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Resumo: Trata da aplicação de um dos conceitos de marketing ,a distribuição, na
Inústria de DiagnósticoMédico. Pesquisa junto aos médicos a viabilidade de adoção
de estratégias de verticalização integral de clínicas sobre laboratórios de análises
clínicas e serviços de diagnóstico por imagem . Avalia os beneficios que tais estratégias
geram para o paciente / consumidor .
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o Marketing na Indústria Médica - Uma Análise do Sistema de

Distribuição de Serviços Médicos (Clinicas Médicas, Laboratórios de

Analises Clínicas e Serviços de Diagnóstico por Imagem) .

I- Introdução

Este trabalho trata da variável distribuição do composto de

Marketing no ramo de clínicas médicas , laboratórios de análises clínicas

e serviços de diagnóstico por imagem. Em primeiro plano , o propósito

deste trabalho é investigar junto à uma amostra de médicos , a

viabilidade ou não da adoção de estratégias de verticalização das clinicas

médicas sobre os laboratórios de análises clínicas e serviços de

diagnóstico por imagem , e também os beneficios que tais estratégias

promoveriam aos pacientes I consumidores .

o conceito básico de tais estratégias é permitir que pacientes I

consumidores obtenham junto às clínicas de seus médicos não só o

serviço de consulta de seus clínicos , mas também os serviços de exames

de análises clínicas e exames de imagem , evitando o deslocamento dos

mesmos a outros agentes da cadeia de distribuição médica que são os

laboratórios de análises clínicas e os serviços de diagnóstico por imagem .

A operacionalização da estratégia de verticalização para o segmento

de análises clínicas baseia-se na caracterização das clínicas apenas como

pontos de coletas de materiais . O material é depois enviado para
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laboratórios / fábricas , sem atendimento ao público , que processam o

exame e retomam apenas o resultado para o médico em sua clínica , para

que este faça o diagnóstico final de seu paciente .

Em relação à operação para o segmento de diagnóstico por imagem

, o conceito básico é o mesmo de uma rede de computadores . É

importante ilustrar que os equipamentos de diagnóstico por imagem ,

como por exemplo o Ultra-Som , são compostos de 3 partes ~o translutor

que captura a imagem ~o processador que processa e reproduz a imagem

~ e o monitor de vídeo que mostra a imagem . Do custo total destes

equipamentos , o processador representa aproximadamente 90% . Com

base nesta premissa , a estratégia de verticalização para o segmento de

imagens caracteriza as clínicas médicas apenas como ponto de coletas,

tendo em suas instalações apenas o translutor e o monitor de vídeo

(obtidos a um custo bem menor) , estando por sua vez ligadas através de

linhas telefônicas ou por cabos ópticos à uma central com um processador

de alta capacidade e que permite a conexão de várias clínicas ao mesmo

tempo.

Por fim ,mesmo que a viabilidade destas estratégias não sejam

constatadas ,é objetivo desta pesquisa avaliar a receptividade dos

profissionais das clínicas médicas em relação à adoção das mesmas

assim como os beneficios gerados aos pacientes / consumidores .
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11 - JUSTIFICATIVA

1-Atualidade

A visão da Medicina como negócio é um assunto cada vez mais

em evidência em revistas especializadas , livros e periódicos . Em centros

mais avançados do mundo a atualidade do tema se vê refletida no

desenvolvimento de novas tecnologias , novas instituições e processos de

administração cada vez mais específicos e requisitados por este tipo de

Indústria . É óbvio que todo este avanço está respaldado por grandes

investimentos e conseqüentemente por grandes custos . O reflexo disto

sobre a economia de um país , muitas vezes é enorme , como no caso do

prejuízo apresentado pela General Motors , a maior empresa do mundo ,

num total de US$ 23 bilhões para o exercício de 1992 .

. . . O maior de todos os tempos na história das

companhias norte-americanas. As perdas são

quase cinco vezes maiores daquelas

anunciadas há dias pela IBM , maior

indústria de computadores do

( US$ 4,97 Bilhões). Além das

dificuldades que a GM vem enfrentando com

mundo

enxugamentos , fechamentos de fábricas e

perda de mercado, tal prejuízo se deve também

à projeção de despesas com oprograma de

restruturação e custos dos benefícios de saúde de
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seusfuncionários para os próximos 20 anos. Só

esses benefícios, segundo a empresa informou ,

pesarão com US$ 20,8 Bilhões no balanço,

informou O Estado de São Paulo . (l)

A realidade brasileira é bastante diferente . Apesar de aqui existir

um grande número de instituições , hospitais , consultórios médicos ,

laboratórios e empresas de medicina em grupo que têm a visão da

Medicina como um negócio , a maior parte do sistema de saúde no Brasil

está sob a responsabilidade do Estado, que por sua vez dispõe de poucos

recursos para investimentos e manutenção de suas instituições de saúde .

Em recente entrevista ao "O Estado de São Paulo" ,o médico

cardiologista e atual ministro da saúde Adib Jatene mostra a pouca

atenção do governo para a saúde , ao fazer uma analogia desta com a

Indústria Automobilística:

o sistema de saúde sustenta 2,5 milhões de

empregos diretos e outros tantos indiretos.

Vejo tanta preocupação por 800 empregos na

indústria automobilística, 100 mil empregos com

um todo, efico pensando no que éprioritário. A

saúde é o que é no Brasil, com os trabalhadores

mais mal pagos do sistema de trabalho no

país, porque quem compra 80% do atendimento é o

INAMPS , cujos recursos não lhepermitem pagar

pelos procedimentos. (2)
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Fica bem claro que são realidades distintas, porém é importante

ressaltar que a abordagem da Medicina como negócio passa a ser um

tema importante da atualidade , independentemente do seu tipo de

Administração : Privada ou Estatal .

Analisando pelo aspecto do Marketing , o conceito de Distribuição

tem sido tema de vários debates e a sua aplicação no ambiente

empresarial trouxe à tona várias outras tendências , como Integração

Vertical, Terceirização , Franchising , Varejo e outras Estratégias de

Distribuição adotadas por empresas que visam reduzir custos ou expandir

participação de mercado .

2 - Importância

A importância da Indústria médica no contexto social e econômico

de qualquer país é um fato inquestionável. Nos Estados Unidos, esta

indústria é tão crescente que já representa mais de 10% do Produto

Nacional Bruto de quase US$ 5 bilhões. Quem ilustra bem esta tendência

é o jornalista americano , Davis Lindorff , em seu livro Marketplace

Medicine :

In 1982 , health-care spending passed a milepost ,

for the first time exceeding 10 percent of

gross national product. It has since risen to over

12 percent of GNP in 1990 and, according to

HCFA ( Health Care Finance Administration) ,
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could reach 15percent by the year 2.000 , when it

will top US$ 1,5 trillion. (3)

No Brasil , como ressaltado anteriormente , tem-se a Indústria

Médica na mão do Estado ,mas a exemplo da indústria norte-americana

, vem obtendo altas taxas de crescimento . Um exemplo disto está no

segmento da área médica escolhido para o próprio tema desta

dissertação. Laboratórios de Análises Clínicas e Serviços de

Diagnóstico por Imagem . Em artigo escrito no Estado de São Paulo , o

reitor da "Universidade de Campinas" ressalta bem esta situação ao

mencionar a situação do Hospital Escola daquela instituição :

Basta dizer que , numa cidade como Campinas ,

cujos serviços de saúde sempre foram

considerados modelares , apenas quatro dos

catorze hospitais existentes continuam vinculados ao

SUS ( Sistema de Único de Saúde), recaindo

não raro sobre um único hospital - o das

Clínicas da Unicamp - o pesado encargo de dar

atendimento múltiplo a uma região de 4 milhões

de pessoas. É natural que sua demanda tenha

passado dos limites do razoável - por exemplo,

386.000 exames laboratoriais realizados em 1986

contra 1,4 milhão em 1992. (4)

o crescimento da demanda por este tipo de serviço dá-se

exclusivamente em função de dois aspectos . O primeiro é a alta
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tecnologia desenvolvida para exames de diagnósticos, que vão de exames

mais rotineiros como os de análises clínicas, sangue e urina ,até

exames mais sofisticados de imagem, como tomografia computatorizada ,

ultra-sonografia e ecocardiogramas ,que ajudam muito o médico na

etapa de diagnóstico de seus pacientes . O segundo aspecto é que cada

vez mais o médico é cobrado pelo seu desempenho. Qualquer erro na

identificação de um quadro clínico pode levá-lo a responder processo por

má conduta . Em função disto , a maioria dos médicos se apóia nos

exames e nos aparelhos de diagnóstico para realizar o seu trabalho com

menos incerteza .

3 - Originalidade

Não pode-se dizer que os temas Marketing na Medicina ou

Estratégias de Distribuição sejam originais para uma dissertação. Em

contrapartida , a aplicação do conceito de Distribuição à Indústria

Médica é uma combinação bastante original em função da sua abordagem

focalizada .

4 - Controle

A abrangência do trabalho será regional , uma vez que se estará

estudando instituições médicas que interagem num mesmo ambiente , ou

mais especificamente em uma mesma indústria. Com relação à parte

teórica, existe vasta bibliografia nacional e internacional que versa sobre

os dois assuntos, Marketing na Medicina e Estratégias de Distribuição.
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IH - TIPO DE DISSERTAÇÃO

A categoria metodológica em que esta dissertação pretende se

colocar é de "análise teórica-empírica" , visando realizar uma simples

análise interpretativa de dados primários em tomo de um tema , com

apoio bibliográfico.
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IV - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1- Introdução

A revisão bibliográfica pretende ilustrar 3 pontos basicamente : a

definição de um Sistema de Saúde, a conceituação de Organizações de

Serviços de Saúde ( e nestas incluídas as Clínicas e Laboratórios ) e

finalmente a Teoria sobre Canais de Distribuição, Integração Vertical e

suas aplicações à Indústria médica.

2 - Sistema de Saúde

Antes de falar sobre o sistema de distribuição de serviços de saúde

é importante entender quais as principais variáveis que impactam sobre a

saúde de um indivíduo , como forma de posicionar as Organizações de

Saúde dentro de um Macroambiente . Em outras palavras , ao analisar a

saúde não se pode considerar apenas as instituições que estão voltadas

para o serviços de saúde, mas também outros fatores de grande

importância que influenciam e atingem a saúde e o bem-estar de um

indivíduo, tais como meio-ambiente, população e estilo de vida.

HenriK. Blum desenvolveu em 1970 um modelo que ilustra bem a

ação destas variáveis sobre a saúde de um indivíduo. Segundo o modelo

existe uma interação destas variáveis na definição da saúde e do bem-

estar . A figura 1.1 ilustra bem este modelo de elementos interagindo e

afetando a saúde.



13

POPULAÇÃO
HEREDITARIEDADE

TAMANHO

DISTRIBUIÇÃO
TAXA DE CRESCIMENTO S

GRUPO GENÉTICO E
A R
M V
B

PREVENÇÃO
I

I SOCIAL SAÚDE sOMÁTICO ç
E ~M-EST/ CURA O
N REHABILIT AÇÃO
T M
E É

PSIQUICO D
I
C
O

ATITUDES
COMPORTAMENTO

ESTILO DE VIDA

Figura 1

o modelo de Blum mostra que os Serviços Médicos são menos

importantes do que a variável Ambiente e um pouco menos importante do

que Hereditariedade e Estilo de Vida no impacto sobre a saúde . O

próprio Blum afirma que " o maior agregado de forças situa-se no

ambiente do indivíduo. O comportamento individual, que em grande

parte é proveniente da experiência deste indivíduo com o seu ambiente , é

visto como a segunda maior força que afeta a saúde ". (5)

O ponto mais importante deste modelo é observarmos que o

Sistema de Serviços de Saúde (Serviços Médicos) não é a única e nem a

mais importante variável no Sistema de Saúde . Sua ação é limitada e visa

principalmente atuar como um agente corregedor quando influências

negativas anulam o que deve ser feito naturalmente pelo sistema.
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3 - Estrutura do Sistema de Serviços de Saúde

Uma vez analisado o Sistema de Saúde, ou em outras palavras o

Macroambiente , passaremos a focar como está estruturado e como

funciona o Sistema de Serviços de Saúde , suas instituições , seus agentes

e suas principais caracteristicas.

o Sistema de Serviços de Saúde pode ser analisado pelas

caracteristicas das organizações que o compõem . A classificação pode

ser feita relacionada a visão do lucro , lucrativa e não voltada ao lucro ;

pela composição acionária , privada , de domínio público ou composição

mista ; pelo tempo de permanência do paciente , curto prazo e longo

prazo e finalmente pelo estágio de cuidado que demanda o paciente , que

é definitivamente a classificação mais usada.

São 6 os Estágios de Cuidados nos qUaIS se pOSICIOnamas

Organizações de Serviços de Saúde . Abaixo estão descritos cada um dos

seis tipos de estágios , suas caracteristicas e os tipos de Organizações de

Serviços de Saúde mais adequados a cada um deles .

1) Cuidados Preventivos - O objetivo maior da Medicina neste estágios é

evitar o aparecimento da doença através de educação e medidas de

prevenção básica . Os tipos de Organizações de Serviços de Saúde mais

comuns neste estágio são : Escolas de Educação de Saúde , Centros de

Informação e Controle de Tóxicos, Clinicas de Planejamento Familiar e

Programas de Vacinação.
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2) Cuidados Primários - Neste estágio a preocupação já está no

diagnóstico da doença em seu estágio inicial ou em cuidados de rotina .

Consultórios médicos , Postos de saúde em bairros , Unidades de Saúde

em Indústrias , Escolas e Universidades e Ambulatórios Hospitalar são

exemplos de Organizações de Serviços de Saúde neste estágio.

3) Cuidados Secundários - O foco neste estágio é o Tratamento de

Emergência e o Cuidado Intensivo que demanda um elaborado e

constante processo de diagnóstico e acompanhamento . Hospitais com

serviços médicos e cirúrgicos em geral e Departamentos de Tratamento

de Emergência em Hospitais são as Organizações mais comuns .

4) Cuidados Terciários - Está voltado para cuidados médicos super

especializados que atendam pacientes de uma extensa área geográfica .

Hospitais especializados em Doenças crônicas ou Hospitais Gerais com

equipamentos de alta tecnologia e especialidade são os únicos tipos de

organização neste estágio.

5) Cuidados Restaurativos - Seu objetivo é o acompanhamento do

paciente, seja em fase pós-operatória, em cuidados de rotina, em

reabilitação ou cuidados domésticos. Centros de Reabilitação em

Hospitais , Clínicas para pacientes psiquiátricos e Agências de Serviços

de Saúde Domésticos são exemplos mais freqüentes .

6) Cuidado Contínuo - Neste estágio a Medicina está voltada para as

pessoas que necessitam de cuidados de saúde a todo o momento , em

função de doenças crônicas , de cuidados pessoais ou de problemas
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psiquiátricos. As organizações mais comuns neste estágio são Centros'

Geriátricos de cuidados diários, serviços de enfermagem domiciliar e

Centros de Tratamento psiquiátrico. (6)

A classificação acima é melhor representada pela figura abaixo :

SISTEMA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

ESTÁGIO CARACTERÍSTI( ~ORG~ÇÕESDESAÚDE

Pm>ADO -EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE SAÚDE -POSTOS DE
PREVENTIVO -PREVENÇÃO - CLÍNICA PLANEJAMENTO FAMILIAR SAÚDE

-l>~OaRAMAS OH VACINACÃO
-CONSULTÓRIOprrnADO - RÁPIDO DIAGNÓS- - CONSULTÓRIOS MÉDICOS

MÉDICOPRIMÁRIo TICO / ROTINA - POSTOS DE SAÚDE DE BAIRROS

CUIDADO - EMERGÊNCIA - SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA
~ECUNDÁRIO - CUIDADOS INTEN- - HOSPITAIS GERAIS (CLÍNICA MÉDICA

.vos 1'<rrnURGTA)
-HOSPITAIS

~UIDADO -CUIDADOS - HOSPITAIS SUPER ESPECIALIZADOS
(ESCOLA)

~ERCIÁRIO ESPECIALIZADOS

PJIDADO
ACOMPANHAMENTO

- SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO EM
~STAURA-

REABILITAÇÃO
HOSPITAIS - SERVIçoS DE

tnvo ENFERMAGEM
prrnADO f.cUIDADO PESSOAL -SERVIÇO DE ENFERMAGEM DOMICILIAR

- CLÍNICAS DEr---0NTÍNUO
f.cUIDADO CRÔNICO

-CENTRO DE CUIDADO GERIÁTRICO
RECUPERAÇÃO

Figura 2 - Spectrum of health service delivery (from Cambridge

Research Institute. Trends affecting the V.S. health care system ,

262. Health Planning Information Series , Human Resources

Administration , Public Health Services , Department of Health,

Education and Welfare. Washington , D.C. : V.S. Govemment

Printing Office, 1976 ; revised and updated by authors, 1992) (7)
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Como se pode observar pela figura acima existem 3 grandes grupos

de Organizações de Serviços de Saúde : Os Postos de Saúde , as clínicas

e os consultórios médicos voltados para a prevenção e o diagnóstico de

doenças e com abrangência de atuação limitada (vizinhança); os Hospitais

voltados para tratamentos especializados e de emergência e com

abrangência mais regional e por último Serviços de Reabilitação e

Acompanhamento que tem principal atuação no atendimento domiciliar

ou pessoal.

Esta dissertação estará voltada para o primeiro destes 3 grupos : as

Clínicas e Consultórios Médicos . A análise do Sistema de Saúde e do

Sistema de Serviços de Saúde feita até aqui serviu para posicionar este

tipo de Organização de Saúde dentro do seu Macro e Microambiente

respectivamente. A partir deste ponto , cabe analisar como funciona este

tipo de Organização (clínicas ) e seu posicionamento na cadeia de

distribuição da indústria médica. Analisar-se-á também os Laboratórios,

o outro tipo de Organização em estudo , suas características , seu papel

na cadeia de distribuição e finalmente aspectos do relacionamento entre

os dois tipos de organização que respaldem as Estratégias de Integração

Vertical , objetos desta pesquisa , assim como os beneficios que estas

possam trazer ao consumidor (paciente).

4 - Clínicas e Consultórios Médicos

"Ambulatory care is not a recent development

in health services delivery. Throughout history
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it has been the most common type. New,

however , is the growing proportion of services that is

delivered to persons who spends less than 24

hours in a facility. Ambulatory care may be defined

as care delivered to person who go to physician's

office (or other setting) under their

cognizance , at a time and place they determine

, receive care, and return home . Physician's office

are the most likely setting for ambulatory services ".

(8)

Por esta definição podemos concluir que as clínicas e os

consultórios médicos são organizações de serviços de saúde que o

paciente/consumidor procura por sua vontade própria para receber

atendimento médico de rápida duração visando obter principalmente um

"Diagnóstico" de sua doença , condição fisica , condição mental ou

qualquer outro aspecto de seu organismo.

Quando citamos a necessidade do paciente por um "Diagnóstico",

principalmente, não estamos limitando a atuação de um médico em seu

consultório . Tratamentos , pequenas cirurgias , partos , medicação ,

acompanhamento do paciente pós-tratamento ou pós-cirurgia também são

necessidades que um paciente pode obter junto à consultório médico. A

abrangência destes serviços vai variar conforme o tipo e tamanho de cada

clínica, entretanto o tipo mais comum de consulta ou de serviço do

médico é o de diagnosticar, seja pela primeira vez ou pela enésima vez

como forma de avaliar o resultado de seu tratamento .
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A relação de uma médico com o seu paciente dentro de seu

consultório tem a mesma característica de uma empresa com o seu meio-

ambiente , resguardando é lógico a diferença entre prestar um serviço

médico e vender uma mercadoria ou outro tipo de serviço. Existe um

código de ética muito forte na área médica a ser respeitado o que

caracteriza o trabalho médico de uma forma diferenciado . De qualquer

modo , quando um paciente recebe o atendimento do seu médico está

havendo uma relação de trocas .

Segundo Kotler :

" A troca que se realiza entre duas partes ,ocorre

num campo mais amplo, conhecido como o sistema

de marketing. A eficiência pela qual

vendedores e compradores realizam suas tarefas de

marketing depende de como compreenderam

integralmente os principais componentes , as

características operacionais e os relacionamentos

que englobam o sistema de marketing ". (9)

Voltando ao relacionamento médico / paciente ou vendedor /

comprador percebe-se que não existe apenas uma relação de troca

comercial, ou seja, o médico -presta o seu serviço por uma quantia de

dinheiro. Existe também e principalmente a relação profissional e humana

onde o médico troca o seu conhecimento pela evolução da saúde do seu

paciente . Sendo assim a troca que o médico recebe pelo seu serviço não
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é só o dinheiro , mas sim a evolução do quadro do paciente que ele tem

que estar medindo toda vez que existe um relacionamento entre os dois .

Em suma, o médico ao analisar um paciente está obtendo informações de

sua saúde (inputs) para sugerir um tratamento (outputs) que vão gerar

novos resultados (novos inputs) realimentando o sistema de marketing .

A figura abaixo ilustra de maneira mais simples este conceito :

SISTEMA DE MARKETING IRELAÇÃO DE TROCAS MÉDICO-PACIENTE

DIAGNÓSTICO I TRATAMENTO

(INPUTS)

PRESTAÇÃO SERVIÇOS I CONSULTA

I I
(O

'7
MÉDICO PACIENTI

4~

I I
PAGAMENTO ($ )

UTPUTS)

EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO
(REALIMENTAÇÃO)

Figura 3 - baseado em Kotler, Philip . Marketing; Um sistema

simples de Marketing, 49. São Paulo, Atlas ,1980.

A .ação de diagnosticar é prioritária na prática médica ou na entrega

de um serviço de cuidados médicos . Ela se antecipa a qualquer outro tipo

de ação e é a que define quais os novos tipos de serviços médicos que o

paciente necessita, além de avaliar os resultados obtidos. Como exemplo
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, um paciente procura o médico no seu consultório alegando febre com

alteração urinária. O médico no seu processo de diagnóstico suspeita de

infecção urinária e solicita um exame rotineiro de urina. O resultado do

exame , se positivo , conduz o médico a recomendar um tratamento à

base de determinado antibiótico. Dentro de prazo adequado, o medico

solicitará novo exame para verificação da eficácia terapêutica (cura ou

alteração de conduta). (lO)

Concluindo , em organizações de serviços de saúde como as

clínicas e os consultórios médicos , a atividade principal do médico é

diagnosticar seu paciente . Clínicas mais desenvolvidas podem oferecer

também tratamento e acompanhamento , porém no conceito mais

tradicional deste tipo de organização o que prevalece é o relacionamento

de um paciente procurando um médico para uma avaliação de sua saúde.

A necessidade de oferecer um diagnóstico mais apurado faz com

que o médico solicite exames simples ou sofisticados , que são

elaborados em laboratórios de análises clínicas ou em unidades que

utilizam equipamentos de alta tecnologia ( tais como ultra-sonografia ,

tomografia computatorizada , medicina nuclear e ressonância nuclear

magnética) . Esta definição leva ao ponto básico deste estudo, que é o

relacionamento entre clínicas e laboratórios . Por definição pode-se

concluir que um exame de laboratório é parte de um pacote de serviços

determinado "Diagnóstico" que será entregue pelo médico junto com o

seu conhecimento profissional ao paciente. O relacionamento direto

paciente / laboratório não acontece sem a intermediação do médico. Com
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base nisto compete analisar a partir de agora como funcionam os

Laboratórios , sua participação na conduta de um médico e por fim uma

análise da cadeia de distribuição da entrega destes serviços .

5 - Laboratórios e Tecnologia

MedicaI technology is defined as "any discret and

identifiable regimen or modality used to diagnose

and treat illness , prevent disease , maintain patient

well-being , or facilitate the provision of health

services . (11)

A tecnologia é uma variável cada vez mais importante no segmento

médico . Sua evolução é cada vez mais rápida e tem levado a maioria das

Organizações de Serviços de Saúde a se preocupar com a qualidade e a

especialidade do serviço prestado ao seu paciente. A tecnologia tomou-

se definitivamente um diferencial competitivo na Indústria Médica.

São vários os tipos de tecnologia médica conforme a definição acima

, entre eles os Laboratórios Clínicos Automatizados que são responsáveis

por exames de diagnósticos e de rotina . Ver Figura 4.

Os Laboratório Clínicos surgrram da necessidade por parte dos

médicos de diagnosticar com precisão o quadro clínico de seus pacientes .

Em organizações de grande porte como Hospitais, o Laboratório assim

como os Equipamentos e Aparelhos de Diagnóstico funcionam como

OEDECKE
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Departamentos Independentes que atendem aos pedidos dos médicos ao

longo do tratamento de seus pacientes . Porém nas organizações de

serviços de saúde de porte menor , como as clínicas e consultórios

médicos a demanda dos médicos é atendida por uma rede de

laboratórios privados que funcionam como organizações independentes

o Laboratório qualquer que seja o seu tipo, necessita de um

técnico responsável , e o acesso direto ao paciente é rigorosamente

proibido. Esta lei é aplicado tanto nos E.V.A. como no Brasil. Rakich ,

Longest e Darr ilustram bem este aspecto quando definem o papel de um

Técnico da área médica:

li Both radiologic technicians and medicai

technologists are dependent nonphysicians

caregivers in that they act only in response to

the order of an physician and have no

independent acess to the patient " .

TYPES OF MEDICA L TECHNOLOGIES

Type Examples

Diagnostic CT scanner
Fetal monitor
Computerized eletrocardiography
Automated clinicallabs

Survival
Ambulatory blood pressure monitor

Intensive Care Unit
Cardiopulmonary resuscitation
Bone Marrow transplant
Liver Transpalant
Autologous bone marrow transplant
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Illness Management Renal dialysis
Pacemaker
PTCA (angioplasty)
Stereotactic cinguIotomy

Cure Hit joint replacement
Organ Transpalnt
Lithotripter

Prevention Cardioverter-defibrillator
Pediatric orthopedic repair
Diet control for phenylketonuria
Vaccines for immunization

System Management MedicaI Information Systems
Telemedicine

Figura 4 - Source : Rosenthal, Gerald. Anticipating the costs and benefits

of new technology: A tipology for policy. In Medicai technology : The

culprit behind health care costs ? Pub No. (PHS) 79-3216,

79.Washington, D.C. :U.S. Govemment Printing Office ,1979, as updated

using The Medicare Coverage Process (National Advisory Council on

Health Care Technology Assessment), Office of the Assistant Secretary

for Health, Department of Health and Human Services [September

14,l988] : Appendix I). (12)

Por estarmos analisando as Clínicas e Consultório médicos , cuja

principal atividade é por definição, a de diagnosticar ,temos por

conclusão que é o tipo diagnóstico (conforme quadro acima) a tecnologia

empregada por estas organizações e é neste grupo que se localizam os

Laboratórios.

Outro aspecto a ser abordado com relação a tecnologia de

Diagnóstico é o fator custos. O avanço e a utilização da tecnologia na

área médica tem uma dinâmica diferente ao de outros setores. Ivan
Benentt afirma que :
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"Unlike technological innovations m other fields that

mcrease productivity or improve performance , often at lower cost ,
-

innovations in medicai care generally add on or generate additional

costs while accomplishing something not previously possible." (13)

Esta situação é consequência de um problema de distribuição na

indústria médica , uma vez que a compra de tecnologia gera uma

alavancagem muito grande para uma organização como um laboratório

que depende da demanda dos médicos para obter o retomo sobre o seu

investimento . Isto gera outra situação conflitante e que nos leva ao ponto

central deste estudo , que é entender como funciona o relacionamento

entre estes dois agentes da cadeia de distribuição da indústria médica ; os

Laboratórios como produtores e as clínicas como distribuidores de um

produto de serviço determinado "Diagnóstico".

Uma tendência de integração vertical passa a existir quando um

grande número de médicos , que controlam a distribuição do produto

"Diagnóstico" , passam a controlar também a produção, ao terem seus

próprios laboratórios e equipamentos de diagnóstico . Rakich , Longest e

Darr mostram bem esta realidade :

" Much new technology is portable. This allows

physicians to bypass the acute care hospital, where

such technology typically would have been located in

the past. A common example is medical immaging.

Physicians are unconstrained by regulations such as
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certificate -of-need requirements , and establishing an

image center is a matter of raising capital and fiding a

location. Abuses have caused some states to regulate

self-referrals, defined as physicians sending patients to

facilities in which they have an ownership interests.

Federal law prohibits hysicians from referring

Medicare and Medicaid patients to clinical

laboratories in wich they have an ownership interest.

Legislation to expand the prohibition is being

considered". (14)

Michele Robinson conclui :

"New technology, some of it less expensive to buy

and less costly to operate , has blurred the t raditional

lines of various physicians specialties and caused

fierce competition among them. Ultrasound, lasers ,

laboratories and mammography are examples . As

evidence of this problem, a 1988 study by the

American College of Radiology found that 60% of all

imaging studies are done outside the hospital by

nonradiologists . This development has major

implications for the specialties involved , as well as

the potential to increase costs to the sistems ''. (15)

Esta é uma realidade também inerente ao sistema médico brasileiro

Grande parte dos médicos que atendem seus pacientes nos seus
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consultórios , indicam laboratórios e centros de diagnóstico onde os

mesmos são proprietários ou tenham interesse financeiro . A lei é

categórica e proíbe este tipo de conduta , por outro lado , como dissemos

anteriormente , o médico através de sua clínica está prestando um serviço

de "Diagnóstico" ao seu paciente e o uso de tais equipamentos servem

para o próprio médico aumentar a eficiência do seu serviço ,não existindo

uma necessidade e nem um relacionamento direto entre

paciente/consumidor com os laboratórios /produtor . O médico, e não o

paciente , é o consumidor deste tipo de serviços

Este grande dilema , que envolve a aplicação dos conceitos de

canais de distribuição neste segmento da indústria médica , será agora

explorado.

6 - A teoria sobre Canais de Distribuição

Bruce Mallen , utilizando-se de uma definição básica de Vale,

Grether e Cox afirma que:

"A channel of distribution may be thought of as the

combination and sequence of [institutions] through

wich one or more of the marketing flows

[potentially or actually] moves. In its simplest form ,

a channel is limited to the [actual] movement of

one unit of [product] in one [ownership]

flow [ending when it undergoes any form change or



when it reaches the last business institution in the

system]. " (16)

Este conceito mais genérico pode gerar algumas distorções quando

aplicado no setor em estudo ; serviços de saúde . Em função disto , o

próprio Mallen tem outra definição mais específico para canais de

distribuição de serviços :

"Many of the personal servtces are either

marketed through direct channels from source

to user , as in the case of medical , dental, and

legal services , or simply involve the use of retail-

type establishment , as in the case of the apparel

cleaning , shoe repairing ,and barber and

beauty shop kind of business ". (17)

o ponto mais importante a ser considerado nesta definição é que

não existem intermediários entre o produtor e o consumidor ,

caracterizando um relacionamento direto . A aplicação deste conceito no

nosso caso , revela de forma clara que um paciente quando procura o

médico no seu consultório, procura obter um serviço de "Diagnóstico"

direto da fonte ou do produtor, no caso o médico ou clínica . Isto posto , a

indicação ou a ida deste mesmo paciente à um laboratório está

descaracterizando este conceito de marketing de canal de distribuição.

o deslocamento de um paciente de uma clínica médica à um

laboratório ou a um centro de tecnologia de diagnóstico (ex: ultra-som)
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revela a falha que existe na cadeia de distribuição por parte da clínica ou

de médico que não consegui entregar o seu serviço (Diagnóstico) por

inteiro , fazendo com que o paciente / consumidor recue na cadeia de

distribuição e procure o fornecedor (laboratório) de seu fornecedor

(clínica ) para ter sua satisfação atendida , com o agravante de que este

paciente / consumidor não tem condições técnicas de avaliar o serviço

que está comprando e qual a sua utilidade .

Concluindo , esta falha mercadológica conduz a clínica ou ao

médico a conviver com 3 problemas graves no relacionamento com o seu

paciente:

1 - Não consegue atender na íntegra a necessidade de seu paciente

no seu ponto de atendimento (varejo) ~

2 - Perde o controle total do serviço oferecido , uma vez que o

paciente / consumidor vai ter acesso direto à seu fornecedor (laboratório)

ao qual ele não consegue supervisionar ou acompanhar o processo de

produção e·,

3 - Existe o incômodo fisico do paciente / consumidor de se

deslocar à outro ponto de atendimento para ter preenchida a sua

necessidade de avaliação de seu quadro clínico que este esperava obter

diretamente junto ao seu médico.
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Uma outra linha de pensamento de canais de distribuição no

segmento de serviços médicos e defendida por Stephen J. Gould que

afirma o seguinte :

"In applying the channel concept to health care ,

three major diferences from other channels

should be considered. These includes (1) the

notion that the consumer/patients moves through the

channel rather than a product (e.g., from a

physician by referral to a hospital); (2) the fact

that end-user consunier / patient is in the channel

from the beginning and initiates its function

by seeking a service rather than buying a

product at the end of a long ,largely unseen

channel , as in customary channels; and (3) the

fact that the consumption of the health care service

(i.e., the use ofthe service by the patient) is generally

separate from the actual payer for the service ,

such as the governrnent or a insurance

company , thus creating a bifurcated consumption

pattem different from that where the user and

payer for a service or product are usually the

same ." (18)

A aplicação do conceito acima acontece na cadeia de distribuição

de serviços médicos como um todo , que conforme a definição anterior de

Rakich, Beaufort e Darr, tem três grupos principais : 1) prevenção e
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diagnóstico ; 2) emergência e tratamento e ; 3) reabilitação e

acompanhamento, o que nos leva a obter uma cadeia de distribuição por

onde o paciente se desloca . Ver figura abaixo :

CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

deslocamneto do paciente na cadeia de distribuição----------------------------~~
prevenção/diagnóstico tratamento

rACIEN'rf ~~~~ 1 EOSPITAf
Figura 5

recuperação

~ERVIÇO~
nfermag

Esta cadeia de distribuição é importante para entender a dinâmica

da Indústria Médica como um todo , porém ressalta-se que o foco de

estudo é o relacionamento entre paciente e médico (clínica), que é a

primeira etapa desta cadeia e a mais importante , uma vez que define o

prosseguimento ou não do paciente até o final da mesma.

Como se pode perceber , os laboratórios como organizações de

serviços de saúde não aparecem como elemento na cadeia de distribuição

"direta" de entrega de serviços ao paciente, mas sim como fornecedores

.das clínicas , hospitais (quando estes não possuem laboratórios próprios)

e serviços de reabilitação.

Sendo assim pode-se concluir que o segmento médico possui três

grandes sub-segmentos : Diagnóstico , Tratamento e Recuperação e cada

um deles com uma cadeia própria de distribuição. Vejamos a do sub-

segmento de diagnóstico :
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CADEIA DE DISTRlBmçÃO DO SUB-SEGEMENTO DIAGNÓSTICO

Assistentes

DIAGNÓSTICO INFORMAÇÃO

PACIENTE MÉDICO LaboratórioCLÍNICA

CONHECIMENTO

!Revistas
IEspecializa(j

Figura 6

Pela figura podemos ver que os laboratórios se enquadram como

fornecedores de informação, com base em tecnologia, para os médicos

diagnosticarem de maneira mais apurada o quadro clínico de seus

pacientes . Sob este ponto de vista , e dentro dos padrões mais modernos

do Marketing , é inconcebível um consumidor se deslocar do ponto de

distribuição (clínica) para a indústria (laboratório) a fim de satisfazer a

sua necessidade. O contrário seria o mais correto, ou seja, a indústria ou

a rede de distribuição deveriam desenvolver uma estratégia onde o

produto de serviço (Diagnóstico) estivesse mais acessível ao consumidor.

Uma das alternativas estratégicas é sem dúvida a Integração Vertical para

tráz , com as clínicas tendo seus próprios laboratórios ou centros com

tecnologia de diagnóstico, e este é o assunto que passaremos a dissertar.

7 - Integração Vertical
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Existem vária definições para a Integração Vertical . Porter afirma

que:

"A integração vertical é a combinação de

processos de produção , distribuição

vendas e/ou outros processos econômicos

tecnologicamente distintos dentro das fronteiras de

uma mesma empresa. Isto representa , portanto

, uma decisão da empresa no sentido de utilizar

transações internas ou administrativas em vez da

utilização de transações de mercado para atingir

seus propósitos econômicos". (19)

Quando Porter se refere à empresa atingir seus propósitos

econômicos o mesmo está se referindo à uma economia de escala que é

um dos principais objetivos de uma estratégia de Integração Vertical.

Como dito anteriormente o avanço de tecnologia na medicina

causou um grande aumento de custos na prestação de serviços médicos

,em função da enorme alavancagem financeira que representa a compra

de equipamentos de alta tecnologia para a área de diagnóstico. ,

Para Conrad e Dowling a definição de integração vertical na

indústria médica é a seguinte :

~'A vertically health care system is an arrangement

whereby a health care organization (or closely
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related group of organizations) offers , either

directly or through others ,a broad range of patient

care and support services operated in a functionally

unified manner ." (20)

Esta definição de Conrad e Dowling está mais adequada na análise

da cadeia médica como um todo, que está representada na Figura 5 ,

quando principalmente hospitais se ligam a uma rede de consultórios

médicos integrando-se verticalmente para trás , ou quando se ligam com

casas de repouso e centros de reabilitação , integrando-se para frente .

(21)

Para este estudo , a estratégia de integração vertical está voltada

para dois objetivos:

1) melhorar a distribuição de serviços de diagnóstico , possibilitando que

o médico em sua clínica possa ter uma infra-estrutura de laboratório e

aparelhos de diagnóstico e ;

2) desenvolver ganhos de escalas para redução de custos.

Outro aspecto importante a ser considerado é a intensidade

necessária para integração . Porter faz a seguinte colocação com relação á

este assunto :

"Para descobrir a extensão estrategicamente

apropriada da integração vertical para a empresa
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é necessária uma confrontação dos

beneficios econômicos e administrativos. Esta

comparação bem como os próprios custos

e beneficios em particular vão divergir muito

dependendo da indústria em questão e da situação

estratégica da empresa. Os beneficios e os

custos também são afetados pela adoção por

parte da empresa de uma política de integração

parcial , isto é , produzir internamente algumas

de suas necessidades e controlar o resto) ou de

integração total. Além disso , muitos dos

beneficios da integração podem , muitas vezes ,

ser obtidos sem incorrer em todos os custos através

do uso de uma quase-integração - o uso de

débito ou investimento em patrimônio líquido e

outros meios para criar alianças entre empresas

relacionadas verticalmente sem título de

propriedade total ." (22)

Concluindo, é de suma importância avaliar a adoção das estratégias

de integração vertical para este segmento da indústria médica , assim

como a sua extensão , com o objetivo de resolver os dois problemas

mercadológicos acima citados. Apenas como observação, não estaremos

utilizando a teoria sobre canais de distribuição e integração vertical

específica para a indústria médica , uma vez que esta abrange todo o

segmento médico e não é adequada para o estudo em questão que trata

apenas de um sub-segmento , o de "Diagnóstico " . Desta forma ,
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trataremos tal segmento como uma indústria de serviços e nos

basearemos em modelos de análise de distribuição mais genéricos como

os de Mallen , Porter e Kotler , principalmente.
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v -METODOLOGIA DE PESQUISA

1-Tipo de Pesquisa

Boyd , Westfall e Stasch classificam a Metodologia de Pesquisa

em dois tipos mais comuns : a Pesquisa Exploratória e a Pesquisa

Conclusiva.

"The terms are suggestive of the nature of each

class . Exploratory research seeks to

discover new relationships , while conclusive

research is designed to help executives choose among

vanous possible couses of action , that is , to

make a decision. " (23)

A pesquisa exploratória geralmente é utilizada quando se têm um

problema mercadológico e não se sabe ao certo a melhor alternativa

para resolvê-lo. Estudos exploratórios são geralmente utilizados quando

se têm um pressuposto e deseja-se explorar mais um determinado

assunto . O estudo exploratório faz com que pressupostos ou

hipóteses preliminares tomem-se uma hipótese definitiva levando a

pesquisa a assumir num segundo momento uma orientação

conclusiva. (24)

Um outro ponto a ser considerado na pesquisa exploratório é o

aspecto da conveniência do pesquisador . Em situações em que não é

possível o deslocamento do pesquisador para entrevistas ou coleta de
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dados secundários em vários mercados , não permitindo desta forma um

estudo estatístico , opta-se pelo estudo exploratório , restringindo a

atuação do pesquisador à um determinado mercado ou grupo de

consumidores aos quais este tenha fácil acesso , não obedecendo a

nenhum modelo estatístico .

Uma vez feita estas duas considerações, pode-se definir que o tipo

de pesquisa a ser adotado neste estudo é o Exploratório . Entre as razões

desta escolha, dois são os fatores principais :

1 ;. Como afirmamos anteriormente , o objetivo de estudo é analisar a

viabilidade de estratégias de integração vertical entre clínicas e

laboratórios que busquem uma melhor prestação de serviços por parte da

primeira, economias de escala para o segundo e por fim o atendimento da

necessidade do paciente/consumidor. Como se pode perceber não há

uma hipótese claramente definida , mas sim um pressuposto que nos

demanda maiores informações junto as três agentes que definimos acima

e que serão obtidas através do estudo exploratório.

2 - Por conveniência financeira e de deslocamento do pesquisador, o

estudo será limitado à cidade de Ribeirão Preto , uma vez que a mesma

possue 2.000 médicos , 50 laboratórios e uma Escola de Medicina

caracterizando-a como um dos principais centros médicos do país . Outro

aspecto importante é que o acesso. a este mercado é facilitado , uma vez

que o pai do autor é médico e professor da Faculdade de Medicina de

Ribeirão Preto, tendo grande conhecimento das pessoas e das

instituições que pertencem a esta comunidade.
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2 - Levantamento de Dados

Falando sobre o desenho de um estudo exploratório , Boyd ,

Westfall and Stasch afirmam o seguinte :

" Since the object of an exploratory study is to

find new ideas of relationships , no formal design

can be established . Flexibility and ingenuity

characterize the investigation ." (25)

E concluem:

"The imagination of the researcher is the key

factor. However , three lines of attack may aid in

finding hipotheses of value : (1) study of secondary

sources of information ; (2) survey of individuals who

are apt to have ideas on the general subject ;

and (3) analysis of selected cases." (26)

Assim sendo , a opção nesta pesquisa é por levantamento de dados

primários com profissionais médicos de clínicas médicas . O

levantamento será feito por meio de entrevistas telefônicas , seguindo um

formato estruturado.
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"

A guia de entrevista será dividida em 3 blocos. No primeiro deles,

as perguntas tem como objetivo levantar o perfil dos entrevistados em

relação a especialidade , tempo de formatura , tipo de clínica onde

trabalha e forma de convênios de pagamento. No segundo bloco, é

avaliar se atualmente os médicos já trabalham em suas clínicas com

alguma das estratégias propostas . Por fim , no terceiro bloco as questões

visam verificar a viabilidade da adoção de tais estratégias assim como

seus beneficios decorrentes ao paciente / consumidor .

A amostragem será sobre o universo de médicos credenciados no

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo , cadastrados

com endereço de atuação profissional como sendo na cidade de Ribeirão

Preto e voltados para a clínica médica .

A amostra , tendo em vista a natureza exploratória do estudo , será

de 50 médicos . O recurso de extração da amostra será o sorteio

aleatórios .



41

VI - Resultados

1 - Perfil da Amostra

As crnco perguntas iniciais do questionário foram feitas com o

objetivo de definir o perfil dos médicos que compõem a amostra,

selecionada através de um processo aleatório .

No total foram entrevistados 31 médicos em 13 tipos de de

especialidades , dos quais se destacam cardiologistas (17%) ,

ginecologistas (13%) , pediatras (13%) e cirurgiões (13%) . Não houve

porém concentração em uma determinada especialidade , caracterizando a

amostra como diversificada . ( Ver gráfico 1 )

Endocrinologia
6%

G.O.
13%

Quantidade

Outros (6 espec)
16%

CardiolO\jia
17%

NeU'"ologia
6%

Cirurgia
13%

Gráfico 1

A médio de tempo de formatura dos médicos entrevistados é de 15

anos . Conforme o gráfico abaixo , percebe-se que o grupo de médicos
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com tempo de formatura entre 10 a 15 anos e o grupo de 15 a 20 anos

representam juntos 61% dos médicos entrevistados . ( Ver gráfico 2 )

38%

Quan~dade

>25a.n03

20-25 anos 10"~

10"~

0-5 anos

6% 5-10anos

15-20anos
23%

Gráfico 2

Entrevistados em relação a forma de recebimento de seus

honorários , a grande maioria respondeu trabalhar com convênios de

saúde e atendimento particular (78%) , seguido daqueles que além destes

dois sistemas de pagamento trabalham também com o SUS ( Sistema

Único de Saúde) que é mantido pelo ministério da saúde ( 13%) .

Médicos com atendimento somente para particulares ou somente para

convênios de saúde representam juntos apenas 9% . ( Ver gráfico 3 )

Com relação ao tipo de clínica onde estes profissionais trabalham ,

fica bem caracterizado que a grande maioria participa de clínicas junto

com outros médicos ( 71%) ,restando 26% dos médicos que possuem

suas próprias clínicas e 3% dos médicos que trabalham em clínicas de

hospitais ( ambulatórios) . ( Ver gráfico 4 )
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Gráfico 4

Os médicos entrevistados realizam em média 189 consultas / mês ,

ou aproximadamente 9 por dia .

Pode-se concluir em relação à este primeiro bloco de perguntas ,

que o perfil dos médicos perten_centes à esta amostra é muito próximo à

um médico especializado em clínica médica , com 15 anos de atuação

profissional , que possuem suas clínicas em conjunto com outros médicos

, atendem apenas à convênios de saúde e à particulares , e que atendem

em média quase 200 pacientes por mês.
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2 - Forma de trabalho atual

o segundo bloco de perguntas , já inserido no objetivo principal

desta pesquisa, teve como objetivo avaliar a atual forma de trabalho,

assim como as facilidades e instalações dos médicos e suas clínicas para a

realização de análises clínicas e exames de diagnóstico por imagem .

Dos médicos entrevistados apenas 10% possuem laboratórios de

análises clínicas integrados às suas clínicas . Estes laboratórios são da

própria clínica (67%) ou terceirizados (33%) . ( Ver gráficos 5 e 6 )

NÃO
90%

Perfil dos laboratórios

SIM
10%

Terceiro
s

33%
. .

- - .
I ~. ~ "' _ .

Próprio
67%

Clínica possui laboratório de
análises clínicas ?

Gráfico 5 Gráfico 6

Com relação aos serviços de diagnóstico por imagem , apenas 16%

dos médicos possuem serviços de imagem integrado às suas clínicas .

Destas clínicas que possuem este tipo de serviços , 80% são serviços

próprios e 20% são terceirizados . ( Ver gráficos 7 e 8 )
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Gráfico 7

Laborat5rio
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Gráfico 8

Apenas 13% dos médicos coleta material para exame de análises

clínicas diretamente em suas clínicas _e também apenas 13% realiza

exames de diagnóstico por imagem diretamente em suas clínicas . ( Ver

gráficos 9 e 10 )

omídico coIe1a I'l'lrtlrialde kalises Oiricas ?

SIrIII
13"1<

o médico realiza exames de imagem?

SIM
13%

fJ7%

Gráfico 10

Em relação a este segundo bloco de perguntas , conclue-se que é

muito pequeno o número de médicos que tem em suas clínicas ,

laboratórios e aparelhos direcionados para a realização de exames de

análises clínicas (10%) e exames de diagnósticos (16%) . A maioria

destas instalações são próprias ( 80%) .

Gráfico 9
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Existe portanto um enorme potencial de mercado para a aplicação

de uma estratégia de integração vertical neste segmento da indústria

médica denominado Diagnóstico ,que possibilita aos médicos

realizarem em suas próprias clínicas , exames de análises clínicas e

exames de diagnóstico por imagem . Esta tendência é avaliada no terceiro

e último bloco de perguntas .

3- A viabilidade da estratégia de integração vertical

o terceiro bloco de perguntas atinge o ponto focal desta pesquisa ,

que é a verificação junto aos médicos da viabilidade e beneficios aos

pacientes que trariam a adoção da estratégia de integração vertical

proposta nesta dissertação , em que clínicas médicas incorporam serviços

de laboratórios de análises clínicas e serviços de diagnóstico por imagem

Em relação a viabilidade de um sistema de coleta de material feito

diretamente pelo médico em sua clínica e depois encaminhado para um

laboratório de análises clínicas que estivesse situado em outro local, 32%

dos médicos acharam viável a adoção deste sistema . Deste total , 90%

além de acharem viável , adotariam o sistema em suas clínicas , fazendo

desta forma com que tal sistema tenha 29% de aceitação e interesse de

adoção pelos médicos entrevistados. ( Ver gráficos 11 e 12 )

Alguns pontos se destacam como o fato de que a média de tempo

de formatura dos médicos que acharam viável a adoção deste sistema é de
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12 anos, 20% menor do que a média da amostra que é de 15 anos. 75%

dos pediatras entrevistados concordaram com a viabilidade do sistema e

houve uma recusa total por parte de cardiologistas e cirurgiões .

68%

Pdo1aria o SSErra ?Acha vlavelsiatcma de Analises CIlnlc8s 7

SM
ro'lc

Gráfico 11 Gráfico 12

Questionada a viabilidade de uma rede de coleta de imagens , que

permitisse através de linhas telefônicas ou cabos de fibra óptica, a

conexão de várias clínicas à uma central que possuísse todos os tipos de

aparelhos de coleta e diagnóstico de imagem, 55% dos médicos acharam

viável , sendo que deste total 94% adotariam tal sistema em suas clínicas ,

tendo portanto a aceitação e o interesse de 520/0 dos médicos

entrevistados . ( Ver gráficos 13 e 14 )

A média do tempo de formatura dos médicos que acharam viável o

sistema é de 15 anos , igual a média da amostra . Houve aceitação geral

(100%) por parte de pediatras e ginecologistas e uma recusa geral por

parte de cardiologistas e cirurgiões .
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Gráfico 13 Gráfico 14

Outro ponto importante a ser considerado é que apenas 25% dos

médicos entrevistados acham viável e adotariam os dois sistemas .

Com relação aos beneficios que estes sistemas trariam ao paciente ,

55% dos médicos acham que o paciente / consumidor teria um melhor

serviço e um melhor atendimento com a adoção de um ou outro sistema

em suas clínicas. Deste total ,53% viável os dois sistemas, 24% acham

viável apenas o sistema de imagem , 19% apenas o sistema de análises

clínicas e 4% não acham viável nehum dos dois sistemas . (Ver gráfico

15)

SIM
55%

NÃO
45%

Acha que traz beneficio ao cliente ?
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Gráfico 15

A última pergunta estava relacionada à cobrança dos médicos por

tais serviços. 52% dos médicos acham que se deve cobrar por tais

serviços. Deste total, 25% respondeu que não achava viável nenhum dos

dois sistemas . Com relação aos 48% dos médicos que disseram que não

cobrariam por tais serviços, 33% entendiam como viável a adoção dos

dois sistemas . (Ver gráfico 16)

SIM
52%

NÃO
48%

Cobraria pelos serviços?

Gráfico 16
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VII - Conclusões I Limitações do estudo I Futuros estudos

Conclusões

Entende-se que existe um grande potencial de mercado por parte da

classe médica , para a adoção de uma estratégia de integração vertical

para tráz que permitisse às clínicas a incorporação de serviços de análises

clínicas e imagem, hoje executados por seus fornecedores laboratórios e

serviços de diagnóstico por imagem .

Existe uma aceitação maior pelo sistema de coleta de imagem por

rede (53%) ,em relação ao sistema de análises clínicas ( 29%) . Isto se

explica pelo fato de que os médicos cada vez mais , se utilizam de

equipamentos de diagnóstico por imagem para a realização de suas

consultas, seja em suas clínicas, centros de diagnósticos ou mesmo

hospitais . É a necessidade latente destes profissionais de estarem

acompanhando a evolução tecnlógica da indústria de diagnóstico médico .

A baixa aceitação do sistema de análises clínicas está relacionada ao fato

de que a grande maioria dos médicos ainda se baseia no paradigma de

que este segmento dá margem aos profissionais que tenham participação

em clínicas e laboratórios de análises clínicas , a terem conduta não ética

ao solicitarem exames que não tenham necessidade de serem realizados ,

visando apenas relizarem mais receita por paciente atendido .

o perfil dos entrevistados que acham viável a adoção destes

sistemas está próximo ao de um médico ginecologista ou pediatra , com
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tempo de formatura em média de 12 anos . Já os que entendem como não

viável, são cardiologistas e cirurgiões com mais de 20 anos de formados.

Com relação à esta diferença de pontos de vista entre as especialidades ,

talvez esteja o fato de que ginecologistas e pediatras, por tratarem de

mulheres e crianças , tenham mais sensibilidade para entenderem os

beneficios que os sistemas trariam aos seus pacientes. Um ponto muito

importante desta pesquisa está relacionado ao tempo de formatura dos

médicos entrevistados. É notório que os médicos mais jovens são mais

receptíveis às mudanças , uma vez que tiveram sua formação médica

dentro de um contexto mais empresarial e competitivo , enquanto que os

médicos mais velhos tiveram uma orientação mais científica e humanista .

Existe um consenso entre os médicos que entendem como viável a

adoção dos dois sistemas , de que isto traria beneficios aos seus pacientes

. Até médicos que apesar de acharem os sistemas inviáveis , concordam

que os mesmos trariam beneficios aos pacientes . Do ponto de vista

mercadológico talvez esta seja a conclusão mais importante, uma vez que

adoção de tal estratégia atenderia as necessidades dos pacientes /

consumidores . Ressalta-se apenas que por se tratar de produtos de

serviços com alto grau de especialização , a opnião dos médicos , aos

quais esta pesquisa foi direcionada , é tão importante quanto a opnião do

paciente / consumidor .

No tocante a remuneração dos médicos por tais serviços, houve um

equilíbrio . 52% acham que deve cobrar e 48% acham que não . Um

aspecto curioso é o fato de que aproximadamente um terço dos médicos

que disseram que não cobrariam a mais por tais serviços , acham viável e
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adotariam ou um ou os dois sistemas em suas clínicas . Disto conclue-se

que existe uma boa quantidade de médicos que já pensam em oferecer

melhores serviços aos seus clientes sem a necessidade de aumentar seus

honorários . Intuitivamente ou não estes médicos já dominam o conceito

de escala , que é base para a adoção de uma estratégia de integração

vertical.

A conclusão final deste estudo exploratório é a de que a tendência

de verticalização de clínicas médicas sobre laboratórios de análises

clínicas e serviços de diagnóstico por imagem é viável , gera beneficios

aos pacientes e médicos, e tem ·grande potencial de desenvolvimento .

Limitações do Estudo

A principal limitação deste estudo exploratório foi sem dúvida

nemhuma o tamanho da amostra . Apesar da metodologia de pesquisa

prever a entrevista com 50 médicos, o autor só conseguiu entrevistar

efetivamente 31 médicos . Duas foram as razões para tal fato . A primeira

é que muitos médicos se recusaram a responder os questionários , por

motivos por eles alegados referentes à ética médica , havendo casos até

de hostilidade ao entrevistador . A segunda razão foram os questionários

respondidos de forma incompleta e que não puderam ser tabulados para

não distorcer o resultado da pesquisa .

Outro fator limitante foi o fato de que a pesquisa só abordou

médicos , não medindo portanto a receptividade e a percepçaõ dos
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pacientes / consumidores para a adoção destas estratégias de integração

vertical.

Futuros estudos

Como sugestão para futuros estudos , entende-se como prioritária a

realização de uma pesquisa de cartér conclusiva , junto à uma amostra

com abrangência nacional de pacientes / consumidores , estastísticamente

determinada, e com o objetivo de avaliar se os mesmos sentem algum

tipo de beneficios e melhora na qualidade de serviços com a adoção

destas estratégias.

Outras pesquisas de caratér exploratório poderiam ser feitas junto à

administradores hospitalares , convênios de saúde e também junto à

indústrias de equipamentos médicos para avaliar a viabilidade destas

estratégias e seus impactos diretos nos negócios destes agentes da cadeia

de distribuição médica.
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VIII- ANEXOS

GUIA DE ENTREVISTA / MÉDICOS

1 - Nome do Médico

2 - Ano de formatura

3 - Especialidade médica

4 - Tipo de Clínica

Único Médico ( )
Grupo de Médicos Sócios ( )
Clínica de Hospital (Ambulatório) ( )
Clínica de Empresa de Saúde ( )

5 - No de consultas realizdas por mês / (aproximadamente) __

6 - Ele trabalha com :
Convênio / Seguro Saúde ( )
Particulares ( )
SUS ( )

7 - Dispõe na própria clínica de um laboratório de análises clínicas ?
Sim Não

Caso a resposta seja SIM,

o serviço é ?: Próprio ( ) Terceiros ( )

8 - Dispõe na própria clínica de um serviço de diagnóstico por imagem ?
Sim Não

Caso a resposta seja SIM,
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o serviço é? : Próprio ( ) Terceiros ( )

9 - Ele coleta material para os exames de análises clínicas do paciente na
própria clínica médica e cuida de encaminhá-lo a um laboratório de
análises clínicas diretamente ?
Sim Não

10 - Ele próprio realiza o exames de diagnóstico por imagem ?
Sim Não

Tendências

11 - Ele vê como viável um sistema em que a coleta do material para
exames de análises clínicas fosse feita diretamente pelo médico em sua
clínica e depois encaminhado ao laboratório ?
Sim Não

Adotaria este sistema na sua clínica? Sim Não

12 - Vê como viável um sistema em rede de coleta de imagens .em que a
sua clínica teria apenas o TRANSDUTOR e MONITOR DE VIDEO
ligados a um centro de diagnóstico atráves de linha telefônica ?
Sim Não

Adotaria este sistema na clínica? Sim Não

13 - Ele acredita que estes novos sistemas , de coleta de material e de
imagem direto na clínica, seria um benefício para o paciente ?
Sim Não

14- O médico cobraria por estes serviços como se fossem outros serviços
normais oferecidos pela sua clínica ?
Sim Não



TESE01.XLS

NOME ANO FORM ESPECIALIDADE TIPO CONSU P6 P7 P7a P8 P8a P9 P10 P11 P11a P12 P12a P13 P14
JOSÉ EDUARDO DE PAULA LIMA 1981 CLfNICA GERAL/GERIATRIA 1 100 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÀO NÃO NÃO NÃO NÀO NÃO
MIGUEL DAMIÃO TRINTA 1982 CLfNICA MÉDICA/CARDIOLOG 1 300 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
LUCIANA T. S. SABER 1984 CIR. CABEÇA E PESCOÇO 1 200 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃC
ANTONIO CASELLA FILHO 1972 CIR. CABEÇA E PESCOÇO 2 200 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
·SÉRGIO SERRANO 1979 CARDIOLOGIA 2 O 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
AZIZ ELIAS ESPER 1979 ENDOCRINOLOGIA 2 200 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃC

RODRIGO NÓBREGA 1984 CIRURGIA VASCULAR 2 100 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO N~
VITÓRIA ALVES CARDOSO 1973 CARDIOLOGIA/C.M. 2 300 123 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO N~
CARLA MARIA CRUZ STOCCO 1954 PNEUMOLOGIA 2 O 12 NÃO O SIM 1 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO N~
REGINALDO FERREIRA VIANNA 1983 NEFROLOGIA 2 60 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO N~
VERA LÚCIA DELLOIAGONO MEDEIRO 1976 CIRURGIA PEDIÁTRICA 2 50 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM N~
JUVENAL SETOLlN 1980 NEUROLOGIA 2 O 12 NÃO O NÃO O NÀO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM N~
JORGE NASSIF NETO 1991 PEDIATRIA 2 65 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM NÃ---º
GERSON FELlSBINO DOS REIS 1984 CLfNICA MÉDICA 2 200 12 NÃO O NÃO O SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM NÃ---º
JOSÉ ALBERTO ABOUCHEDID 1980 PEDIATRIA 2 350 12 SIM 2 SIM 2 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃ---º
RODOLFO BORGES REIS 1980 CARDIOLOGIA/C.M. 2 250 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÀO NÀO NÃO NÃO NÃO SIM
RICARDO LEMOS O DERMATOLOGIA 2 100 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM
AIL TON ZANARDI 1976 CARDIOLOG 1STA 3 120 12 NÃO O SIM 1 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM
ANA LUíSA ANTONIAZZI 1989 UROLOGIA 2 100 123 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM NÃO SIM
LAERTE LOURENÇO LELlS 1979 DERMATOLOGIA 1 200 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM
JOSÉ GALATTI JÚNIOR 1975 CLfNICA MÉDICA 2 400 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM
Luís ATíLlO LOSI VIANA 1975 GINECOLOGIA OBSTETRíCIA 2 O 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM
JOSÉ MAURO FlORI 1985 GINECOLOGIA OBSTETRíCIA 2 200 12 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM
CARLOS ALBERTO MASSUDA 1990 NEUROLOGIA 2 600 123 SIM 1 NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM
CARLOS AUGUSTO GABRIEL 1982 FISIATRA 1 120 12 NÃO O SIM 1 NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM
ALBERTO DABORI 1966 PEDIATRA 1 150 2 NÃO O NÃO O NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM SIM
JOSÉ ORLANDO MANZOLLI 1984 OFTALMOLOGIA 2 260 123 NÃO O NÃO O NÃO NÀO SIM SIM SIM SIM SIM SIM
PÉRSIO ROXO JÚNIOR 1985 ENDOCRIN OLOG IA/C. M. 2 120 1 NÃO O NÃO O NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM
ANTONIO CARDOSO NETO 1982 GINECOLOGIA OBSTETRICIA 1 100 12 NÃO O NÃO O SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM
LUIZ HENRIQUE ZAPAROLLI 1988 PEDIA TRIA/ ALERG IA 1 60 12 NÃO O NÃO O SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM
OSWALDO FRANCO 1963 GINECOLOGIA OBSTETRICIA 2 200 2 SIM 1 SIM 1 NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Page 1
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