
SUBSTITUIR UMA ABORDAGEM 
FR AGMENTADA DO PACIENTE POR UM 
OLHAR SISTÊMICO QUE PROMOVA O  
BEM‑ESTAR DO INDIV ÍDUO, CONECTE‑O  
À NATUREZ A E REDUZ A O USO DE 
SERVIÇOS CONVENCIONAIS DE SAÚDE

DESAFIO
Visão integral da saúde

Saúde como um todo
Além dos aspectos físicos, a cura de um paciente precisa incluir os mentais, sociais, 

emocionais e espirituais. A prevenção em detrimento da remediação diminui a 
dependência dos sistemas de saúde e de hospitais e aumenta a responsabilidade 
da sociedade. As estruturas, porém, ainda são muito fragmentadas, e o paciente 
interage com vários médicos, que, por sua vez, entendem apenas uma parte de 
sua realidade. Faz‑se necessário pensar em soluções que contemplem um olhar 

integral para o indivíduo, migrando do atendimento unicamente especializado 
para o de equipes multidisciplinares e adotando modelos de interação

IMPACTOS NO TRIPLE BOTTOM LINE
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evalorizar a figura do “médico 
da família” pode significar o iní-
cio de uma importante revisão 

do jeito de pensar a saú de. 
O que a torna contemporânea, apesar de 
ancestral, é exatamente o fato de ela pro-
mover um retorno à ênfase à visão inte-
gral sobre a saú de dos in di ví duos — isto 
é, à com preen são das características do 
organismo como um todo, não apenas da 
parte afetada por um problema. Contra-
põe-  se, em sua essência, ao olhar car te-
sia no, fa tia do, re du cio nis ta, que permeia 
os diferentes elos da cadeia de valor da 
saú de no Brasil e no mundo.

Segundo Regina Mello, superinten-
dente executiva de Saú de e Odonto da 
SulAmérica, o sistema de saú de no Bra-
sil se caracteriza pela excessiva fragmen-
tação. “O ‘médico da família’ não é mais 
valorizado, embora seu papel seja funda-
mental: rea li zar a primeira interação com o 
pa cien te e, de acordo com a necessidade, 
encaminhá-  lo a um es pe cia lis ta. Isso faz 
toda a diferença, pois leva em considera-
ção o histórico in di vi dual e fa mi liar”, afirma.

Nas faculdades de Medicina, “estimu-
la-  se o médico a escolher uma parte do 
corpo, e não se ensina a medicina preven-
tiva. Claro que um hospital de car dio lo gia 
é melhor do que um geral para o trata-
mento de doen ças car día cas. O que fal-
ta no Brasil, porém, é uma rede de aten-
ção primária e a valorização do médico 
responsável por esse atendimento”, afir-
ma Ricardo de Marchi, coor de na dor do 
Grupo de Estudos em Saú de Corpora
tiva (GESC). Com o programa Mais Médi-
cos, por exemplo, o número de encami-
nhamentos para hospitais em São Paulo 
caiu 70%, entre janeiro de 2013 e janeiro 
de 2014, segundo o Ministério da Saú
de. O estado recebeu 2.187 profissionais 
para fazer o atendimento primário de 7,5 
milhões de pes soas. No Brasil, aplica-  se 
também o Programa Saú de da Família, do 
Governo Federal, que visa transformar o 
modelo as sis ten cial vigente, focado em 
atendimentos emergenciais, em um que 
prio ri ze a promoção e a proteção da saú-
de, a prevenção das doen ças e a atenção 
integral aos pa cien tes.

Segundo a Integrating the 
Healthcare Enterprise (IHE), organização 

NO R ADAR

Planetree é uma organização norte-
-americana, sem fins lucrativos, que 

apoia esforços para a implantação de mé-
todos de atendimento em saú de que colo-
quem em primeiro lugar os interesses, ne-
cessidades, desejos e crenças do pa cien te. 
Sua ação está focada em processos edu-
cativos e informativos ge ren cia dos por uma  
comunidade colaborativa in ter na cio nal.

Algumas crenças norteiam a organização, 
tais como: oferecer cuidado seguro, acessível 
e de alta qualidade; fa mí lias, amigos e entes 
queridos são vitais para o processo de cura; 
acesso a informações sobre saú de expres-
sas de forma com preen sí vel torna os in di ví-
duos aptos a participar dos cuidados com sua 
própria saú de; os in di ví duos devem ter opor-
tunidade de fazer escolhas pessoais re la cio-
na das aos cuidados com sua própria saú de; 
o am bien te físico pode contribuir para a me-
lhoria da saú de, do bem-  estar e dos proces-
sos de cura; a doen ça pode ser uma ex pe-
riên cia transformadora para os pa cien tes, fa-
mi lia res e cuidadores.

Uma grande diversidade de serviços — 
como de emergência, cuidados intensivos, 
internações de longa permanência, am bu la-
tó rios e centros médicos públicos — é afi lia-
da à Planetree, cujo modelo adapta-  se sem-
pre às necessidades locais. Essas instalações 
vão desde pequenos hospitais rurais com 25 
leitos até grandes centros médicos urbanos 
com mais de dois mil leitos.

Planetree, uma 
abordagem holística 
da saúde

sem fins lucrativos se dia da em Illinois, 
nos Estados Unidos, modelos de pres-
tação de cuidados de saú de alternativos, 
como atendimentos multidisciplinares 
com colaboração do pa cien te, surgiram 
em resposta ao envelhecimento da po-
pulação, ao atendimento predominante-
mente ins ti tu cio na li za do e ao amplo aces-
so a modernas tec no lo gias de informação 
e comunicação. O Stanford Center for 
Integrative Medicine, por exemplo, foi 
fundado em 1998, na Califórnia, com a 
proposta de oferecer cuidado integral. 
Para isso, une tratamentos alternativos e 
complementares (acupuntura, massote-
rapia, hipnose médica) à medicina tra di-
cio nal. A clínica dispõe de um programa 
de ava lia ção e aconselhamento persona-
lizado para cada pa cien te.

No atendimento multidisciplinar, a 
ava lia ção de opções de tratamento é um 
processo colaborativo, que envolve mé-
dicos e demais profissionais em parce-
ria com o pa cien te e sua família; assim, a 
prestação de cuidados torna-  se uma res-
ponsabilidade compartilhada. Este forma-
to pode gerar decisões te ra pêu ti cas mais 
precisas do que as tomadas in di vi dual-
men te, além de resultar em maior satis-
fação do pa cien te, melhor desempenho 
financeiro, redução do tempo médio de 
internação e do número de read mis sões 
hospitalares não planejadas.

PALAVRA DE ESPECIALISTAS

NOVA ARQUITETURA COMBINANDO 
GENERALISTAS E ESPECIALISTAS

A medicina tem suas origens em esco-
las humanistas — que valorizam as 

relações, os aspectos comportamentais 
e sociais do indivíduo — e nas escolas re-
du cio nis tas — focadas nas partes, nos ór-
gãos e subsistemas do ser humano. Com 
o tempo, ocorreu uma valorização des-
sa última corrente em detrimento da pri-
meira. As doen ças passaram a ser classifi-
cadas, estudadas e tratadas por aspectos 
físico-  químicos específicos. Precisamos 
rees ta be le cer o equilíbrio entre ambas 
as escolas, já que os generalistas e os es-
pe cia lis tas pos suem habilidades que se 
complementam e po ten cia li zam o poder 

de recuperação e manutenção da saú de 
para os clien tes e populações. Faz-  se ne-
cessária uma nova arquitetura dos siste-
mas de saú de, que integre, horizontal e 
verticalmente, os serviços, garantindo o 
acesso a cuidados coor de na dos de forma 
ininterrupta. A coor de na ção desse mode-
lo se dá em diferentes níveis, por meio de 
equipes multidisciplinares alinhadas aos 
prin cí pios da liderança sustentável. Seus 
fatores de sucesso mais relevantes são: 
ética e forte liderança, atenção integral 
ou primária à saú de acessível, sistema de 
informação adequado, cria ti vi da de e ha-
bilidade de ge ren ciar mudanças, de di fe-
ren ciar e integrar concomitantemente as 
si tua ções e capacidade de ge ren ciar uma 
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nova cadeia de valores para o sistema de 
saú de, com transparência nas interven-
ções e nos resultados obtidos. O papel de 
coor de na dor dessa atenção se manifesta 
no plano fun cio nal, or ga ni za cio nal e edu-
ca cio nal. O Sistema Unimed criou em 2011 
o Comitê de Atenção Integral à Saú de (CAS), 
formado por equipe multidisciplinar, que 
promove a discussão e o planejamento 
estratégico das inovações no modelo de 
atenção à saú de, com foco na atenção 
integral, padroniza e normatiza as ações 
em   áreas correlatas e estabelece diretri-
zes que as favoreçam, por meio de qua-
tro eixos: Promoção à Saú de, Prevenção 
de Riscos e Doen ças; Inovação do Modelo 
de Atenção em Saú de; Educação em Saú-
de e Educação Con ti nua-
da; Acreditação de Ope-
radoras Unimed.

Luiz Escada, diretor 
da Unimed Grande 

Florianópolis, em entrevista 
para o NEXT

MEDICINA ANTROPOSÓFICA

A Medicina Antroposófica é uma am-
plia ção da medicina acadêmica, que 

busca com preen der e tratar o ser humano 
considerando sua relação com a natureza, 
sua vida emo cio nal e sua in di vi dua li da de. 
Dian te de uma doen ça, o médico antro-
posófico, como qualquer outro médico, 
considera o quadro clínico do pa cien te 

— seus sintomas, os dados de anamnese, 
de exame físico, os sub sí dios de exames 
laboratoriais ou por imagem. Mas tam-
bém vai pesquisar como está a vitalida-
de desse pa cien te, o seu desenvolvimen-
to emo cio nal e como ele tem conduzido 
sua vida ao longo dos anos. O diag nós ti co 
con ven cio nal pode, então, tornar-  se mais 
profundo e in di vi dua li za do. A origem dos 
desequilíbrios pode ser identificada e 
transformada. Envolve o uso de medica-
mentos produzidos com subs tân cias da 
natureza por meio de técnica ho meo pá-
ti ca, de processos específicos da farmá-
cia (como é o caso dos medicamentos à 
base de metais) e de fitoterápicos. Mas 
pode ser necessário o uso concomitante 
de medicamentos convencionais (alopá-
ticos). O médico antroposófico também 

Enquanto o atendimento aos pa cien tes for 
rea li za do de forma fragmentada, é de se 

esperar um número excessivo de consultas 
e exames des ne ces sá rios na busca de sen-
frea da de diag nós ti cos que prio ri zam, na sua 
grande maioria, a rapidez em detrimento da 
precisão. Segundo a médica Maria Lúcia Gri-
bel Bechara, pro prie tá ria da consultoria GB 
Serviços de Saú de, no caso das empresas, 
faz-  se necessária uma mudança radical na 
forma de prover saú de, com:
1. integração total entre os profissionais e os 

dados das   áreas de Recursos Humanos e 
Saú de Ocu pa cio nal, já que o foco de am-
bas é o atendimento às pes soas;

2. profissionais de saú de mais atentos, que 
façam cada pa cien te se sentir respeitado 
por um atendimento cuidadoso e por um 
processo con ti nua do de aconselhamento, 
com forte relação médico-  pa cien te;

3. construção de indicadores de saú de por 
meio da coleta constante de dados dos 
atendimentos para o acompanhamento 
cuidadoso do seu fluxo evolutivo;

4. desenvolvimento de campanhas educati-
vas de saú de com ma te rial atrativo, divul-
gação farta e de forma con ti nua da;

5. programas e campanhas de prevenção e 
promoção da saú de;

6. multidisciplinaridade de equipes bem trei-
nadas de saú de, com psicólogos, dentis-
tas, fisioterapeutas, entre outros.

Mudanças para  
um atendimento  
de saúde integral

CAMINHO DAS PEDR AS

dá orien ta ções de saú de em geral e de 
estilo de vida.

Ariane Pretel Maamari, 
médica antroposófica 

pela ABMA – Associação 
Brasileira de Medicina 

Antroposófica, e Christiana 
Alonso Moron, dermatologista e fundadora 
da Ayni Saúde Integrada, em informações 

do site aynisaude.com, em 2014

HOSPITAL DO FUTURO

O hospital do futuro deverá ser centra-
lizado no pa cien te como vetor prin-

cipal do cuidado, de modo que os dife-
rentes setores  atuem de forma sinérgica 
e integrada dentro do sistema de saú de. 

Atual men te, já não é possível conceber 
tratamento a todas as necessidades dos 
pa cien tes exclusivamente em torno de 
uma estrutura hospitalar. A discussão re-
lativa ao papel dos hospitais deverá se 
concentrar naquilo que agrega valor ao 
cuidado. Para tal, uma base sólida de in-
formações deverá estar disponível, con-
jugando as redes am bu la to rial e hospita-
lar. O pron tuá rio eletrônico do pa cien te 
deverá ser único e integrar o registro de 
informações assistenciais, evi dên cias clí-
nicas, condutas médicas, protocolos de 
atendimento, informações de custos e re-
sultados que permitam a corresponsabili-
zação dos envolvidos. As plataformas de 
humanização, como a Planetree (ver box 
No Radar), também deverão ser estimu-
ladas. A demanda por re la cio na men to, a 
valorização da relação médico-  pa cien te 
e do pa cien te com a equipe mul ti pro fis-
sio nal serão questões centrais.

Claudio Luiz Lottenberg, presidente 
da Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Albert 

Einstein, no Ciclo de 
Debates Interfarma: 

Políticas Relacionadas 
à Saúde – O Futuro dos 

Hospitais, de 2013

MENOS UMA QUESTÃO 
MÉDICA, MAIS UMA 
QUESTÃO DE BEM‑ESTAR

O Mapa de Rota da Saú de é um qua-
dro de ação com o objetivo de au-

xiliar no desenvolvimento de um siste-
ma de saú de sustentável. Ele identifica as 
  áreas que necessitam de progresso com 
a finalidade de melhorar a saú de, econo-
mizar recursos e fazer mudanças consis-
tentes para o futuro. Descreve os pa péis 
a ser desempenhados e o que deve ser 
mantido para fazer a diferença. Desta-
ca as oportunidades e a coor de na ção de 
ações de forma sustentável que podem 
ser implementadas em nível local, re gio-
nal, na cio nal e in ter na cio nal. O mapa mos-
tra que, para um sistema de saú de verda-
deiramente sustentável, é necessário o 
apoio de todas as organizações as so cia-
das ao setor, da assistência so cial, de pa-
cien tes e fun cio ná rios. O investimento 

No portal Ideia Sustentável, leia também sobre 
Medicina Integrativa, abordagem orientada 

para um sentido amplo de cura, que considera 
corpo, mente e espírito no tratamento e 

combina métodos convencionais e terapias 
complementares cientificamente testadas
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em prevenção é considerado pri mor dial, 
e todos os setores devem trabalhar em 
conjunto para fornecer os cuidados. Isso 
significa que habitação, educação, apoio 
nos primeiros anos de vida e redes co-
mu ni tá rias pro pi ciam um sistema de saú-
de totalmente integrado. Na Inglaterra, 
por exemplo, pes soas vulneráveis rece-
bem recursos integrados de saú de para 
ter um melhor isolamento de suas casas; 
consequentemente, doen ças durante o 
inverno são minimizadas, bem como as 
emissões do hospital. Modelos de aten-
ção em saú de são menos uma ques-
tão médica e mais de controle sobre o  
próprio bem-  estar.

Mapa da 
Sustentabilidade na 

Saúde, publicado pela NHS 
Sustainable Development 

Unit, o sistema de Saúde do 
Reino Unido, em 2013

EQUILIBRANDO MÉTODOS 
CONVENCIONAIS E ALTERNATIVOS

A maneira de ini ciar o movimento de 
mudança para a medicina integral 

começa com a educação dos médicos, 
na integração de práticas alternativas 
e complementares nas escolas médi-
cas. De acordo com Ken Wilber, pensa-
dor e cria dor da Psicologia Integral, mais 
de dois terços das escolas médicas nos 

Segundo informações de 2012 do site da 
Integrating the Healthcare Enterprise 

( IHE), organização sem fins lucrativos com 
sede no estado de Illinois, Estados Unidos, 
são cinco os elementos-  chave do atendimen-
to multidisciplinar:
1. Pro por cio nar abordagem de equipe, com 

participação do clínico geral, es pe cia lis tas 
e demais profissionais de saú de;

2. Comunicação regular entre os membros 
da equipe;

3. Garantir acesso a uma ampla gama de 
opções te ra pêu ti cas, independentemen-
te da distância geo grá fi ca dos serviços 
de saú de;

4. Tomar decisões de prestação de cuida-
dos de acordo com as normas nacionais 
e tratamento com base em informação 
adequada;

5. Envolver pa cien tes nas discussões e man-
tê-  los adequadamente informados.
A IHE também levantou os obstáculos que 

devem ser superados para tornar os aten-
dimentos multidisciplinares. São eles: resis-
tência à mudança por parte dos médicos — 
muitas vezes, sem disposição ou tempo para 
participar das reu niões multidisciplinares; fal-
ta de fi nan cia men to para apoiar o modelo; di-
ferenças entre os setores público e privado 
de saú de; questões do próprio pa cien te; e 
dificuldade em estabelecer tratamento mul-
tidisciplinar em   áreas rurais e remotas devi-
do à falta de todos os membros da equipe.

Cinco 
elementos‑chave 
do atendimento 
multidisciplinar

CAMINHO DAS PEDR AS

Estados Unidos têm cursos que combi-
nam métodos alopáticos e alternativos. 
A American Holistic Medical Association 
(AHMA), por exemplo, adota técnicas con-
vencionais e alternativas e sustenta que 
é útil para a medicina alopática o enten-
dimento de que a cura inclui o corpo, a 
mente, as emoções e o espírito. Ensinar o 
valor da prevenção e bem-  estar sempre 
traz melhores resultados.”

Christina L. Ross, 
Ph.D, pesquisadora e 

biofísica do Wake Forest 
Institute for Regenerative 
Medicine, na Carolina do 

Norte, Estados Unidos, 
no artigo Saúde Integral: 

Os Benefícios e Desafios da Integração 
de Medicina Complementar e Alternativa 
com as Práticas de Saúde Convencional, 

publicado na US National Library of 
Medicine, em 2009

SUBJETIVO, INTERSUBJETIVO, 
SOCIAL E CIENTÍFICO

Muito se discute sobre um novo mo-
delo emergente para os cuidados 

de saú de, que reconheça as múltiplas di-
mensões da vida. Cuidados com a saú de 
a partir de uma perspectiva integral vão 
além da competência cultural, em que se 
deve considerar as diferentes visões de 
mundo. Medicina chinesa, curandeirismo, 

espiritismo, Ciên cia Cristã e Medicina Ba-
sea da em Evi dên cias — cada um oferece 
insights sobre a cura. Um modelo integral 
inclui abordagens convencionais e alter-
nativas, mas sempre com senso de discer-
nimento para o que é verdadeiro. Assim, 
precisamos de um modelo que inclua o 
subjetivo (ex pe riên cias in te rio res), o inter-
subjetivo (troca de ex pe riên cias culturais), 
o so cial (ex pe riên cia compartilhada) e o 
cien tí fi co (informações objetivas). Esse 
modelo não se restringe, portanto, a fer-
ramentas ou técnicas. Em vez disso, cen-
tra-  se no pro fis sio nal de saú de, seja ele 
um médico, enfermeiro, assistente so cial, 
educador, nu tri cio nis ta ou administrador, 

No portal Ideia Sustentável, confira 
artigo exclusivo da médica Graça Dantas 

Oliveira, organizadora do Centro de 
Medicina KARIS, em Campinas (SP)
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que deve trabalhar de forma colaborativa 
com as fa mí lias de seus pa cien tes e ofere-
cer novos caminhos para a cura.

Marilyn Schlitz Mandala, 
Ph.D, autora do livro 

Vivenciando: A Arte da 
Ciência da Transformação, 

em artigo publicado no The 
Permanente Journal,  

em 2008

1. Stanford Center for Integrative Medicine:  
http://stanfordhealthcare.org/medical- 
 clinics/integrative-  medicine-center.html

2. American Psychological Association, 
Washington, EUA:  
http://www.apa.org/about/gr/issues/
health-  care/integrated.aspx

3. Planetree:  
http://www.einstein.br/qualidade- 
 seguranca-do-  paciente/sistema-  einstein-
de-  qualidade-e-  seguranca-do-  paciente/
acreditacoes-  e-certificacoes/Paginas/
planetree.aspx

PAR A SABER MAIS

REINVENTANDO A 
EXPERIÊNCIA DO PACIENTE

Muitos hospitais estão começando a 
empregar uma estratégia multifa-

cetada para rees tru tu rar a ex pe riên cia do 
pa cien te. Isso inclui a concepção do meio 
am bien te, em que os espaços de cura de-
vem minimizar o estresse por meio de 
obras de arte, jardins e isolamento acús-
tico, otimizar o envolvimento da família 

com salas maiores e cozinhas e reduzir as 
barreiras físicas entre pa cien tes e cuida-
dores. Inclui também as formas com que 
enfermeiros e médicos são incentivados 
a  criar re la cio na men tos mais personali-
zados com os pa cien tes para ajudar a di-
minuir sua an sie da de, melhorar a comu-
nicação e promover a cura. Além disso, 
é importante disponibilizar aos interna-
dos práticas alternativas de saú de, como 
o apoio es pi ri tual. Logo, é necessário con-
tratar profissionais que abracem os valo-
res integrais e reconhecer que a mudan-
ça leva tempo e exige pa ciên cia.

Jon Christianson, 
Michael Finch, Barbara 
Findlay, Wayne Jonas e 

Christine Choate, no livro 
Reinventing the Patient 

Experience: Strategies for 
Hospital Leaders, de 2007

INDICADORES CORRELATOS

OBJETIVOS DO  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3: Assegurar vidas saudáveis e promover 
bem‑estar para todos em todas as idades.

◆◆ 3.8: Atingir a cobertura universal da saú-
de, inclusive proteção de risco financeiro, 
acesso a serviços de cuidados da saúde 
essenciais e a medicamentos essenciais, 
seguros, efetivos, de qualidade e acessí-
veis, e vacinas para todos.

Conheça o segundo Estudo NEXT  
– 8 Tendências de Sustentabilidade 
para Pequenas e Microempresas. 
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