientes são atendidos todos os anos, e mais
de 250 milhões de exames realizados.

ANO DE FUNDAÇÃO:
1966
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Análises Clínicas
Diagnóstico por Imagem
Anatomia Patológica
Medicina Genética
NÚMERO DE UNIDADES:
Mais de 700
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
RJ, SP, PR, GO, MT, PE, DF, MA, BA, CE, SP e SC
NÚMERO DE COLABORADORES:
Mais de 20 mil
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
34
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
20 milhões/ano
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equipe multidisciplinar altamente especializada, oferece testes genéticos em quatro
áreas de atuação: oncogenética, cardiogenética, neurogenética e doenças raras. Os painéis
genômicos se baseiam nos melhores padrões
internacionais de qualidade em testes genéticos, disponibilizando ao mercado serviços de
sequenciamento de última geração. A GeneOne está presente em todos os laboratórios da
Dasa e também via e-commerce, facilitando o
acesso aos testes genéticos da empresa.
O sonho da Dasa é ser a líder global de Medicina Diagnóstica, a empresa mais desejada
e admirada pela qualidade médica, eficiência
e excelência em serviços, atuando com paixão
para melhorar a vida das pessoas.

Painel Abramed

A Dasa acredita que o desenvolvimento tecnológico é fator determinante para a aceleração e evolução da saúde. Por isso, busca, de
forma contínua, integrar e disponibilizar soluções disruptivas que tenham potencial para
melhorar a vida das pessoas. A empresa vem
investindo em inovação, tecnologia e expansão de unidades, com foco na incorporação de
equipamentos de última geração, projetos de
inteligência artificial, além do fomento à pesquisa e ao debate sobre inovação em saúde.
Para apoiar e se aproximar do ecossistema de
empreendedorismo e startups, a Dasa se tornou sponsor da vertical de saúde do Cubo, que
abriga startups em um andar dedicado exclusivamente a healthtech.
Em linha com o que há de mais moderno
no mundo, a Dasa lançou a GeneOne, seu laboratório de medicina genética. Por meio de

Grupo Fleury
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Excelência em
serviços ao cliente,
inovação e qualidade
técnica. Cerca de
3.500 mil testes
em 37 diferentes
especialidades
médicas. Precursor
no conceito de
Centro Integrado de
Medicina Diagnóstica.”

Fundado em 1926, o Grupo Fleury é uma das
maiores e mais respeitadas empresas de medicina e saúde do país, referenciada pela comunidade médica e pela opinião pública por sua
excelência em serviços ao cliente, inovação e
qualidade técnica. Oferece cerca de 3.500 mil
testes em 37 diferentes especialidades médicas.
Entre as mais recentes inovações lançadas pela empresa ao mercado diagnóstico
brasileiro está a plataforma Fleury Genômica,
canal dedicado a atender clientes e médicos,
possibilitando a realização de testes genéticos em amostras de saliva, sangue e biópsias, inteiramente on-line, mediante pedido
médico para clientes situados em qualquer região do país ou do mundo. Adicionalmente, a
empresa tem avançado fortemente no âmbito
da medicina personalizada e de precisão com
a aplicação de inteligência artificial, como o

ANO DE FUNDAÇÃO:
1926
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Análises Clínicas
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Anatomia Patológica
Outros Métodos Diagnósticos
NÚMERO DE UNIDADES:
170
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
RN, RS, PR, SP, RJ, BA, PE e DF
NÚMERO DE COLABORADORES:
8.900 e 2.000 médicos
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
9
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
Não informado
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cina Diagnóstica com foco nos segmentos premium e intermediário-alto.
Além dessas unidades, a empresa também
possui operações diagnósticas em 23 hospitais e presta serviços lab to lab, com foco em
exames de alta complexidade.
Uma das mais tradicionais organizações de
medicina e saúde do país, o Grupo Fleury é reconhecido por sua qualidade, comprovada pelas
certificações como ISO 9001, ISO 14001, PALC,
CAP e Colégio Americano de Radiologia.

Painel Abramed

produto Oncofoco, que auxilia a tomada de
decisão médica na assistência personalizada
dos pacientes com casos de câncer complexos. Ele é resultante de parceria pioneira do
Grupo Fleury com a unidade IBM Watson Health na América Latina.
O Grupo também é precursor no conceito
de Centro Integrado de Medicina Diagnóstica,
que oferece uma solução diagnóstica completa, assessoria médica e serviços singulares, como a Vila da Saúde, para atendimento
infantil; Gestar, dedicado à Medicina Fetal; Imagem Osteomuscular, dedicado a doenças osteomusculares; Saúde da Mulher; entre outros.
A companhia possui mais de 170 unidades
de atendimento nos estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do
Norte, Pernambuco, Bahia e Paraná, além do
Distrito Federal, prestando serviços de Medi-

HCor
Hospital do Coração
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Em 2017
conquistamos
a certificação
do Programa de
Cuidados Clínicos em
Artroplastia Total de
Joelho e Quadril pela
Joint Commission
International, tornandonos o primeiro hospital
do país a obtê-la.”

A história do HCor inicia com um grupo de
senhoras da comunidade árabe que fundaram, em 1918, a Associação Beneficente Síria
para auxiliar órfãos da 1ª Guerra Mundial. Com
o passar dos anos, a Associação migrou sua
atenção aos pacientes tuberculosos, fundando
uma unidade em 1947.
Na década de 1960, a entidade se volta para a
criação de um hospital dedicado à cirurgia torácica que viria a ser o Hospital do Coração, o qual
realizou o seu primeiro atendimento em 1976.
Em 2006, o HCor conquistou a sua primeira acreditação pela Joint Commission International (JCI).
Em 2007, passou a contar com um prédio
para consultórios, Instituto de Pesquisa e área
administrativa.
Já em 2008, o hospital firmou parceria com o
Ministério da Saúde, participando ativamente dos
projetos filantrópicos atrelados ao Proadi-SUS.

ANO DE FUNDAÇÃO:
1976
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Análises Clínicas
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos
Anatomia Patológica
Reabilitação
NÚMERO DE UNIDADES:
2
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
SP
NÚMERO DE COLABORADORES:
2.533
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
1
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
Não informado

137

O DNA DO DIAGNÓSTICO

revistas científicas internacionais. Por fim, desenvolveu o Planejamento Estratégico para os
anos de 2018 a 2020, conteúdo que auxiliou a
estruturar e alinhar os principais movimentos do
hospital no curto, médio e longo prazo, visando
ao fortalecimento de sua diferenciação no mercado e sua perpetuação no setor de saúde.
Para 2018, o HCor destaca o processo do 4º
ciclo de certificação do Programa de Cuidados
Clínicos de Infarto Agudo do Miocárdio e Insuficiência Cardíaca (IAM e IC) pela JCI. Na esfera
de infraestrutura, reformará seu Pronto-Socorro,
gerando mais comodidade e agilidade aos pacientes, bem como efetivará a transferência da
Central de Atendimento ao Cliente para um novo
espaço, mais moderno e funcional. A fim de atender com ainda mais qualidade seus pacientes, o
HCor lançará o Centro de Cuidados dos Idosos e
o Ambulatório de Insuficiência Cardíaca.

Painel Abramed

No ano de 2009 o hospital incorpora mais um
prédio com Hospital-Dia, Unidade de Fisioterapia,
Instituto do Joelho e Núcleo de Arritmia Cardíaca.
Em 2012, inaugura uma unidade externa, o
HCor Diagnóstico Cidade Jardim e, em 2013,
incorpora uma Unidade de Radioterapia.
No ano de 2014 inaugurou o Edifício Adib
Jatene com unidades de internação, salas híbridas de cirurgia/intervenção, oncologia ambulatorial e radiocirurgia com Gamma Knife.
Já 2017 foi um ano de importantes movimentos para o HCor. A começar pela obtenção
da certificação do Programa de Cuidados Clínicos em Artroplastia Total de Joelho e Quadril
(ATQ e ATJ) pela JCI, sendo o primeiro hospital
do país a conquistar tal certificação. Também
o Instituto de Pesquisa HCor, em celebração
pelos seus 10 anos, obteve grande destaque internacional ao publicar estudos em renomadas

Hermes Pardini Medicina,
Saúde e Bem-Estar
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O Grupo
Pardini foi uma
das primeiras
empresas de saúde
a implantar, no
Brasil, o conceito
de medicina
personalizada.”

Fundado em 1959, o Grupo Hermes Pardini
é hoje referência em Medicina Diagnóstica e
preventiva. Toda a experiência, infraestrutura e
tecnologia adquirida ao longo de seus 59 anos
de existência posicionam suas empresas entre
as maiores do segmento: Hermes Pardini (MG
e SP), Laboratório Padrão (GO), Diagnóstika (SP
e RJ), Progenética (RJ) e Centro de Medicina
Nuclear da Guanabara (RJ).
Atualmente, a marca atua com 120 unidades próprias de atendimento ao cliente em Belo
Horizonte (MG), São Paulo (SP), Rio de Janeiro
(RJ) e Goiânia (GO), além de sete Núcleos Técnicos Operacionais e Avançados nessas mesmas cidades, que oferecem mais de 3.000
tipos de exames e realizam mais de 7,5 milhões
de testes por mês.
Além de manter o serviço de atendimento
direto ao cliente, o Grupo presta apoio labora-

ANO DE FUNDAÇÃO:
1959
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Análises Clínicas
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Anatomia Patológica
Outros Métodos Diagnósticos
NÚMERO DE UNIDADES:
120
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
MG, SP, RJ e GO
NÚMERO DE COLABORADORES:
4.639 e 600 médicos
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
6
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
7,5 milhões/ano
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zada com a aquisição, em 2012, da Progenética, laboratório com tradição no mercado, no
Rio de Janeiro. Nos últimos anos, avançou bastante na oncogenética, com a realização de
exames genéticos que fornecem dados para o
uso de drogas específicas para cada perfil genômico dos tumores. O grupo consolidou seu
pioneirismo na área, com a aquisição da DLE
Genética Humana e Doenças Raras, aumentando seu portfólio de exames genômicos. Nos
últimos anos, enquanto o Pardini avançou bastante na oncogenética, a DLE fez significativos
progressos no mapeamento genético de outras doenças, como as cardíacas e as neurológicas. A chegada da DLE, empresa de 32 anos
de existência, faz do Pardini um dos laboratórios mais avançados nesta que é a área em que
o futuro já está acontecendo: a personalização
do diagnóstico e a precisão do tratamento.

Painel Abramed

torial e assessoria especializada a laboratórios,
clínicas e hospitais em todo o Brasil. O pioneirismo neste ramo permitiu o desenvolvimento
de uma inteligência logística e operacional de
extrema eficiência, proporcionando um diferencial competitivo de agilidade e confiabilidade
aos clientes.
Recentemente, seguindo a tendência mundial de especialização na saúde, o Grupo Hermes Pardini implantou uma nova unidade de
negócio: a medicina personalizada. O foco
desta nova área é oferecer solução completa
na personalização do tratamento do paciente,
com corpo clínico especializado e os mais modernos recursos de automação e segurança
aplicados à medicina personalizada, exames,
doenças raras e terapia de drogas-alvo.
O Hermes Pardini iniciou sua trajetória de
crescimento na área de medicina personali-

Hospital Sírio-Libanês
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O Sírio-Libanês
Responsabilidade
Social, por meio de
parcerias com governos
estaduais e municipais,
é responsável pela
gestão de unidades
públicas. São mais
de 500 leitos
públicos atendidos
pela instituição.”

A Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, instituição filantrópica fundada
em 1921, trabalha diariamente para oferecer
uma assistência médico-hospitalar de excelência, sempre com um olhar humanizado e individualizado, em mais de 60 especialidades.
Em uma busca constante, desenvolve atividades de ensino, integradas ao trabalho de
compromisso social.
Como parte do atendimento à saúde, o Sírio-Libanês conta com importantes polos de atuação, como seu Centro de Oncologia, que oferece
aos seus pacientes acesso às mais avançadas
tecnologias e a um corpo clínico de excelência.
A Oncologia tem parcerias estratégicas com
organizações mundiais de ponta, como Memorial Sloan Kettering Cancer Center e Instituto
Ludwig. Outra importante iniciativa foi o lançamento, em 2016, de forma pioneira, do pro-

ANO DE FUNDAÇÃO:
1921
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Análises Clínicas
Diagnóstico por Imagem
Anatomia Patológica
Outros Métodos Diagnósticos
NÚMERO DE UNIDADES:
7
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
SP e DF
NÚMERO DE COLABORADORES:
Mais de 10 mil
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
4
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
Não informado
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que será o palco e berço do mais novo hospital
do Sírio-Libanês, o primeiro fora de São Paulo.
Esta inauguração ampliará a atuação na Capital Federal, que já conta com dois Centros de
Oncologia e um de Medicina Diagnóstica Sírio-Libanês há mais de sete anos.
A instituição também desenvolve projetos integrados com o Ministério da Saúde de apoio
ao SUS e contribui para a disseminação de conhecimento e boas práticas para mais de 8.000
gestores de saúde em todo o país, como parte
do Proadi-SUS. Projetos como o “Lean nas
Emergências”, metodologia estão contribuindo
para a organização e agilidade dos fluxos de pacientes e otimização de recursos em unidades
de saúde pública em vários estados do país.

Painel Abramed

grama Sírio-Libanês Saúde Corporativa, que
transforma os parâmetros atuais de gestão
hospitalar e saúde suplementar. Essa é uma
inciativa de assistência pautada na atenção
primária para atendimento em diferentes empresas e setores do país.
Com o olhar sempre voltado para a tecnologia e inovação na atenção à saúde, o Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa promove estudos
e compartilha conhecimento. Com pesquisas
translacionais, o conhecimento da bancada do
laboratório é levado para a prática clínica, fomentando novas descobertas a cada dia.
O Sírio-Libanês Responsabilidade Social,
por meio de parcerias com governos estaduais
e municipais, é responsável pela gestão de unidades públicas. São mais de 500 leitos públicos atendidos pela instituição. Em breve, mais
de 140 leitos serão inaugurados em Brasília,

Sabin Medicina Diagnóstica
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Mais de 30 anos
de atuação, presente
nas cinco regiões
do país. Investe
constantemente em
normas, acreditações
e certificações para
garantir o controle da
qualidade, apresentando
indicadores de
proficiência máxima.”

Fundado em 1984 por Janete Vaz e Sandra
Soares Costa, o Grupo Sabin tem mais de 30
anos de atuação no mercado e construiu uma
história pautada em qualidade, ética e em um
modelo de gestão que valoriza as pessoas.
Presente nas cinco regiões do país, a empresa
investe constantemente em normas, acreditações e certificações para garantir o controle da
qualidade, apresentando indicadores de proficiência máxima em todas as regiões em que
atua. Além de integrar o Programa de Acreditação para Laboratórios Clínicos da Sociedade
Brasileira de Patologia Clínica (Palc/SBPC) há
vários anos, o Sabin compõe o seleto grupo de
instituições acreditadas pelo Padi do CBR.
O investimento constante em metodologias
diagnósticas e no desenvolvimento de seus profissionais, aliado à inovação tecnológica, reafirma o compromisso do Grupo de oferecer à

ANO DE FUNDAÇÃO:
1984
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Análises Clínicas
Diagnóstico por Imagem
NÚMERO DE UNIDADES:
235
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
AM, BA, DF, GO, MS, MG, PA, PR, RR, SC, SP e TO
NÚMERO DE COLABORADORES:
4.400
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
3
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
4,2 milhões/ano
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Medicina Diagnóstica disponibiliza mais de
3.000 tipos de exames laboratoriais, processados em 20 Núcleos Técnicos Operacionais distribuídos pelo país.
O Sabin possui o serviço de diagnóstico por
imagem em Uberlândia, Uberaba, Salvador e Brasília. Nestes locais estão disponíveis os mais modernos recursos tecnológicos do mercado e uma
equipe médica altamente especializada.
Disponível em Brasília e em Uberlândia, o serviço de check-up executivo garante a realização
de exames e consultas em oito especialidades
médicas de forma personalizada e em apenas
quatro horas.
O serviço de imunização do Sabin possui
um portfólio de mais de 30 vacinas para todas
as idades.
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população e à comunidade médica serviços de
excelência em saúde. A empresa é destaque
em pesquisas técnico-científicas, gestão de
pessoas, inovação e sustentabilidade nos principais congressos nacionais e internacionais e
rankings brasileiros em gestão e governança
por vários anos consecutivos.
O Grupo Sabin investe anualmente em inovação e pesquisas técnico- científicas. Há mais de
16 anos mantém o Núcleo de apoio à Pesquisa,
que apoia universidades e instituições acadêmicas no desenvolvimento de conhecimento e projetos de pesquisa. Com o objetivo de estimular a
inovação no setor, o Grupo também aposta em
startups brasileiras, investindo em programas de
incubação e programas de aceleração nacionais
e internacionais.
Em suas mais de 230 unidades distribuídas
por 11 estados e no Distrito Federal, o Sabin

SalomãoZoppi Diagnósticos
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Os resultados
integrados e o
diagnóstico correto
com dupla checagem
confirmam a vocação
para oferecer ao
mercado serviços com
alto padrão de qualidade
que levaram à conquista
de certificações como
ONA e Palc.”

O SalomãoZoppi Diagnósticos é um centro
de diagnósticos completo com foco no diagnóstico correto e atendimento humanizado,
usando os mais modernos conceitos científicos e tecnológicos.
Desde o início de sua história, há 36 anos,
cumpre uma trajetória de expansão contínua,
sem descuidar da qualidade e do respeito às pessoas, realizando um trabalho sólido que é reconhecido pelas certificações obtidas no mercado.
Com investimentos constantes, o SalomãoZoppi Diagnósticos realiza cerca de 12,5 milhões de exames por ano, em 12 unidades na
capital e Grande São Paulo: Alto da Lapa, Angélica, Ibirapuera, Jardins, Moema, Panamby,
Paraíso, Portal do Morumbi, Santana, Tatuapé,
Vila Mariana e Osasco.
Suas 12 unidades estão estrategicamente
distribuídas na capital paulista e Grande São

ANO DE FUNDAÇÃO:
1981
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Análises Clínicas
Diagnóstico por Imagem
Anatomia Patológica
Outros Métodos Diagnósticos
NÚMERO DE UNIDADES:
12
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
SP
NÚMERO DE COLABORADORES:
1,9 mil
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
1
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
12,5 milhões/ano
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em janeiro de 2017 para a Dasa por R$ 600 milhões e teve sua compra aprovada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) em agosto do mesmo ano.
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Paulo. A marca também oferece ao público o
serviço de Atendimento Domiciliar para exames
de Análises Clínicas, que está presente em alguns municípios da Grande São Paulo. Além da
distribuição geográfica, o SalomãoZoppi Diagnósticos possui Rol diversificado de exames
nas áreas de análises clínicas, anatomia patológica, biologia molecular, citopatologia, Cardiologia, Centro de Mama, Genitoscopia, Medicina
Fetal, Ressonância Magnética, Ultrassonografia,
Histerossalpingografia, entre outros.
Os resultados integrados e o diagnóstico
correto com dupla checagem confirmam a vocação do SalomãoZoppi Diagnósticos para oferecer ao mercado serviços com alto padrão de
qualidade que levaram à conquista de certificações como ONA e Palc.
Fundado pelos médicos Luís Vitor Salomão e
Paulo Sérgio Zoppi, nos anos 1980, foi vendido

Santa Luzia
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Possui 20 unidades
de atendimento e está
presente nas principais
instituições hospitalares
de Florianópolis. Tem
diagnóstico clínico
para exames colhidos
em clínicas e outros
hospitais, e laboratório
de apoio para outros
laboratórios clínicos.”

O Laboratório Médico Santa Luzia foi fundado em 2 de janeiro de 1974 e atua na área
de Medicina Diagnóstica e Preventiva. O Santa
Luzia está consolidado como um dos mais
avançados e equipados laboratórios de patologia clínica do Brasil. A busca incessante por
tecnologia de ponta, com o objetivo de garantir a qualidade, pode ser constatada em cada
uma de suas áreas de atuação. Foi o primeiro
laboratório do Brasil a conquistar na década de
1990, simultaneamente, os principais selos da
qualidade: Laboratory Accreditation Program
(LAP) pelo College of American Pathologists,
Palc-SBPC e ISO.
A marca possui 20 unidades de atendimento,
dentre elas algumas franquias, e está presente
fisicamente nas principais instituições hospitalares de Florianópolis. É responsável pelo
diagnóstico clínico para exames colhidos em

ANO DE FUNDAÇÃO:
1974
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Mais de 1.600
NÚMERO DE UNIDADES:
20
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
SC
NÚMERO DE COLABORADORES:
600
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
3
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
910 mil/ano
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em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal,
possui mais de 30 marcas segmentadas em
public, standard, executive e premium, cerca de
500 unidades e 20 mil colaboradores.
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clínicas e outros hospitais, bem como é laboratório de apoio para outros laboratórios clínicos. Com relação ao posicionamento, atende
as classes A, B e C, com atuação no SUS. Realiza por ano mais de 7 milhões de exames,
atende mais de 900 mil clientes e conta com
cerca de 600 colaboradores.
Seus principais diferenciais competitivos
são os tipos de serviços oferecidos (mais de
mil tipos de exames e cerca de 20 tipos de vacinas), vários pontos de coleta, diversos convênios, parque tecnológico, agilidade na entrega
dos resultados e o estreito relacionamento
com os clientes.
Em 2017, o Santa Luzia fez sociedade com
um dos grandes players em Medicina Diagnóstica no Brasil ao vender 50,01% do seu capital. O grupo Dasa foi a primeira empresa do
setor de saúde a abrir capital em 2004. Está

Senne Liquor Diagnóstico
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A empresa tem
em seu DNA o
compromisso e a
responsabilidade com
a medicina baseada
em evidências,
buscando sempre se
antecipar às soluções,
equilibrando tradição e
inovação com foco no
melhor resultado.”

O Senne Liquor Diagnóstico é um serviço especializado em coleta e análise de líquido cefalorraqueano que tem auxiliado médicos e
instituições de saúde no diagnóstico e tratamento de patologias neurológicas, infecciosas e
neoplásicas entre outras.
A empresa tem em seu DNA o compromisso e
a responsabilidade com a medicina baseada em
evidências, buscando sempre se antecipar às soluções, equilibrando tradição e inovação com foco
no melhor resultado. Isto motivou a instituição a
conquistar a acreditação ONA 3, nível de excelência. Com foco em qualidade e segurança, o Senne
também participa de programas de qualidade interlaboratorial (PELM).
Utilizando as melhores tecnologias e metodologias disponíveis, a empresa de análises clínicas
é parceira de laboratórios internacionais e conta
com médicos especializados para garantir a se-

ANO DE FUNDAÇÃO:
1985
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Análises Clínicas
NÚMERO DE UNIDADES:
2
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
SP
NÚMERO DE COLABORADORES:
60
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
1
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
25 mil/ano
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tuições acadêmicas, viabilizando a produção de
conhecimento em neurodiagnóstico e líquor, com
impacto na prática clínica. Sua atuação científica
tem se evidenciado em publicações, apresentação
de trabalhos em congressos e simpósios, publicação de capítulos de livros, participação em consensos nacionais e em parcerias com universidades e
sociedades médicas. Também criou um programa
de estágio curricular para os médicos residentes
em neurologia e patologia clínica.
Outro diferencial do laboratório está na sua preocupação em oferecer um serviço completo aos seus
clientes, responsabilizando-se pelo procedimento
de modo integral – da coleta ao faturamento –,
ou seja, além da operação, todo o processo administrativo junto às operadoras fica a cargo do
Senne Liquor, reduzindo os custos operacionais
com repasse de honorários e glosas, resultando
em maior facilidade e menor custo ao parceiro.
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gurança do paciente e proporcionar um serviço
de excelência 24 h por dia. Seu diferencial está no
atendimento rápido, personalizado e humanizado
para apoio aos médicos solicitantes e pacientes.
Em 2013, o Senne Liquor adquiriu outra referência dentro do mesmo segmento, o Laboratório Liquor Nagib Sallum, expandindo ainda mais
a atuação. Três anos depois inaugurou uma nova
unidade de coleta e análise na cidade de Campinas, que lhe permitiu atender um número maior
de pacientes diariamente e preparar sua expansão
para as demais cidades da Região Metropolitana
de Campinas. Em maio do mesmo ano, o Senne
foi acreditado com nível de excelência ONA pela
Fundação Vanzolini.
Nos últimos anos tem intensificado suas atividades na área de pesquisa, por meio de projetos próprios e de uma crescente participação em
projetos colaborativos em associação com insti-

SIDI Medicina por Imagem
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Em constante
crescimento, o SIDI
segue sua trajetória
de sucesso.”

O SIDI – Medicina por Imagem atua desde
1987 no Rio Grande do Sul com a missão de
praticar a medicina de forma diferenciada
com qualidade em seus diagnósticos, levando
segurança e presteza ao atendimento de
seus clientes.
A partir de sua fundação, consolidou-se
como referência regional e, atualmente, a rede
de atendimento é composta de 17 unidades
distribuídas na capital, Porto Alegre, e nas cidades de Guaíba, Gravataí, Viamão, Esteio, São
Jerônimo, São Gabriel, São Leopoldo, Camaquã, Tramandaí e Capão da Canoa.
O atendimento diferenciado a que se propõe
é realizado por intermédio da constante busca
pela mais atualizada tecnologia em equipamentos e no aperfeiçoamento de uma equipe que
conta com mais de 80 profissionais médicos
que, com sua formação altamente especiali-

ANO DE FUNDAÇÃO:
1987
TIPOS DE EXAMES REALIZADOS:
Diagnóstico por Imagem
NÚMERO DE UNIDADES:
17
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
RS
NÚMERO DE COLABORADORES:
375
NÚMERO DE MARCAS COM QUE ATUA:
1
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS:
Não informado
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extremamente baixos de radiação. O “SIDI
Cardiovascular” possibilita ao médico e ao
seu paciente a realização de todos os exames de imagem em um único lugar. As vantagens dessa disponibilidade vão muito além
da comodidade para o paciente, pois os exames podem ser avaliados e discutidos imediatamente pela ampla e especializada equipe
médica do SIDI, que interage em reuniões
científicas sistemáticas e no dia a dia da clínica, aumentando a qualidade e a precisão
nos diagnósticos médicos.
Outro programa desenvolvido pela empresa
foi o “Sidi para Mulher”. Idealizada para atender às necessidades de seu público, foi desenvolvida uma unidade, no bairro Menino Deus,
em Porto Alegre, com a missão de acolher o
público feminino. Em constante crescimento, o
SIDI segue sua trajetória de sucesso.
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zada, extrai da tecnologia o que de melhor se
pode oferecer em nível mundial.
Contando com um parque de tecnológico
de alta performance, atua nos serviços de
ressonância magnética, tomografia computadorizada, Medicina Nuclear (cintilografia),
ecocardiografia, ultrassonografia, holter, eletrocardiografia e radiologia geral.
Sempre voltando seu olhar para o futuro,
além das atuais unidades de atendimento em
clínicas ambulatoriais e em seis hospitais, haverá novas inaugurações que terão início ainda
em 2018: serão mais três unidades, chegando
às cidades de Canoas e Santa Maria e ampliando a atividade em São Leopoldo.
Com uma das maiores casuísticas em estudo das coronárias em todo o país, o Sidi
conta com tecnologia capaz de produzir imagens com grau de fidelidade ímpar e índices

Sumário Metodológico e
Referências Bibliográficas

Os exames
diagnósticos têm
por objetivo fornecer
subsídios para uma
avaliação do estado
geral de saúde
do paciente.”
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Definições do Setor de
Medicina Diagnóstica
O setor de Medicina Diagnóstica pertence aos chamados Serviços de Saúde,
e os exames diagnósticos têm por objetivo auxiliar o médico a detectar ou
excluir doenças, avaliar prognóstico, monitorar tratamentos e fornecer subsídios
que possibilitem uma avaliação do estado geral de saúde de um paciente. Das

decisões e condutas médicas, 70% são
baseadas nos exames diagnósticos.
O serviço de Medicina Diagnóstica
reúne o grupo de especialidades direcionadas à realização de exames de
patologia clínica ou análises clínicas,
anatomia patológica, métodos gráficos, exames de imagem e outros20.

20

Campana, Faro e Gonzales; 2009.

Painel Abramed

O DNA DO DIAGNÓSTICO

155

Das decisões e condutas
médicas, 70% são baseadas nos
exames diagnósticos.”
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Os exames de análises clínicas são
aqueles realizados em materiais biológicos (como sangue, urina, fezes, saliva
e secreções), classificados em diferentes áreas técnicas de acordo com a metodologia utilizada: biologia molecular,
bioquímica, genética, hematologia, hemostasia, imunologia, microbiologia, parasitologia, etc.21
A especialidade de anatomia patológica realiza exames baseada na análise macroscópica de peças cirúrgicas e
microscópica das células e tecidos em
material obtido por cirurgia, aspirações,
esfregaços, biópsias e biópsias líquidas.
Os exames de imagem e métodos
gráficos consistem na captação e análise de imagens internas e registros gráficos, fotográficos e de vídeo do corpo
humano obtidos por meio de diferentes
tecnologias, como tomografia computa-

21

Conforme Pedroso (2014).

dorizada, ultrassonografia, ressonância
magnética, raio X, endoscopia, eletrocardiograma, entre outros.
Os materiais coletados podem ser
encaminhados para análise em locais
diferentes dos de atendimento. A telerradiologia e a telepatologia também permitem, por exemplo, avaliação de imagens de
forma remota por médicos especialistas.
A escolha pelo provedor de serviços
é realizada pelos pacientes/clientes ou
responsáveis, e é influenciada pela referência dos médicos ou outros usuários,
além da interferência da cobertura fornecida pelas operadoras de planos de
saúde, que, às vezes, definem a escolha. Os exames são solicitados por médicos, de forma que estes que geralmente
decidam sobre a necessidade de utilização de serviços de Medicina Diagnóstica
para seus pacientes.

ANÁLISES CLÍNICAS

EXAMES DE IMAGEM
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Sumário
Metodológico da
Matriz Insumo-Produto
A análise de Matriz Insumo-Produto é uma abordagem vastamente utilizada
para estimar a importância de setores, indústrias ou empreendimentos individuais sobre a totalidade de uma economia, seja regional, seja nacional ou mesmo
internacional (IBGE, 2008; Fundação Cide, 1996; Montoya, 2001). Tais modelos
tomam como ponto de partida uma divisão da economia em n atividades econômicas ou setores, cada qual com suas respectivas contas de produção e consumo de bens e serviços, que consistem na chamada contabilidade social da
economia de interesse. As contas de cada setor satisfazem certas identidades
contábeis, tendo especial importância as seguintes:

x1 = c11 + c12 + ... + c1n + d1
x2 = c21 + c22 + ... + c2n + d2
...
xn = cn1 + cn2 + ... + cnn + dn
Assim, xi é o valor da produção do setor i, cij representa o valor consumido
pelo setor j de bens ou serviços produzidos pelo setor i, e di é a demanda final por
estes bens ou serviços. A hipótese fundamental de um modelo de insumo-produto
é de que o consumo intermediário por parte de cada setor é diretamente proporcional à sua própria produção, isto é, que:

cij = aij xij

onde A é a matriz de coeficientes técnicos, divulgada periodicamente com as contas nacionais pelo IBGE, ainda que com alguma defasagem. Na metodologia do
presente trabalho, esta matriz é atualizada com os dados preliminares das contas
nacionais seguindo procedimento análogo ao de Guilhotto (2005).
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x = Ax + d
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onde os coeficientes aij são chamados de coeficientes técnicos da produção. Esta
hipótese pode ser facilmente compreendida como a postulação de uma tecnologia
fixa para cada setor, em que a utilização de insumos é requerida em proporção direta ao volume de produção, não havendo economias de escala ou bens substitutos.
A partir dessa hipótese, podem-se escrever as identidades contábeis acima na
forma matricial:

Estas identidades expressam a segregação do
valor da produção dos bens e serviços de acordo
com seu destino:
•

•

Ax, conhecida como consumo intermediário (por

parte dos setores produtivos da economia); e

d,

a demanda final, ou seja, a absorção dos
produtos de outras formas, a saber: formação
bruta de capital fixo (investimento), exportações, variação de estoques, consumo da administração pública e consumo das famílias.

A partir daqui, é possível observar o impacto
que uma variação Δd na demanda final – por
exemplo, induzida por um projeto de investimento
– tem sobre a produção. De forma estilizada, podemos considerar qual seria o resultado das sucessivas rodadas de ajuste à medida em que esta
demanda final é acomodada pela estrutura produtiva da economia22. Na primeira iteração, a produção necessária para acomodar esta variação seria:

xt+1 + ∆xt+1 = Axt + dt + ∆dt
Subtraindo a identidade xt+1 = Axt +
válida sem o choque na demanda final,

dt, que é

∆xt+1 = Axt + ∆dt
mas isto implica mudanças adicionais no vetor
de produção xt incompatíveis com a identidade
contábil x = Ax + d. Isto implica a ocorrência
de desdobramentos adicionais, já considerando
Δdt+1, Δdt+2 ,... todos iguais a zero (isto é, a demanda final voltando aos seus valores originais):
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Axt+2 = A3∆d
...
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Observa-se que este processo iterativo é conceitual, sem especificar aspectos dinâmicos como a frequência dos ajustes, e tem o papel de dar
conteúdo intuitivo à álgebra com identidades contábeis, de teor mais abstrato. (Abordagens similares podem ser vistas em artigos como Guilhoto, 2010). Existem, de fato, casos isolados em que a Matriz Insumo-Produto foi usada de maneira “direta” e iterativa, sem a inversão para a
forma de matriz de Leontieff – um exemplo é o planejamento soviético conforme analisado por Levine (1962); contudo, tais abordagens carecem de consistência empírica com os dados de origem da Matriz.

Este processo segue até que estes impactos se esgotem – o que é garantido por condições sobre a matriz A que são atendidas pelas matrizes da contabilidade nacional. Denotando por I a matriz identidade n × n, o somatório destes impactos em n períodos

Sn = ∆xt + ... + ∆xt+n = ∆d + ... + An∆d = (I + A1 + ... + An) ∆d
o seu impacto em n iterações. Observa-se que

Sn = ASn = (I – A) Sn = (I + ... + An) ∆d – (A + ... + An+1) ∆d = (I – An+1) ∆d
Como os impactos se esgotam, An+1 tende para 0 quando n –
> ∞ e logo (I
tende para I. Assim, no fim dos impactos,

– An+1)

(I − A) lim Sn = ∆d

n –>∞

Caso a matriz (I

– A) seja inversível, teremos
lim Sn = (I − A) –1 ∆d

n –>∞

que expressa o impacto total após todas as iterações necessárias. Alternativamente, os
impactos totais podem ser reconstruídos a partir da identidade contábil x = Ax + d.
Subtraindo Ax de ambos lados, obtém-se (I − A)x = d , e por inversão a relação entre
a demanda final e a produção será:

x = (I − A) –1 d
onde L = (I − A)−1 é a chamada matriz de Leontief (IBGE, 2008), e sua inversibilidade
prova que os impactos de fato se esgotam. O impacto de um aumento na demanda
final pode, por linearidade, ser obtido diretamente pela matriz de Leontieff:

∆x = L (d + ∆d) – Ld = L∆d = (I – A)–1 ∆d = lim Sn
n –>∞
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Assim, os elementos da matriz L = (I + A1 + A 2 + ... ) podem ser interpretados diretamente como coeficientes que associam diretamente a demanda final à
produção, incluindo todas as iterações (potencialmente infinitas) nas cadeias de
consu mo intermediário. Especificamente, o elemento Lij informa o valor que o
setor j precisa produzir, caso haja um acréscimo de R$ 1 na demanda final pelos
produtos do setor i.
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