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Point of Care
Em novembro, São Pau-
lo foi sede do 1º Encontro 
Latino-Americano de Point 
of Care. A seguir, apresen-
tamos os destaques do pai-
nel Acesso ao Point of Care. 
Confira.
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Para Marcelo Botelho, um dos grandes 
desafios na Saúde, o que inclui o Point 
of Care, é promover para os sistemas 

de informação a interoperabilidade, ter-
mo que o especialista definiu como sendo 
a capacidade de os sistemas se comunica-
rem, utilizando padrões internacionais que 
garantam um nível elevado de integração. 
Para esclarecer melhor, Botelho citou como 
exemplo o que considerou uma das gran-
des reclamações dos profissionais de saúde: 
“O médico, muitas vezes, não consegue ter 
acesso ao histórico do paciente quando ele 
é transportado de uma unidade para outra. 
Há casos em que o sistema dá o registro, 

mas de modo parcial. Não existe uma uni-
versalização do tratamento da informação, 
o que gera perda de tempo e aumento de 
custos e do risco para o paciente”.

Segundo Botelho, outros pontos impor-
tantes são as questões de confidencialidade e 
de segurança da informação. O diretor afir-
ma que há sistemas, em unidades de saúde, 
que intercambiam informações de forma 
precária, o que pode trazer prejuízos para a 
segurança da informação e, por conseguinte, 
ao paciente, ao médico e até às próprias ins-
tituições. “Nós precisamos focar na obtenção 
de informações seguras, garantindo sua con-
fidencialidade”, reforçou.

Gerenciamento de 
conectividade no 
Point of Care

Marcelo Botelho
Diretor da Veus Technology, empresa 

destinada a promover serviços digitais para 
a Saúde

Por Mariana Moreira

Solução
Para resolver o problema, Botelho indicou o hub de informações e serviços de saúde, uma das 

propostas que está sendo oferecida globalmente e uma iniciativa de que o Brasil faz parte. Se-

gundo o especialista, o hub envolve todas as cadeias e agentes da saúde – pacientes, médicos, 

laboratórios, consultórios, farmácias etc. 

Fazendo um adendo, o diretor salientou que, apesar de o Point of Care ser um modelo des-

centralizado, é preciso um sistema de informação integrado. Além disso, o hub concentraria 

todas as informações em uma única estrutura, “que pode prover desde a identificação do 

paciente, com informações certificadas, documentos, atestados e declarações, até prescrições, 

por exemplo. E, com isso, será possível garantir a integração entre as mais diversas platafor-

mas: as unidades e departamentos de um hospital conseguem se comunicar bem, assim como 

o hospital com o laboratório e este com o consultório, por exemplo”, declarou. 



Custo-efetividade do 
Point of Care

Dr. Ramon Abel Castaño
Médico do Instituto de Ciências da 
Saúde, na Colômbia; consultor do 
Centro de Gestão Hospitalar para 

o desenvolvimento de centros de 
excelência

Dr. Ramon Abel Castaño 
definiu custo-efetividade 
como uma relação entre 

os benefícios e os custos adicionais 
de um dispositivo, medicamento, 
tecnologia ou intervenção, quan-
do comparados aos de outro. Essa 
relação, segundo Castaño, permite 
determinar quanto de um benefí-
cio adicional pode ser obtido por 
cada unidade monetária adicional. 
“Por exemplo: em uma tecnologia 
X é possível ter um custo adicional 
muito alto em comparação com a 
tecnologia existente Y, mas um be-
nefício adicional muito pequeno. E 
pode ser que haja outra tecnologia 
Z, que tenha um custo adicional 
não tão alto, mas que seu benefício 
adicional seja muito elevado. A rela-
ção de custo-efetividade de X frente 
a Y é menos favorável que a de Z 
frente Y. Nesse caso, diríamos que, 
em comparação com a tecnologia Y, 
a tecnologia Z é mais custo-efetiva 
que a X”, explicou.

Levando o conceito para o con-
texto do Point of Care (POC), o es-
pecialista afirmou que o modelo de 
negócio tradicional, de amostras de 
processamento central, que se ba-
seia em uma rede de amostragens 
em vários departamentos de um 
hospital ou de uma rede de pontos 
ambulatória, não é adequado para 
o POC. “Quando se tenta operar o 
POC com a lógica de laboratório 
central, é importante ter em mente 
que há processos completamente 
diferentes, como distribuir, arma-
zenar e utilizar analisadores e dis-
positivos corretamente na inserção 
da amostra ou calibração de múlti-
plos dispositivos”, pontuou.

Segundo o médico, é necessário 
um novo modelo de negócio para 
sustentar essa tecnologia. Con-
forme o especialista, a revisão de 
St. John e Price, de 2013, alega a 
existência de um panorama muito 
confuso sobre a análise econômica 
do Point of Care. “Essa constatação 
possivelmente mostra que o merca-
do do POC ainda está em amadu-
recimento e que possivelmente não 
haja modelos de negócio inovado-
res que permitam explorar ao máxi-
mo o potencial também disruptivo 
do POC. Então, quando se avalia o 
custo-efetividade dessa tecnologia 
a partir da perspectiva de um labo-
ratório tradicional, é simplesmente 
lógico que surja um panorama con-
fuso”, argumentou. Para Castaño, 
é necessário estimular a inovação 
em modelos de negócio disruptivos 
para o Point of Care, algo “particu-
larmente importante para os con-
textos comunitários e de centros 
médicos ambulatoriais”, avaliou. 

Uma proposta de valor 

diferente exige um modelo de 

negócio distinto:

• Monitorização descentralizada e 

garantia de qualidade;

• Gestão descentralizada do inventário.

De acordo com o especialis-
ta, o custo-efetividade do POC 
não pode ser avaliado no mesmo 
marco conceitual do modelo de 
laboratório baseado em uma cen-
tral de processamento, porque as 

diferenças em seu modelo de ne-
gócio fazem com que os custos e 
benefícios sejam ponderados de 
formas diferentes. De acordo com 
o consultor, a lógica é esta: “Para 
garantir erro mínimo nas fases pré 
e pós-analítica, é necessário um 
modelo de treinamento e super-
visão das pessoas que realizam os 
testes, o que é muito diferente do 
que é preciso para o pessoal espe-
cializado em diagnostico in vitro, 
que se concentra em um labora-
tório tradicional. Ainda, como são 
necessárias estruturas e processos 
diferentes para otimizar os custos 
de operação do Point of Care, os es-
tudos que extraem esses custos de 
operação do POC a partir de um 
modelo de central de processa-
mento têm incorrido em uma for-
ma de medição que não é trivial”.

Segundo o especialista, o custo 
líquido e as economias do POC 
devem incluir:

• Custos diretos

- Equipamento;

- Consumíveis;

- Trabalho;

- Logística.

• Ciclo completo de cuidados

- Número reduzido de contatos. 

• Morbidade evitada

- Diagnóstico precoce;

- Tratamento precoce;

- Redução da perda de acompanha-
mento;

- Tratamento específico (por exem-

plo, antibióticos).

• Uma função de produção diferente

• Uma perspectiva social



Cobertura do 
Point of Care

Dr. Vitor Mercadante Pariz 
Patologista clínico; vice-presidente da 
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica – 
Medicina Laboratorial (SBPC-ML)

O patologista Vitor Mercadan-
te Pariz abordou o Point of 
Care sob a perspectiva das 

operadoras de saúde como fonte 
pagadora. Para isso, primeiramente, 
explicou as três tabelas fundamen-
tais de referência quando se trata 
do sistema de saúde suplementar. 
“Nós temos, basicamente, três ta-
belas conhecidas e de importância, 
que são: a Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médi-
cos (CBHPM), gerida pela Associação 
Médica Brasileira (AMB); a Termino-
logia Unificada da Saúde Suplementar 
(TUSS); e temos o Rol de procedimen-
tos e eventos em Saúde, que é gerido 
pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS)”.

CBHPM
A princípio, o vice-presidente 

da SBPC-ML destacou a importân-
cia estratégica da tabela, ao explicar 
que ela é a condição essencial para 
atualizar o Rol da ANS. Segundo o 
médico, para que um procedimento 
seja incluído no Rol, ele obrigato-
riamente deve constar, por lei, na 
CBHPM. Além disso, o patologista 
ressaltou que a CBHPM é a única 
tabela em que se encontram refe-
rências de preço de procedimentos. 

Segundo Pariz, a CBHPM é com-
posta por 14 portes e três subpor-
tes, compondo 42 classificações de 
diferença de preço. Quanto maior o 
porte, maior o subporte, sendo que 
este é representado pelas letras “a, b 
e c”. Já o porte vai de 1 a 14. “Quan-
to maior a classificação do porte, 
maior é o preço que se paga pelo 
procedimento”, complementou.

O patologista também infor-
mou que quem faz a atualização 

dos valores dos exames é a própria 
SBPC-ML. “Sabemos que não usam 
essa tabela como forma de remunera-
ção direta, mas ela é utilizada, sim, 
como referência de valor, então, deve-
mos adotar essas referências nas nego-
ciações com as operadoras frente aos 
contratos que firmarmos”, enfatizou. 

TUSS
Quanto à TUSS, o patologista de-

clarou que é uma tabela relacionada 
à interoperabilidade, à comunicação 
entre sistemas de diversas áreas. Geri-
da pela ANS, a tabela TUSS tem como 
base a quinta edição da CBHPM e 
contém a nomenclatura e os códigos 
dos procedimentos, não englobando 
preços, porque é uma tentativa de 
padronizar a nomenclatura que é uti-
lizada nas operações entre prestado-
res e operadoras de saúde. Ademais, 
a TUSS cobre diárias, remuneração, 
medicamentos, procedimentos e é a 
tabela com o maior número de proce-
dimentos disponível. 

Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde 

Mais conhecido, simplificada-
mente, como Rol da ANS, é a lista de 
cobertura mínima. De acordo com 
Pariz, envolve procedimentos e trata-
mentos e não tem códigos nem valo-
res, é a lista mais genérica existente. 
O Rol possui diretrizes de utilização, 
os guidelines, que auxiliam a regrar a 
utilização das solicitações dos exames. 

Desafios para o Point of Care
Pariz ressaltou que a maior dificul-

dade para atender às solicitações de 
inclusão de procedimentos na tabela 
é justamente o convencimento da 
operadora e da ANS quanto ao cus-
to-efetividade do Point of Care. Além 

disso, o patologista citou o fato de 
não haver, na CBHPM, nada especifi-
co para Point of Care. No caso do Rol 
da ANS, Pariz indicou que até existe 
o nome do procedimento. A ques-
tão é que a Agência não diferencia os 
exames. Por exemplo, em um pedido 
de exame de glicose, para a ANS não 
faz diferença se o procedimento será 
feito em um laboratório central ou 
no Point of Care. Assim, a precifica-
ção de um exame feito em um la-
boratório central e em Point of Care, 
que possui um valor mais alto, é a 
mesma, gerando uma preocupação 
quanto à remuneração do médico. “A 
precificação não tem parâmetros de 
referência nem mesmo na CBHPM, 
o que acaba inviabilizando a inclusão 
de procedimentos Point of Care den-
tro do Rol, para que sejam cobrados 
de forma diferente”, acrescentou.

Estratégias
Pariz revelou que a sugestão de 

estratégia para contornar os desafios 
de inclusão do Point of Care no Rol da 
ANS, com a precificação adequada, é 
criar uma tabela exclusiva de valora-
ção e codificação para Point of Care. 

Junto com a SBPC-ML, Pariz es-
teve em reunião com o presidente da 
AMB, no final de 2016. O médico re-
lata que a Associação concordou com 
a proposta. “Essa era a minha preo-
cupação, dado o número de proce-
dimentos que temos de Point of Care. 
Precificaremos todos eles, para fazer 
sua inclusão na CBHPM. Montaremos, 
também, um grupo que faça esse tra-
balho de forma conjunta. De qualquer 
forma, o importante é que a ideia já foi 
aceita pela AMB e devemos conseguir 
pôr em prática as inclusões na CBHPM 
ainda em 2017”, finalizou.



Argentina
+54 11 4554-4007

alere@alere.com.ar

Brasil
+55 11 2131-5100

contato.br@alere.com

Outros – América Latina e Caribe
+1-877-441-7440 Opção 4

LatamCustomerSupport@alere.com

a l e r e . c o m 

Colombia
+57 1 482-4033
018000423877

info_colombia@alere.com


