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Médico pede mais exames no
Brasil do que em país rico
Entre as principais razões para a realização excessiva dos procedimentos estão falhas na
formação médica e interesses financeiros

Os médicos de planos de saúde
brasileiros já pedem mais exames de
tomografia e ressonância do que
profissionais de países desenvolvidos,
segundo dados inéditos da ANS - Agência
Nacional de Saúde Suplementar obtidos
pelo jornal O Estado de S. Paulo.

O número desses procedimentos por pacientes de convênios médicos no País cresceu 22%
em apenas dois anos, o que, segundo a ANS e especialistas, indica que muitas solicitações
podem estar sendo feitas indevidamente. Entre as principais razões para a realização
excessiva dos procedimentos estão falhas na formação médica, interesses financeiros de
hospitais e laboratórios e má remuneração por parte das operadoras aos prestadores de
serviço. O fenômeno, além de aumentar o desperdício de recursos no sistema privado, ainda
traz riscos aos pacientes, como a exposição frequente a radiações comuns em exames de
imagem.
A tomografia computadorizada e a ressonância magnética são usadas como referência pelos
países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para avaliar
o acesso aos recursos de saúde na área de tecnologia médica. Enquanto nessas 35 nações –
incluindo algumas das mais desenvolvidas do mundo, como Alemanha, França e Estados
Unidos -, a média anual de ressonâncias é de 52 por 1 mil habitantes, no sistema
suplementar brasileiro o índice foi de 149 por 1 mil beneficiários em 2016, segundo o mais
recente Mapa Assistencial da Saúde Suplementar da ANS, que será publicado nesta semana.

A média de tomografias realizadas também é superior nos planos de saúde do Brasil em
2016 em comparação com países ricos: 120 exames por 1 mil habitantes nas nações da
OCDE ante 149 por 1 mil beneficiários dos convênios médicos brasileiros.
Considerando os números absolutos, o número de ressonâncias feitas por pacientes de
convênios passou de 5,7 milhões em 2014 para 7 milhões em 2016, alta de 22%. Já o de
tomografias passou de 5,9 milhões para 7 milhões no mesmo período, crescimento de 18%.
Mesmo se avaliados todos os tipos de exames feitos por beneficiários de planos, houve
aumento de 12% no número de procedimentos entre 2014 e 2016.
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