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Sistema de Atenção ' a Saúde 

O sistema de atenção à saúde na Alemanha caracteriza-se por completa 

separação entre o financiamento e a prestação. Enquanto o financiamento é pre
dominantemente público, realizado por meio de contribuição e afiliação compul
sórias às provedoras autônomas do Seguro Social de Doença, as Krankc11kasscn, a 

atenção é ofertada por prestadores governamentais, privados e filantrópicos. É 
vetada, às Caixas, a prestação direta de serviços de saúde. 

No setor hospitalar, a maioria dos prestadores é pública e a oferta no setor 
ambulatorial é quase exclusivamente privada, prestada cm consultórios próprios 
por médicos credenciados. As Praxis - consultórios - são pequenas empresas 

privadas de caráter lucrativo, cuja prestação de serviços, tida como de interesse 
público, é regulada pelo Estado. O mix público-privado no setor ambulatorial 

caracteriza-se por financiamento público, prestação privada dos serviços e regulação 
desta pelo Estado. No setor hospitalar, a regulação estatal exerce-se sobre a pres

taç~'io pública, municipal e estadual, e privada; o financiamento das prestações é 
encargo do GKV w7 

Os consultórios médicos credenciados gerais ou especialistas são a porta 
de entrada do sistema. A atenção hospitalar é condicionada ao encaminhamento 
pelo médico de consultório. Há est1ita separação entre os setores ambulatorial e 
hospitalar. Os hospitais não prestam atenção ambulatorial nem especializada, 

tratando pacientes somente em regime de internação. A maioria dos médicos 
exerce atividade apenas em um dos setores: ou trabalha como assalariado em 

hospitais ou tem consultório próprio. '°8 

107 Mesmo nos hospitais públicos, as prestações são pagas pelas Caixas, seguros privados ou 
departamentos de Assistência Social dos mllnicípios. Não existe assistência gratllita. 

l08 Contudo, alguns médicos de consultório acompanham seus pacientes durame as inrernações 
e, por vezes, mi:dicos de hospital exercem atividades como especialistas autorizados. 
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Atenção Ambulatorial 
A atenção ambulatorial proporcionada pelo GKV distingue-se pela liber

dade de escolha do médico por parte dos segurados, bem como por oferta consti
tuída de modo exclusiYo por médicos credenciados e por relações da oferta e 
demanda reguladas mediante negociações de grupo entre prestadores de serviços 
e provedoras de seguros sociais (Alber, 1992). 

Pelo lado da demanda vige a liberdade de escolha e, pelo lado da oferta, o 

monopólio da corporaç.ão médica, afirmado por contrato de garantia da atenção 

médica ambulatorial efetuado entre Caixas e Associações de :\lédicos das Caixas 
(Kassenfitztliche VereúJigw1g~Kven). A conduç.ão e regulamentação da atenção é 

feita, em negociações de grupo, por intennédio: das Kven, das Associações cfas 
Caixas e das associações conjuntas de médicos e Caixas (órgãos da administração 
autônoma conjunta). 

A liberdade de escolha dos médicos pelos segurados é ampla. A quase 

totalidade dos médicos em exercício da prática ambulatorial é credenciada pelas 
Caixas (97%). O segurado pode escolher qualquer médico credenciado, seja clíni
co geral ou especialista. Para consulta com especialistas, não é obrigatório o enca
minhamento pelo clínico geral (Hausa1zt). 1<~> 

Até 1993 havia restriçáo à troca de médico cm curto espaço de tempo. 
Novo médico poderia ser escolhido apenas a cada três meses. A visita a outro 

profissional nesse período estava condicionada a encaminhamento do médico 

inicialmente procurado. Utilizavam-se autorizações para atendimento médico. 
Com a implantação do cartão magnético do segurado, cm 1994, esta bar

reira foi abolida. Desse modo, a introdução do cartão do segurado produziu acele
ração da tendência, previamente evidenciada, de utilização primária da atenção 
prestada por médicos especialistas, bem como redução drástica do número de 

encaminhamentos (DGB, 1996d). Mesmo assim, a maioria dos segurados tem 
clínico geral (f-lausa1zt), que é o mais procurado nos casos de doenças crônicas 

(Alber, 1992). Atualmente estão previstos incentivos aos segurados para a procura 
primária do Hausa1zt. 

Os médicos credenciados são profissionais autônomos em exercício da 
'prática liberal' da medicina e prestam serviços em consultórios próprios. Os 

consultórios médicos apresentam características de pequenas empresas. A ima

gem do médico com seu estetoscópio e esfigmomanômetro desapareceu há muito. 
Grande parte dos procedhnentos diagnósticos e terapêuticos é efetuada no consul
tório, requerendo-se para tal pessoal mais qualificada. 1 w 

JO!J Os clínicos gerais são denominados J-J,7u5,71zl, cuja tradução literal seria ºmédico do lar'. 
110 Os consultórios hoje ocupam por volta de quatro a cinco auxiliares, em geral, mulheres. 
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O crescimento do pessoal empregado por consultório nos últimos anos 
está ligado à ampliação da capacidade técnica dos consultórios e do grau de espe
cialização dos médicos. 111 Consultórios melhor equipados têm, cm contraparLida, 
aumento da participação dos custos (de investimento e operacionais) no seu 
faturamcnto. Desde o início dos anos 70, a participação dos custos no faturamento 
dos consultórios médicos cresceu de forma constante, atingindo, em média, 59,2% 
em 1994 (Gerlinger 1994; Alber, 1992; KBV, 1996). 

O acesso a ações prestadas por outros profissionais de saúde e setores da 
atenção, com exceção da atenção odontológica e psicoterápica, está subordinado a 
prescrições médicas. A utilização primária de iniciariva de um segurado desencadeia 
uma série de ações e gastos subseqüentes ordenados pelos médicos credenciados. 
Eles prescrevem medicamentos, outros métodos terapêuticos c meios de ajuda, 
autorizam benefício-doença e tomam a decisão acerca da necessidade de internação, 
realizando encaminhamento de grande parte das internações hospitalares. 

A ação dos médicos credenciados exerce forte influência sobre o desenvol
vimento dos gastos totais em saúde. Estima-se que cerca de 70% dos gastos do 
GKY, incluídos os gastos do selor ambulatorial, são desencadeados pelos médicos 
credenciados (SVR, 1994), o que caracteriza a demanda por serviços de saúde 
como basicamente secundária ou induzida, 112 isto é, não definida pelo paciente/ 
consumidor. Grande parte da prestação em saúde não decorre, portanto, de de
manda primátia, mas é solicitada pelos próprios prestadores. 

Associações não lucrativas de direito público, geridas autonomamente pe
los médicos - as Associações de l\'lédicos das Caixas - agrupam os médicos 
credenciados por regiões e em nível federal. Essas organizações de afiliaç,'i.o com
pulsória têm a funç.ã.o de represcma.r os médicos junto às Caixas, negociar a remu
neraç.ão, receber os honorários e distribui-los a cada médico, conforme a parrici
paç.-"i.o no conjunto de serviços prestados. 

As Associações de Médicos das Caixas sf10 mandatárias, por lei, da incum
bência de garantia da atenção médica ambulatorial. Um contrato exclusivo de 
garantia da atenção é estabelecido entre as Caixas e as Associações de Médicos das 
Caixas - Kven (SGB, 1993), por meio do qual essas associações tomam-se detento
ras de monopólio da prestação ambulatorial. É vedada a prestação de serviços 
médicos dire.tamente pelas Caixas e restrita a possibilidade de prestação de ações 
ambulatoriais pelos hospitais. 

111 O alio valor dos cus10s de instalação de consulLório - em média. 300 mil marcos (1993) -
sinaliza bem a ampliaç.ão da capacidade técnica por consultório (Gerlinger, 1994). 

112 O termo 'demanda induzida pelo prestador' foi cunhado por Evans (1974 apud Almeida, 
1995). A ~idéia central é que os médicos ajustam a demanda de serviços às suas 11cccssiclades 
ele rendimento, pressupondo inclusive a indui,-ão de utilização <lc mais scn·iços adicionais" 
(Almeida, 1995 :60). 
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Por suas funções públicas, as Associações de Médicos das Caixas ocupam 
posição-chave na atenção à saúde da Alemanha. São as únicas responsáveis pela 

atenção ambulatorial e coordenam as atividades dos outros prestadores de servi
ços, exercendo forte influência sobre a divisão de trahalho entre as diversas áreas 

de assistência à saúde (Backer et ai., 1989). 

Of er4a e prood ução de seroviços 

Em 1996, havia na Alemanha 343.556 médicos, dos quais 279.335 em 

exercício da atividade profissional. Entre os médicos em exercício da clínica, 40% 

(112.660) atuavam no setor ambulatorial e 48% (135.341) trabalhavam em hos
pitais. A distribuição de médicos entre os setores ambulatorial e hospitalar alte
rou-se nas últimas décadas. Com o aumento da tecnicidade da atividade médica, 

desde 1975, passou a atuar maior proporção de médicos no setor hospitalar em 
comparaç.ão ao setor ambulatorial (KBV, 1996). 

Na prestação de assistência no setor ambulatorial observaram-se nas últi
mas décadas, tendências: à especialização progressiva; à expansão da oferta, pois o 
número de médicos credenciados cresceu mais r-ápi<lo que a quantidade de segura
dos; ao crescimento do volume de ações produzidas (impulsionadas pelo modelo 
de remuneração); à elevação dos gastos ambulatoriais per capita, paralela à estabi

lidade de sua participação no conjunto dos gastos <lo GKV 

Médicos por> habitante 

A relação de médicos por habitante na Alemanha, cotejando-se com outros 
países, é das mais altas. Em 1995, o número de médicos cm exercício profissional 
por mil habitantes era de 3,36. 113 Todavia, a relação de médicos credenciados por 
habitantes não é alta. Somente médicos de consultório têm status de credenciados 

e, como menos da metade dos médicos exerce atividade em nível ambulatorial, 

esta proporç.ão é menor. 
Embora tenha aumentado progressivamente, a relação médicos credenciados 

por habitante na Alemanha situa-se entre as menos elevadas, em comparação com 
outros países em que vigem sistemas de credenciamento, exceto a Grã-Bretanha. 
Como mostra a tabela a seguir, na Alemanha Ocidental havia 1,34 médicos 
credenciado por mil habitantes em 1994, enquanto estas ta..xas eram mais elevadas 

na Frnnça. (1,95), na Áustria (1 ,87) e na Bélgica (1,5 l). Na Grã-Bretanha, a disponi

bilidade de médicos credenciados por habitantes é das menores: representa a meta
de da Alemanha e menos de um terço da observada na França. 

11a Se íorem levados em conta todos os médicos registrados. a relação sobe para 4,09 médicos 
por mil habitantes. 
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Tabela 7 - Médicos e médicos credenciados por mil habitantes. Países 
selecionados - 1994 

Médicos credcnciados/1.000 hab. rvtédicos/1.000 hab. 

País 1980 1985 1990 1994 1994 

Alemanha Ocidental 0,97 1,10 1,19 1,34 3,36 

Alemanha Oriental 1,07 1,16 1,06 1,22 2,88 

Áustria - - I ,45 1,87 3,38 

Bélgica 1,11 1,41 1,46 1.51 3,74 

França 1,41 1,64 1,90 1,95 2,81 

Grã-Bretanha 0,50 0,56 0,59 0,61 1,50 

Suíça 1,17 1,42 1,55 1,69 *3,40 

Fonte: B:VlG, 1997; Schneider et ai., 1997. *1991. 

Médicos por> especialidade 

O nível de especialização dos médicos credenciados vem aumentando de 
modo gradativo. Em l 970, mais da metade dos médicos (55%) era de clínicos 
gerais; já em 1990, esta proporção baixou para 42%. O mesmo ocorre para pedi
atras, 6>i.necologistas e internistas (contabilizados corno especialistas, embora exer
çam funções similares às de clínicos gerais), o que corrobora a tese da gradual 

especialização da atenção ambulatorial. 
A progTessiva redução da proporção de clínicos gerais sugere a perda de 

atrativo econômico destas atividades. A rigidez da tabela de honorários médicos foi 
fator de estímulo à especialização. Em virtude de dificuldades de negociação entre 
médicos e Caixas, o processo de reajuste de preços da tabela é moroso. As necessárias 
reduções pe1iódicas de preços de serviços médicos técnicos em razão de amortiza
ção dos investimentos 1

H e os forçosos-reajustes das ações médicas clínicas diretas 
correspondentes à elevação dos preços do trabalho, assim como a compatibilizaç.:'ío 

dos valores das diversas ações entre si, não ocorrem na periodicidade necessária. 
Desse modo, ações que empregam equipamentos tomam-se sobrevalorizadas, pas

sando a ser fator de estímulo à prestação de serviços médicos especializados e à 

incorporação de tecnologias para diagnóstico e terapêutica (Behaghel, 1994). 
Como resultado desse processo, a longo prazo, as especialidades médicas 

na base da escala de rendimentos são aquelas cujas atividades estão constituídas 

especialmente por ações médicas pessoais, ou seja, exame físico e aconselhamento. 

11-1 As importantes reduções nos preços de métodos diagnósticos por imagem, como ultra-sonografia 
e tomografia computadorizada, exempliíicam esta situação. Novas ações técnicas são, cm 
geral, incorporadas ;\ tabela de honorários com preços alLOs, pois a primeira geração de 
equipamentos é mais cara. Com o passar do tempo, o abatimento do investimento torna a 
prestação gradualmente menos onerosa. 
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Quadro 1 - Evolução do número de médicos credenciados e propor
ção de clínicos gerais, Alemanha Ocidental - l 970-1993. 
Alemanha - 1995 

Ano Médicos de Médicos %Médicos % Clínicos 
Consultório Credenciados Credenciados Gerais 

Alemanha Ocidental 

1970 48.830 46.302 95 55 
1975 52.913 49.928 94 50 
1980 59.777 56.138 94 44 
1985 67.363 63.694 95 43 
1990 75.521 71.711 95 42 
1991 77.547 74.063 96 41 
1992 80.520 77.276 96 41 
1993 88.844 85.769 97 39 

Alemanha 

1995 110.949 107.497 97 40 

Fonte: SVR, 1994; KB\~ 1996. Cálculos próprios. 

Ações pr>est adas e casos f.-,at a dos 

Tanto o volume de ações prestadas como o número de tratamentos 
ambulatoriais por segurado vêm aumentando gradualmente. As estatísticas oficiais 
contabilizam as ações ambulatoriais na qualidade de casos. Um caso é o conjunto 

de contatos de um paciente com mesmo médico durante um trimestre. 115 Como se 
pode observar na tabela 8, enquanto o número de casos contabilizados por segu

rado foi de 4,8 em 1985, esta freqüência tinha alcançado 6,9 em 1995, corres-
pondendo a um aumento de 44% no período. ' 

Assim, embora o número de médicos credenciados t~nha crescido de ma
neira expressiva e o número de segurados tenha permanecido constante. a quanti
dade de casos tratados por médico não diminuiu proporcionalmente, como seria 
de esperar. Oscilou entre 4.200 e 4.600 casos por médico ao ano, voltando a 
atingir, em 1995, o nível de 1980. 

Pane desse aumento foi induzido pelos próprios médicos que passaram a 
contabilizar maior número de ações por caso, assim como solicitaram mais enca
minhamentos e retornos. Ou seja, o crescimento dos casos contabilizados foi pro

vocado não pela utilização primária, de iniciativa dos segurados (que sofre leve 

11.~ Em outrns palavras, um segurndo pode consultar diferentes médicos no periodo, contabilizando
se um caso parn cada médico. 
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declínio), mas em razão do acréscimo de solicitações dos próprios médicos. Estudo 
realizado para o conjunLo das Caixas 'Primárias', 111' para a década de 1980, mostra 
que o número de casos contabilizados no período elevou-se em 13%, em decorrên
cia de maior quantidade de encaminhamentos e retornos solicitados pelos médicos, 
enquanto a demanda ambulatorial primária declinou em 1,3% (Klose, 1993). 

Como o número de médicos aumentou no período, ocorreu, ao mesmo 
tempo, a redução do número de casos contabilizados anualmente por médico 
(-12,2%). O número de pontos - unidades de serviços - contabilizados por médi
co, todavia, elevou-se cm 18%, o que resultou cm forte aumento do número de 
ações prestadas por segurado (50%) e por caso tratado (55%) (Klose, 1993). 

Já a partir de l 993 houve intensificação da procura direta do segurado por 
especialistas em razão da implantação do cartão magnético do segurado. 

Tabela 8 - Produção ambulatorial do GKV. Alemanha Ocidental 
1980-1995 

Ano Casos em Casos/ Casos/ Casos/ $DM/ Caso* 
milhares Segurado Contrib. Médico 

1980 252.069 7, 1 4.522 57,59 
1985 268.347 4,8 7,4 4.256 69,89 
1990 320.828 5,8 8,5 4.505 76,01 
1995** 400.760 6.9 9,9 4.546 

* Valor cm marcos alemães a preços correntes; **Inclui Berlim Oriental. 
Fome: KBV, 1996. Cálculos próprios. 

O aumento gradual do número de casos tratados por habitante/ano na 
Alemanha segue o padrão de outros países. O número de contatos médicos por 
habitante/ano tem aumentado de modo gradual entre os países da OECD (1997). 

Durante os anos de 1990, 117 a tendência ao aumento da conrentra~:ão de consultas 
médicas permanece, embora a evolução seja mais lenta do que nos anos de I 980. 11R 

Não é fácil avaliar a freqüência de contatos médicos realizados pelos segu
rados do GKV em comparação com outros países por causa da relação entre a 
contabilização dos contaros e a forma de remuneração. Ou são contabilizadas as 

1 lfi Denominação utilizada para referência às Caixas criadas por Bismark através da RVO -
Reicbsversichcrongsordnung. 011 seja, não inclui as Caixas Substitutas. 

117 Em razão da disponibilidade de dados, esta observaç.io concerne à primeira metade dos 
anos YO. 

I IM Entre os 17 países para os quais são apresentados dados para os anos 90, observa-se le\'e 
aumento no número de contatos médicos per c,1pita em 12 países; nos outros, esta relação se 
mantém quase estável ou se nota pequena redução na concentração de consultas dura111.e a 
primeira metade dos anos 90. 
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unidades de serviço e, então, o número de ações ambulatoriais é muito mais 
elevado, ou são contabilizados os casos, o que reduz a concentração, mas não 
expressa o número real de consultas médicas por segurado. 

Segundo dados da OECD, o número de contatos médicos per capit,1 na 
Alemanha é alto. Entre os 24 países da OECD, 119 apenas Japão, Itália e Suíça 
apresentariam freqüência de consultas por habitante aproximadamente tão eleva
da quanto a Alemanha (tabela 9). 

A concentração de consultas na maioria dos países da OECD é, em geral, 
elevada. Nos anos 90, em mais da metade dos países da OECD, a média de conta
tos médicos por habitante/ano estava acima de cinco e em vários deles acima de 

dez consultas/ano. Esta é a situação da Alemanha. contudo, se forem considerados 
para a Alemanha os casos contabilizados - média de seis casos tratados por segu
rado/ano - aproxima-se do padrão da maioria dos países da OECD. 

Tabela 9 - ConLatos médicos per cc1pita12º 

País 1975 1980 1985 1990 1994 

Japão 1,1.,9 14,4 13,G 15,2 16,3 
Itália 7,0 8,0 10.1 *11,0 
Alemanha Ocidental 10,9 11,5 11.5 *12.9 ** 12 ,8 
França 4.8 5,4 6,7 6,3 
Suécia 121 2,6 2,6 2,7 2,8 3,0 
Grã Bretanha 4,5 5,1 5,0 5,8 
EUA 5,1 4,8 5,2 5,5 6,0 

*1988; **1992. 

Fonte: OECD, 1993a; Schneirler ct a!., 1994; OECD, 1997; Schncidcr ct a!., 1997. 

Na Alemanha, a expansão da produção ambulatorial acompanha o cresci
mento da oferta e está condicionada pelo modo de organização setorial e por 
incentivos dos mecanismos de regulação, em especial, do sistema de pagamento. 
Decorre principalmente de utilização secundária demandada pelo médico 
prestador e menos por iniciativa do próprio paciente. Na análise dos anos de 
1980, esta influência, como descrito acima, fica evidente, pois, enquanto a utiliza-

11!1 Até 1994 faziam parte da Organisation for Economic Co-operntion and Dcvclopment (OECD) 
24 países. 

1io Estes dados são apenas ilustrativos. Observaram-se diferenças de informação nas diversas 
fontes consultadas. 

111 Diferenças na cobertura de consultas estão condicionadas pela organizaçáo do sistema de 
atenção. Na Suécia, grande parte da atenção ambulatorial geral é prestada por meio de centros 
de sa11dc, e as enfermeiras 1êm maior competência, realizando consultas de cnlermagem de 
maior resolutividadc. 
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ção primária diminuiu levemente, o volume de ações produzidas por contato 
primário, em decorrência de iniciativa dos médicos, aumentou em 55%. 

O crescimento do volume de ações prestadas por contato primário pode 
ser explicado por problema de distribuição. O menor número de casos em cada 
consultório induziria à maior contabilização de ações pelo médico com o intuito 
de manutenção de sua remuneração, pois esta é detemünada pelo volume de ações 
prestadas. A crescente concorrência levaria ainda a aumento dos investimentos cm 
cada consultório, a fim de prestar serviços mais sofisticados. A multiplicac,:ão de 
ações seria necessária para cobertura destes custos, conseqüência do cálculo eco
nômico empresarial. A progressiva especialização médica também influenciaria a 
expansão do volume de ações prestadas. Com a especialização, o espectro de ser
viços prestados se modifica, havendo intensificação dos custos e ampliação do 
número de pontos contabilizados por ca.so tratado. 

Outros fatores têm provavelmente uma parcela de contribuição para a 
determinação da expansão do volume de ações. 12~ Contudo, esta análise deixa 
claro que o problema dos gastos crescentes, no caso da atenção ambulatorial, foco 
das políticas de contenção, não decorreu de abuso dos segurados na utilização rios 
serviços de saúde, como querem fazer crer políticos conservadores. A constante 
expansão da produção ambulatorial no período foi influenciada pelos modos de 
remuneração e de alocação de recursos setoriais, que ince.ntivaram os médicos 
prestadores a ampliar o volume de ações prestadas por caso tratado e aumentar o 
número de encaminhamentos e retornos solicitados. 

Renda dos médicos 

Os médicos credenciados ocupam alto posto na escala de renda. do conjunto 
dos profissionais liberais. Em 1995, a renda média bruta anual dos médicos 
credenciados -sem o desconto do imposto de renda- foi por volta de 200 mil marcos 
(cerca de US$ 130 mil) na Região OcidentaJ. 12:i Em relaç.ão ao conjunto dos trabalha
dores assalariados, a renda rios médicos era, em 1991, cerca de 3, 7 vezes maior do que 
a renda média do trabalho assalariado. 124 Para Alber (1992), a alta renda garantida 
aos médicos na Alemanha. seria decotTente das vantagens estmturais que as Associ
ações de Médicos das Caixas detêm no sistema de regulação do setor ambulatorial. 

1n Ou1r<1 explicaçáo possível seria o aumento das exigências da demanda. O velho aforismo 'a 
oferta condiciona a demanda' não se tradu1.iu imediatan1entc cm au111c11to da utilização 
primária, que não aconteceu, mas poderia ter resultado em demanda por ações ele maior valor 
em cada contato. por sua vez estimulada pela propaganda (cm semi,lo lato. de todo o comple
xo médico indus1rial) de oferta mais sofisticada (Klosc, 1993). 

1~:l Relativa a fa111ramen10 médio de .370 mil 111,1rcos por consultório (em tomo de US$ 218 mil), 
80% deste correspondente à prest.-i~:ão de serviços às Caix,1s. 

12,1 Observa-se uma redução relativa da renda dos médiws desde os anos 70. Em 1967, a renda 
dos mé<licos era de 6,7 vezes a do trabalho assalariado. 
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Ainda que continuem em posição vantajosa em relaç,.'io a outros trabalha
dores, o nível de renda dos médicos tem declinado. Com o aumento progressivo 

do número de médicos credenciados, observa-se leve redução da renda média dos 
médicos individualmente, em especial, desde o início dos anos 80. 125 

Diversos autores apontam como principal resultado das medidas de con
tenção sobre a corporação médica, a longo prazo, esta redução na renda dos médi
cos, por conta de efeitos incrementais cumulativos, decorrentes das pequenas alte

rações proporcionadas pelas diversas leis (Behaghel, 1994; Dõhler & Manow
Borgwardt, 1992). Contudo, é difícil identificar tais alterações como relacionadas 

a uma intenç.ão direta do legislador, pois a renda média individual dos médicos dimi

nuiu também por conta do forte crescimento do número de médicos credenciados. 

Mecanismos de regulação 

A regulação da atenção ambulatorial processa-se de modo principal por 
intermédio de negociações entre os atores setoriais. A atenção ambulat01ial é.o setor 

da atenção em que os arranjos corporntivos característicos do sistema alemão, por 
meio dos quais o Estado delega a regulação de detemlÍnado setor da sociedade aos 
atores imediatamente envolvidos, são mais difundidos. As Associações de Médicos 

das Caixas (Kven), como forma de agregaç,ão dos prestadores de ações ambulatoriais, 
exercem o papel principal. Negociam o volume e a remuneração dos serviços a 

serem prestados com as Caixas provedoras do seguro social, garantem que seus 
afiliados - os médicos credenciados - prestarão os serviços conforme legislado e 

contratado, além de repartirem o total dos honorários, que lhes são pagos pelas 
Caixas, entre os médicos credenciados de acordo com os serviços prestados. 

As Associações de Médicos das Caixas funcionam como monopólio na 
prestaç,.1.0 da atenção ambulatorial1 2r, e monopólio de representação dos médicos 

credenciados, garantindo-lhes posição dominante na distribuição de poder ao in
terior do sistema de saúde. Esta posição de forç,a se e.,xpressa tanto frente aos 

pacientes como ante às Caixas. Possibilita-lhes definir preço, quantidade e quali
dade dos serviços prestados sem controles importantes e efetivos de outras instân

cias (Wanek, 1994}. 

12.s Entre 1976 e 1987, ocorreu redução do nível real da renda média dos médicos, entre 4% e 
9%, conlonne o índice de deflação empregado. 

12r. As Associações de l\'lédicos elas Caixas foram criadas em 1931, m,1s o monopólio dos médicos 
de consultório na atenção ambulato1ial tem 01igem na Alemanha nazista. Em 1933. logo nas 
primeiras semanas da ditadura nacional-socialista, a administração das Caixas foi expurgada 
de 'judeus e pessoas de ideologia diferente da nazista' (llndersdenkcndeu), e os lugares livres, 
ocupados por membros do partido nazista. Os serviços amhula1oriais próprios das Caixas, 
criados durante as greves médicas de 1923-24, foram imediatamente fechados. E.m 1935, 
cerca de um 1erço dos médicos não judeus era filiado à Associação Nazista de ;'\·lédicos. 
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É vedado às Caixas prestarem serviços assistenciais e negociarem contra
tos com grupos de médicos. Este monopólio possibilita, aos médicos, alta capaci
dade de implementar seus interesses, em particular hoje, com a dispersão das 
Caixas em competição entre si por mais segurados (Stegmüller, 1996a). 

Esta forma regulada de organização dos médicos credenciados, por sua 
vez, tem como vantagem a produção de forte coesão e capacidade de implementação 
dos acordos realizados entre a direç,ão das associações de médicos e de Caixas, ao 
garantir compulsoriamente a adesão dos médicos e ao responsabilizar as Kven 

pela administração financeira setorial. As Associações de Médicos das Caixas têm 

forte ascensão sobre seus associados, o que facilita a negociação das Caixas com os 
médicos e garante a continuidade da atenção. 

Se esta forma de organização, por um lado, pode ser caracteri7.,ada, de certo 
modo, como 'monopólio dos prestadores', 1

27 por outro lado, dada a concorrência 
entre as Caixas, pode vir a significar garantia de atenção mais uniforme ao conjun
to dos segurados. 

A posição dos médicos nas últimas décadas ter-se-ia enfraquecido. Ocor
reu diminuição de renda e hierarquização ao interior da corporação, havendo mai
ores conflitos pela repartição dos honorários em virtude do controle dos gastos 

setoriais paralelamente ao aumento do número de médicos. Para Behaghel ( 1994), 
as mudanças da legislação nos últimos anos produziram dois efeitos principais -

sobre a corporação de médicos credenciados: o grau de liberdade de ação das Kven 

frente às Caixas foi gradualmente reduzido e foram alterados o espaço de ação e a 

estrutura dos estímulos a cada médico. O espaço de ação do médico individual não 

foi alterado diretamente pela legislação. Sua redução é decorrência de novos meca
nismo de regulação sobre as Kven, que passaram a controlar mais fortemente as 
atividades de cada um dos médicos em razão da ameaça latente de coerção. 

Croedencia rnento 

Um dos mecanismos de regulação da atenção ambulatorial expressa-se no 
processo de credenciamento. Efetua-se o credenciamento dos médicos através de 
sua filiação às Associações de Médicos das Caixas (Kassenii.rztliche l,,éreí11igu11g

Kve11). Entre cada médico e as Caixas não há, portanto, contrato ou credenciamento 

individual. Essa relação é mediada pelas Associações de Médicos das Caixas. 
A solicitação de credenciamento é feita pelo médico interessado à Associa

ção de Médicos das Caixas da respectiva região e julgada por uma comissão de 

admissão constituída paritariamente por representantes das Caixa.se da Associa
ção. Além do credenciamento, outra possibilidade para participação na atenção 

1i7 Note-se ser esta fonna de organização da prestaç,'i.o ambulatorial fortemente regulada, muito 
distinta de monopólios econômicos em outros setores. 
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ambulatorial das Caixas é a autorização. Médicos especialistas que trabalham em 
hospitais são autorizados a exercer atividades ambulatoriais para o GKV Esta 
forma de participação é pouco freqüente e é utilizada apenas para cobrir a falta de 
especialistas em determinada região. 

Durante muito tempo, a possibilidade de credenciamento foi irrestrita. Os 

médicos eram credenciados quase que automaticamente depois de completarem a 
fonnação. 128 A falta de critério na admissão de médicos levou à ampliação pouco 

criteriosa da oferta e a sérias distorções quanto a sua distribuição espacial. Desde 
meados dos anos 70, foram implementados procedimentos de condução da ad
missão de médicos, oscilando-se na intensidade dos controles estabelecidos. 

Em 1976, as Associações de Médicos das Caixas (Kven) passaram a ser 
obrigétdas a negociar planos estaduais de necessidade com as Caixas e criar estímu
los a.o estabelecimento de médicos cm regiões desassistidas, a fim de combater 
deficiências na assistência das populações rur.i.is e pe1·iféricas. A partir de 1980, 
implementaram-se mecanismos regionais de controle do número de 

credenciamentos. Em 1986, após rápido crescimento do número de médicos 

credenciados, nova legislação admitiu a interdição do credenciamento para certos 
grupos de médicos em regiões com 'sobreassistência'. 

Essas re.!,>i-as possibilitaram alguma condução do credenciamento, mas não 

impediram a expansão da oferta. Legislação mais restrita passou a vigorar em 
meados de l 993, com a Lei de Estmtura da Saúde - GSG. A definição de excesso 

da oferta de médicos credenciados tornou-se mais estreita, ponderada em l 0% da 

densidade média nacional de médicos por habitante, estabelecendo-se este como 
o limite máximo para credenciamentos, para cada região e especialidade. Com a 
nova legislação, as comissões regionais de admissão passaram a ser obrigadas por 
lei a interromper as admissões no caso de oferta excessiva de médicos na especia
lidade em questão. 129 

Sisfema de remuneração e pagamento 

O valor e o preço das ações médicas são definidos mediante negociações de 
grupo entre as Associações de Caixas e as Associações de Médicos das Caixas em 
três níveis. A estrutura de preços é definida em nível federal, a parti,· de tabela 
nacional de valora1,:ão relativa das ações médicas, elaborada por Comissão conjun-

12x Nos anos GO, os médicos passaram a ter garantia de credenciamento na região e especialidade 
de sua prelerê.nr.ia - via associação ;1s K,rn - se o des~jassem (\Vanek, 1994). 

12'J Esta nova legislação, porém, condicionou uma onda de credenciamentos em 1993. A GSG 
restringiu o 11úmero de credenciamentos futuros, mas deixou lacuna de meses para a entrada 
em vigor da restrição, o que produziu um boom de crcdenciamelllos. O número de médicos 
credenciados elevou-se em cerca de 10% naquele ano, taxa igual à do conjulllo dos quatro 
anos anteriores. 
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ta composta pelas Associações Nacionais de Caixas e pela Federação Nacional de 
Médicos das Caixas (Kasse11a1ztliche Bundesverei11ig1111g-KBJ!}. A remuneração 
global para a atenção ambulatorial é negociada com cada uma das Associações de 
Médicos das Caixas, em sua maioria de circunscrição estadual, com as Caixas. A 

distribuição dos honorários entre os médicos credenciados é efetuada segundo 
norma de distribuição, conforme o tipo e a quantidade dos serviços prestados 

pelas associações médicas regionais. 

• Valoração dos J1onorÓrios 

Tabela federal única define o valor relativo das ações ambulatoriais: nor
ma única de valoração Einheitliche Bewertungmussstaú - EBJlf Nesta tabela são 
listadas mais de sete mil diferentes ações médicas e laboratoriais - corresponden
tes a unidades de serviço - ai,rrupadas em ações básicas e por especialidades, cujo 
valor é determinado em números de pontos (KBV, 1994). ,:io 

Por intermédio da norma única de valoração, discriminam-se as ações pas

síveis de remuneração, bem como a estrutura de preços. A cada ação é adscrito um 

valor em número de pontos, o qual decorre da comparação das ações entre si. Os 
pontos correspondem à relação de valor entre as ações. A norma inclui ainda 
regras para contabilização de diferentes ações para o mesmo caso, isto é, a compa
tibilidade ou não de diferentes ações para sua remuneração. 

A tabela é acordada em nível nacional e faz parte do contrato 'guarda
chuva' estabelecido para garantia da atenção ambulatorial. É formulada por uma 

comissão de valoração composta paritariamentc pelas Associações Nacionais de 

Caixas e pela Federação Nacional de Médicos das Caixas (KBV). 

• Preços 

Os preços são acordados em nível estadual. Em geral, Caixas e Kven nego
ciam anualmente o volume da remuneração total para o setor ambulatorial em 

cada estado. A remuneração global pode ser calculada, segundo a lei, com base em 
taxas fixas, unidades de serviços, taxas por caso ou per capita (SGB, 1993). O 
montante de recursos alocados pelas Caixas ao setor ambulatorial em cada estado 
é distribuído entre o conjunto dos médicos credenciados conforme o volume de 
ações que cada um presta. 

A negociação em nível estadual ocorre, em geral, entre a Associação de 

Médicos das Caixas e cada uma das Associações de Caixas em separado. Desse 

modo, a mesma aç.ão prestada para segurados de diferentes Caixas pode ter preço 
distinto. A evolução do valor monetário de cada ponto tem sido influenciada pela 

l:lO A norma única ele valoraç;ío foi criada em 1977 com a primeira lei de contenção de gastos do 
Ch.,,: Anteriormente havia uma tabela de ações e preços para cada tipo de Caixa em separado. 
Nos dias de hoje, essa nonna é composta pela B"!l1A-Bewn11111g3·masss1ah Arzte p;ira o conjun
to das Caixas, e pela E-GO-Er.satzk,1ssengebühr0Jdnung. válida para as Caixas Substitutas. 
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competição existente entre Caixas Substitutas e Locais. As Associações de Médi
cos habitualmente procuravam negociai~ em primeiro lugar, com as Caixas Subs
titutas, as quais, por usufruírem melhores condições financeiras, na expectativa. de 

melhor atendimento para seus seb'llrados, apresentavam maior disposição a con
cessões, para então utilizar estes resultados como norma das negociações subse
qüentes. As Caixas Locais viam-se obrigadas a seguir os contratos das Substitutas, 
tentando assim não perder sua atratividade para os segurados que desfrutavam da 

liberdade de escolha da Caixa (segurados voluntários e empregados). 1:11 

Como os preços são usualmente negociados em nível estadual, observam
se expressivas diferenç.as regionais. Historicamente, estas têm relação com as dis
tintas estruturas financeiras e de riscos dos segurados de cada Caixa, assim como 
com diferenças econômicas regionais, uma vez que as receitas de contribuição são 
dependentes da economia da região (Brcnner, 1990). 

A negociação prévia de volume global de gastos ambulatoriais faz com que 
os preços finais sejam definidos apenas após a sua prestaç.ão. Ou seja, o valor 

monetário de cada ponto dependerá da quantidade de ações prestadas pelo con
junto dos médicos daquele estado no período. 

Os orçamentos acordados são repassados às associações regionais de médi
cos credenciados. Assim como estas são responsáveis pela garantia da atenção 
amhulatorial, o são também pela distribuição dos recursos entre os médicos de 

acordo com o volume de ações prestadas. A distribuição dos honorários é efetuada 

pelas Associações de Médicos das Caixas, segundo norma de distribuiç.ão - dada 

pelo sistema de pagamento -, que deve considerar o tipo e o volume de ações 
prestadas pelo médico. A partir de julho de 1997, como se verá adiante, a norma 
de distribuição estipula teto máximo de pontos que podem sei· remunerados, em 
média, para cada caso tratado por um médico. 

• Sistema de pagamento 

O sistema de remuneração das ações amh11lato1-iélis encontra-se em proces
so de reformulação, tendo passado por importantes modificações em curto espaço 

de tempo. Até 1995, o sistema de remuneraçào era calcado, de modo exclusivo, em 
uma infinidade de unidades de serviço. 132 A cada unidade de serviço era atribuído 
um valor em númei-o de pontos e cada médico recebia o correspondente ao volu
me das unidades contabilizadas. 

1:11 As Caixas Substitutas negociavam preços 1.5% a 20% mais elevados, pressionando os preços 
para cima. Este tipo de concorrência entre as Caixas produziu inílação nos preços e não sua 
redução, como preconizam os delensores de maiores estímulos à competição. 

rn2 Originalmente, o sis1ema de remuneração do setor ambulatorial era baseado em modelo de 
capitação. Durante os anos 60, período de crescimento econômico e de estabilidade da 
situação linanceira d,L, Caixas, os médicos realizaram seu antigo inlcresse de serem remune
rados por unidades de serviço. 
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Nesse sistema, uma consulta médica é constituída por uma série de subaçõcs, 
como por exemplo; exame completo de sistema orgânico, aconselhamento, escla
recimento das medidas terapêuticas, receita etc. Para cada uma dessas ações ou 
subações é atribuído um valor fixo em número de pontos. O cálculo dos honorá

rios que um médico receberá pelo trabalho realizado consiste na soma do volume 
total de pontos correspondentes às ações produzidas, multiplicado então pelo 
valor monetái·io de cada ponto, negociado regionalmente pelas associações de 
médicos credenciados com as Caixas. 

Nesta modalidade de pagamento por unidades de serviço, os médicos dis
põem da possibilidade de elevar seus ganhos por meio da maximização da 

contabilização de ações (Deppe, 1987). De fato, o sistema de remuneração por 
unidades de serviço, criado em 1965, gerou forte expansão dos gastos no setor 
ambulatorial e, em particular, da renda de cada médico até a introdução de políti

cas de contenção na segunda metade dos anos 70 (\Vanek, 1994). Desde 1977, por 
meio de negociação ou de definição legal de tetos orçamentários para o setor, 
acoplando-se a evolução dos gastos ao crescimento da renda dos segurados, o valor 

monetário de cada ponto passou a depender do maior ou menor volume de ações 
prestadas pelo conjunto dos médicos. Isto é, o aumento do volume de serviços 
prestados leva à redução do valor de cada ponto. 

O sistema de remuneraç.ão com base em unidades de serviço foi alterado 
na segunda metade dos anos de 1990. A valoraç,'io das ações se1,•1mdo determinado 
número de pontos foi mantida, tendo-se introduzido, em 1996, o pagamento de 

complexos de ações e, a partir de julho de 1997, orçamentos por consultórios 
difei-enciados conforme a especialidade, definidos com base no número de pacien

tes tratados em cada trimestre, bem como pela delimitação de volume máximo de 
ações per capita. 

Complexos de ações 

No início de 1996, o sistema de pagamento foi reformulado, passando a 
vigorar um sistema que prevê a inclusão de pagamentos para cleterminados com
plexos de ações, associados à continuidade de unidades de serviços para as outras 
ações. O objetivo da refonna seria reduzir os estímulos à multiplicação de ações, 

condicionados pelo sistema de remuneraç.ão. Ao mesmo tempo, tinha-se por obje
tivo a alteração do desequilíbrio existente entre a remuneração de ações com 

maior dispêndio de tempo - anamnese, exame físico e orientação - e de ações com 

emprego de tecnologia, a fim de alcançar balanço mais favorável às primeiras 
(Metzinger & Woggon, 1997). 

Nas últimas reformas da EBM têm sido criados incentivos financeiros à 

realização de procedimentos clínicos. A tendência das reformulações anteriores 
do sistema de remuneração ambulatorial consistira em negociação de preços mais 
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elevados para utilização de novas lecnologias e exames diagnósticos, enquanto as 
ações que demandavam maior utilização de tempo e contato direto com o paciente 
(exames clínicos e aconselhamento) tiveram seus preços relativamente diminuí
dos (Powell, apudGuia, 1996). 

Isso provocou defasagem dos valores correspondentes aos procedimentos 
clínicos, o que se tentou contrabalançar nas duas últimas reformas da EB!'l·1, quan
do os valores cm número de pontos destas ações foram aumentados e os novos 
complexos de ações clínicas tiveram valoração relativa mais alta do que o conjunto 
das unidades de serviço que os compõem. 

Expressiva parte das ações passou a ser remunerada pelo novo sistema. 
Ações típicas de cada especialidade foram agrupadas em complexos de ações espe
cíficos para cada especialidade ( Ordin,1Lionsgcbü/11}, que podiam ser contabilizados 
apenas uma vez por trimestre para cada caso tratado. O complexo de ações podia 
ser contabilizado à medida que uma das ações integrantes do complexo fosse 
prestada e independente de quais e em que quantidade as ações do complexo 
fossem prestadas ao mesmo paciente em cada trimestre. 

Além disso, para cada novo contato médico-paciente, uma ta..xa básica de 
consulta era paga. As ações consideradas não delegáveis nem racionalizá,·eis, como, 
por exemplo, uma visita domiciliar, assim como ações mais custosas, em especial, 
as com alto emprego de equipamentos, continuarnm a ser pagas por unidades de 
serviço. Para a valoração de cada um dos complexos de ações foi tomado em conta 
tanto o dispêndio de tempo como a utilização de equipamentos (Gerlinger, 1997). 

A concordância com esta reforma do sistema de pagamento significou im
portante mudança na posição da Associação Federal de Médicos das Caixas (KBV) 

em relaç,ão à tradicional defesa do sistema de pai,,amento por unidades de serviço. 
O resultado imediato, porém, ao contrário da pretendida contenção da quantida
de das ações, foi uma explosão no volume de ações contabilizadas. !'\os primeiros 
meses de 1996, o volume das ações prestadas cresceu em média 30% a 40%. 

Para muitos médicos, o complexo de ações passou a ser considerado como 
remuneração básica de cada caso. Além dos complexos de ações ( Ordinaâonsgebühr), 

ações relativas a aconselhamento e exame físico também aumentaram considera
velmente, em particular as contabilizadas por profissionais das especialidades 
gerais. Pediatras e clínicos gerais foram os que mais ampliaram a contabilização 
do número de pontos (Gerlinge1~ I 997; Balast, 1996). 

Devido à concomitância de tetos orçamentários fixos para o setor 
ambulatorial, o aumento do volume de ações contabilizadas levou, mais uma ,·ez, à 

redução drástica do valor monetário remunerado por ponto prestado. ~tédicos que 
não participaram do afã contabilista, ou especialidades cujos custos ÍLxos são altos 
sofreram diminuição cm seus proventos. A disputa aloca tiva ao interior da corporação 
médica - em particular, entre clínicos gerais e especialistas - intensificou-se. 
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PPCJxisbudgef s 

Em julho de 1997, entrou em vigor novo mecanismo para a remuneração 
dos médicos credenciados. Orçamentos por consultório (Praxishud,_ffet) passaram 
a ser definidos a partir do cálculo de teto máximo de pontos contabilizáveis em 
média por caso tratado por especialidade. i:ia O novo sistema de remuneração leva 

em conta os custos diferenciados por especialidade, o volume de casos atendidos 
por médico, qualificações especiais de cada médico e diferenças regionais. IM 

Na discussão da nova forma de remuneração, reiterou-se o objetivo de 
interromper a expansão do volume de ações prestadas. Pretendia-se a redução do 

volume total de pontos contabilizados, o que elevaria, em conseqüência, o valor 
monetário de cada ponto. Do ponto de vista dos médicos, visou a alcançar a esta
bilidade do valor monetário dos pontos correspondentes às unidades de serviço, 
que estavam cm queda progressiva desde a introdução de orçamentos fixos para o 

setor ambulatorial. A estabilização desse valor possibilitaria, a cada um dos médi
cos, a previsão de suas receitas, pois eonhece1iam de antemão os preços dos servi
ços que prestam (Bundesãrztekammer & KBV, 1997b). 

A formulação do novo sistema pressupõe que as verbas atualmente dispo
níveis para o setor ambulatorial são suficientes para cobrir as necessidades de 
atenção e remunerar de modo adequado os serviços prestados, da mesma forma 

que se supõe aceitável a atual estrutura de custos da atenção ambulato1ial. 
Três premissas orientam a lógica do novo sistema. Pondera-se que todos os 

médicos, independente da especialidade, têm direito a rendas similares por traba

lho de intensidade comparável. A segunda premissa é a de que quem trabalha 
mais deve receber mais. Quer dizer, o faturamento de consultório permanece 
acoplado à quantidade de casos atendidos. E, por último, que a EBJ\il - tabela de 
valores - deve permanecer como a forma de valoração das ações (Metzinger 
&Woggon, 1997). 

Definiu-se valor médio em número de pontos por caso tratado nas diversas 
especialidades e cm cada região. O orçamento trimestral de cada Praxis passou a 
ser calculado por meio da multiplica.ção da norma de pontos de cada caso pelo 
número de casos tratados no período. Este volume de pontos é o limite má.ximo 
que será remunerado. ias 

1:l3 Embora a denominaçáo do novo esquema de remuneração seja l'mxúh11dgct, o que significa 
'orçamenlo por consultório', no caso de consuhórios com mais <le um médico. o leto <le 
pontos é calculado para cada um dos médicos. Além disso. são previstos adicionais de a1é 35% 
confom1e o número de participantes por consullório, como fonna de estimular a c.riaç.ío de 
consultórios coletivos, pois os custos fixos diminuem de modo considerável. 

1:H O novo esquema foi decidido pela Bewert1111gsa11ssch11ss em novembro de 1996 
(Bundes/üztekunmer & KBV, 1996: B-2618), e incluído na 2• Lei de Reordenação da Saúde 
de junho de 1997. 

135 O esquema de cálculo dos orçamentos por consultório e particularidades do Prnxisbudget são 
apresentados em Giovanella, 1998. 
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O orçamento por consultório é, na verdade, o teto máximo em número de 
pontos que será remunera.do em média para o conjunto dos casos tratados. A 

norma de pontos definida por c.-1.so não é limite para cada caso tratado em particu
lar; multiplicada pelo número de casos, esta define um volume global de pontos 

por consultório. Dentro desse teto, o médico tem liberdade de pre.5tar as ações que 
julgar mais adequadas; prestar maior quantidade de ações para alguns c.-1.sos, me
nor para outros. Caso o número de ações prestadas - leia-se total de pontos - para 
o conjunto de seus pacientes seja inferior ao teto, o médico recebe menos. Se 
ultrapassar o teto máximo, não recebe o valor excedente correspondente. 

Com o novo sistema, considera-se que os médicos seriam liberados da 

'necessidade econômica' à contabilização excessiva de ações e que, ao mesmo 
tempo, seriam remunerados adequadamente para prestar ações compatíveis às 

necessidades médicas de seus pacientes. 131
; 

O mecanismo promove redistribuição de rendas entre as diversas especia
lidades médicas. O pressuposto embutido na lógica de cálculo do orç.amento - o 
de renda idêntica para os médicos de qualquer especialidade - implica a 

redistribuição ao interior da corporação, favorecendo os médicos que exercem 
atividades gerais (Haus,uzt). 137 Isso não significa, porém, remuneração homogê
nea para o conjunto dos médicos, pois esta varia confonne o número de casos 

tratados e pem1aneccm diferenças regionais. 138 

Os orçamentos são calculados regionalmente - regiões co1Tespondentes à 
abrangência de atuação das Associações de Médicos das Caixas, em geral, estaduais. 

Em àmbito nacional, delinc-se apenas a proporção média de participação dos 
custos no faturamento dos consultórios por especialidade. Se, por um lado, esta 
definiç.ã.o regional passa a representar de modo adequado sua estrutura de aten
ção, por outro, cristaliza importantes desigualdades regionais; os médicos de dife
rentes regiões dispõem de orçamentos expressivamente diferenciados para tratar 

pacientes com problemas de saúde similares (Balast, 1996). 
No processo de discussão em busca de consenso e de aperfeiçoamento do 

esquema, problemas foram levantados e introduzida uma série de particularida

des e exceções (Bundes/i.1ztekammer& KBV. 1997). 
Algumas ações tidas como não passíveis ele igual distribuição entre os 

médicos de cada especialidade ou que só podem ser prestadas por médicos 
com treinamento específico ao interior da mesma especialidade não foram 

1:;r; O novo sistema de honorários exige dos médicos posiciouamento diferente: maiores i;anhos 
dependerão de prestaçáo o mais econô111ica possível de serviços médicos. Na decisão quamo 
à ação a realiu,; o médico terá de levar em conta os custos (Ãrzte Zcitungen, 1997). 

1:;1 O novo sistema de pagamentos acirrou os conflitos distributivos emre os médicos. Certas 
especialidades consideraram-se prejudicadas na definição do nt'11nero de pomos por caso. 

l~K Estas diferenças pouco têm a ver com o estado de saúde das populações regionais, estando 
mais relacionadas a diferenças na densidade da oferta e à efetividade dos controles da quanti
dade das ações prestadas realizados pelas Associações de l'vlédicos das Caixas em cada estado. 
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incluídas ou o foram parcialmente no teto orçamentário de casos globais por 
consultório. Para a inclusão das ações no novo esquema, foi criada uma classi
ficação: modelo semáforo. 

As ações correspondentes ao orçamento normal fazem parte de uma 'lista 
verde'. As ações integram o orçamento normal quando constituem ações-padriio 
da especialidade. A 'lista amarela' é constituída pelas ações que dependem de 
qualificação adicional, prestadas apenas pelos médicos da especialidade. Orça
mentos adicionais específicos para as mesmas são definidos para cada médico. E, 
finalmente, fazem parte da 'lista \·ennelha' aquelas que são excluídas do orçamen

to: ações altamente especializadas e custo-intensivas; ações inovadoras incentiva
das (cirurgias ambulatoriais), remuneração básica para clínicos gerais. 

O sucesso do esquema depende da inclusão do maior número possível de 
ações. Reconhece-se que, quanto maior o número de exceções, maior a probabili
dade de que o controle da expansão visado não se realize. O volume de ações 
incluído no novo esquema varia entre as diversas especialidades. Alcança 88% das 
ações para oftalmologistas e apenas 45% das ações para anestesistas, por exemplo. 

Mesmo com todas as exceções, estima-se que entre 70% e 80% das ações médicas 
estão incluídas no novo esquema. O que, na opinião da corporação médica, 1,1ctra11-
tiria o controle da espiral ascendente de expansão do \·olume de ações prestadas 
(Bundesa1ztekammer & KBV, 1997: B-691). 

Além disso, a contabilização de pontos por caso é diferenciada entre aten
dimentos de segurados aposentados e de segurados ativos. sendo a dos primeiros 

expressivamente mais alta em razão da co-morbidade presente em idades mais 

avançadas. Outra distinção quanto à contabilização do número de pontos é feita 
ainda conforme o volume de pacientes atendidos por médico no período. Consul
tórios com baixo número de pacientes têm seu número de pontos aumentado cm 
I 0%, ao passo que aqueles com maior número de c,asos atendidos por médico têm 
o número de pontos por caso reduzido em 10% a 20%. 

O escalonamento do número de pontos de acordo com o volume de pacien
tes atendidos visa a prevenir possível expansão do número de casos contabilizados,_ 
seja por retornos ou encaminhamentos. 

Outros riscos do novo modelo são o racionamento, por parte do médico. das 
ações prestadas por caso tratado, a contabilização privada de ações (pagamento por 
fora) e maior quantidade de encaminhamentos para internação hospitalar.,.~!) O 

esquema estimula o racionamento de ações prestadas a cada caso, porém, é limitada 
a possibilidade de raciomunento. Se o volume de ações prestadas (pontos) for-me
nor do que a média definida por caso, a remuneração também será. Assim. o esque
ma 'quanto menor o número de ações prestadas a cad,t paciente, maior o valor 
remunerado por unidade de serviço', somente é válida dentro destes limites. 

J:J!I Tal falo produziria Lransícrência de gastos ambulatoriais para o setor· hospit.ala1: 
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Embora tenham sido previstos mecanismos de controle, é provável que o 

raciocínio econômico-inflacionista dos médicos tente impor-se, encontrando sub

terfúgios para a ampliação cio número de casos. Os mais cépticos prevêem uma 

ciranda de encaminhamentos (Mctzingcr & \Voggon, 1997). Não vigorando deli

mitação cio orçamento global para o setor, os gastos ambulatoriais sofreriam nova 

expansão. Foi acordado que as Associações ele Médicos elas Caixas ficam obrigadas 

a adotar medidas adicionais de controle se o número ele casos aumentar mais do 

que 5% em comparação a igual período do ano anterior. 

A aceitaç.-'io do novo sistema de pagamento pela Federação das Associações de 

l'dédicos das Caixas (KBV) resultou de negociação e foi acordada com base na expec

tativa da definição prévia de preços: a definição de valor monetário fixo por ponto. A 

delimitação do volume de pontos que o novo esquema prevê seria pressuposto essen

cial ao retomo à ncgociaç.ão de valor monetário fixo por ponto. De fato, com as Leis 

de Reordenamento - NOG - de 1997, apesar da redefinição cio sistema de paga

mento, a corporação médica foi vitoriosa. Foram abolidos os tetos máximos orça

mentários e a vigorar uma estimativa flexível do volume de gastos totais (Richtgrõsse), 

cuja ultrapassagem, além de ser prenegociada, não foi se1,'llida de sanções. 

Alocação de r>ecur>sos par>a o setor> ambulator>ial 

O orçamento dos gastos ambulatoriais é controlado desde 1977. Tendo 

por base o orçamento do ano anterio1; o atual não deve ultrapassar a taxa de 

evolução das receitas de contribuição. 1
·
1° Com a definição deste teto orçamentário, 

o valor de cada ponto pago varia conforme a quantidade de ações prestadas pelo 

conjunto de médicos credenciados. Isto é, dado um orçamento fixo, quanto maior 

o número de pontos executados (ações) pelo conjunto dos médicos em cada esta

do, menor será o valor de cada ponto. Este cálculo é realizado a cada três meses 

para os serviços prestados no período anterior, de modo que o médico, quando 

presta o serviço, não conhece o preço que será pago pelo mesmo. 

As restrições orçamentárias para o setor ambulatorial, paralelas ao cresci

mento do número de médicos credenciados e à evoluç.ão desigual de honorários das 
diversas especialidades, produziram a intensilicaçáo dos conílitos alocativos ao inte

rior das Associações de Médicos das Caixas, cm particular entre clínicos gerais e 

especialistas, corroendo a le1,'Ítimidade dessas organizações (Schwart.z & Busse, 1996). 
Como o orçamemo é limitado, mas a remuneração é proporcional ao nú

mero de ações prestadas, cada médico busca elevar individualmente a sua parcela 

de participaç,ão no orçamento por meio da prestaçáo de maior número de serviços. 

Embora este comportamento seja racional para cada um dos indivíduos, coletiva-

110 Este princípio de política de gastos orientada pelas receitas tomou-se oficial em 1977, com a 
primeira lei de contenção de custos (Koslefldiimplimgsgesetz), a qual marcou o fim da era de 
livre barganha entre prestadores e Caixas. 
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mente seria mais racional limitar o número de ações e, desse modo, aumentar o 
preço individual de cada uma delas (dilema do prisioneiro). 

As Associações Estaduais de Médicos Credenciados, como instituições 
corporativas, tentam proceder como agentes de racionalidade coletiva ao contro

lar aumentos excessivos da quantidade de ações produzidas por médico em com
paração com a média das ações prestadas por médico da mesma especialidade 
(Schwartz & Busse, 1996). 

Desde a metade dos anos 70, diversas medidas para controle de gastos 
foram implementadas. Três períodos distintos podem ser caracterizados: 1976-

1988 - controle de gastos voluntariamente negociado; 1989-1992 - determinação 

le1:,,al de negociação de orçamentos para o controle de gastos; 1993-1995 - defini
ção·Jegal do orçamento (Schwartz & Busse, 1996). 

Em 1976, pela primeira vez a Associação Federal de Médicos das Caixas e 
as Associações das Caixas acordaram percentuais má.\:irnos para aumento dos 

gastos do setor ambulatorial correspondentes à evolução do conjunto dos salários 
de contribuição (Gmndlohnsumme). Ou seja, a ta.xa de aumento anual dos gastos 

do setor ambulatorictl não poderia ultrapassar a das receitas de contribuição, 

desconsiderando-se elevações das taxas de contribuição. 
No período entre 1976 e 1988, negociações voluntárias entre médicos e 

Caixas com o estabelecimento de acordos anuais possibilitaram controle das taxas 
de crescimento dos gastos ambulatoriais, tendo estas sido mantidas próximas à 
evoluçáo das receitas de contrihuição (Schwartz & Busse, 1996). 

A atuaçáo ílexível das Associações de l'vtédicos das Caixas, contribuindo 
para a contenção de gastos no setor, é considerada como tendo por objetivo evitar 
intervenções mais drásticas do legislativo e g-,mmtir sua posição privilegiada na 

constelação de poder setorial (Lauer-Kirschbaum, 1994). Esta estratégia de atua
çáo t.eve corno resultado uma evoluçã.o dos gastos do setor ambulatorial, em geral 

mais moderada do que em outros setores. 

Em 1989, a estratégia de sucesso do passado tornou-se obrigaç1io legal com 

a Lei da Reforma da Saúde (GRG). As Associações de Médicos das Caixas e as 
Caixas foram obrigadas a negociar teto máximo para o orçamento do setor 
ambulatorial, de modo a garantir a estabilizaçáo das taxas de contribuição. De 
fato, o orçamento foi legalmente predeterminado. 

O espaço de liberdade deixado foi apenas em relação a algumas ações 
tidas como inovadoras e a ações preventivas, para as quais foram abertas exce

ções quanto à possibilidade de aumento. As Associações de Médicos e as Caixas 
utilizaram tão bem essas lacunas que os orçamentos cresceram mais do que as 
receitas de contribuição (Schwartz & Busse, 1996). MI A introdução da negocia-

1'11 Em 1989, os gastos ambulatoriais cresceram 4,6%, cm1uanto o conjunto dos gastos do setor 
diminuiu 3,3%, diferenç;1 de 7,9 pontos em termos percentuais. 
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ção obrigatória dos orçamentos não teve, portanto, tanto sucesso como o proces
so anterior de acordos voluntários. 

Em 1992, com a Lei da Estrutura de Saúde (GSG) -, os orçamentos estaduais 
para o setor ambulatorial passaram a ser definidos le1:,-almente por um período de 

três anos ( 1993-1995). Sua ta..xa de crescimento foi fixada, passando a ser a mesma 
da ta.xa de aumento do conjunto dos salários de contribuii,:ão, e sanções financeiras 

no caso de sua ultrapassagem foram definidas. 
Esta medida produziu desaceleração dos gastos da atenção ambulatorial. 

Suas téLxas de crescimento em 1993 e 1994 foram mais haixas do que nos anos 
anteriores. O impacto, porém, foi bem menor do que em outros setores. Em 1993, 
enquanto os gastos do GKV, como um todo, diminuíram, os gastos do setor 
ambulator-ial continuaram a aumentar. Em 1995, os gastos do setor ambulatorial 
voltaram a subir a taxas similares às anteriores, esvanecendo-se os efeitos das 
últimas medidas de contenção. Em 1996, evoluíram mais rapidamente do que as 

receitas de contribuição. 
Em 1997, contudo, a legislação da terceira etapa da reforma, em 

contrapartida à definição de novo sistema de pa1:,-amento, extinguiu os tetos orça
mentários ambulatoriais e foi reaberta a possibilidade de definição prévia do 
valor monetário de cada ponto. Os tetos fLxos e as sanções correspondentes foram 
substituídos por volumes orçamentários orientadores. Com a posse da nova coa
lizão governamental em 1998, a social-democrática/verdes, novos tetos orçamen

tários foram definidos legalmente. 

Mecanismos par>a confr>ole da eficiência 

A remuneraç.ão dos médicos com base cm unidades de serviço sob a condi
ção de limitação de teto para o volume global de honorár-ios faz com que as Kvcn 
procurem controlar a extensão do volume de ações prestadas. Para tanto, foram 

estabelecidas formas de monitoramento econômico. 
Provas de economicidade ( H7l'rtschaftlichkeitsprüf1111ge11) são realizadas 

por comissão constituída por representantes dos médicos e Caixas. Estas comis
sões examinam se o volume de serviços prestados por um médico situa-se em 
margem tolerável de desvio da média do conjunto cios médicos para aquela 

especialidade e, da mesma forma, se o volume de prescrições (medicamentos e 
outros méto<los terapêuticos), encaminhamentos para internação e atestados de 
dispensa para o trabalho mantêm-se dentro dos limites recomendados anual
mente (SGB, 1993). 

Desde I 989, a partir da Lei da Reforma da Saúde, são também efetuadas 
provas mais detalhadas (Sticbprobc11) de amostra composta por 2% dos médicos 
a cada trimestre. Caso o volume de ações prestadas ultrapasse certa proporção da 
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média, csl.c'i.o previstas sanções. O aconselhamento tem precedência sobre as san
ções. Apenas em casos extremos (desvios maiores que 50% da média), os honorá
rios são reduzidos ou restitui.ções são exigidas (Alber, 1992). 

Estas provas fiscalizam abusos individuais - desvios da média em rela
ção à quantidade de serviços prestados -, mas não aferem ineficiência no com
portamen t.o do conjunto dos médicos. Não existe uma norma de eficiência previ
amente definida. A norma de comparação nessas provas é a média da prestação 
de serviços pelo conjunto dos médicos para aquela especialidade. Ao analisar 
apenas os desvios para mais em relação à média, estas provas são inadequadas 
para diagnosticar e/ou controlar comportamento pouco parcimonioso coletivo 
dos médicos de determinada especialidade. 

Além disso, estas provas não contribuem para o controle da qualidade das 
ações prestadas. Um dos problemas da atenção ambulatorial é a insuficiência de 
mecanismos de controle de qualidade existentes. As Caixas, em geral, têm pouca 
possibilidade de vcrificaçáo da qualidade da atenção ambulatorial prestada. Os 
médicos definem as necessidades dos pacientes e têm quase completa autonomia 

na decisão de quais ações são adequadas e necessárias para a atenção de cada. 
segurado (\,Vanek, 1991). O exercício predominante da prática. ambulatorial em 
consultórios individuais não propicia trocas entre pares, 1·12 mecanismo indireto 
de melhoria e controle da qualidade da atenção prestada.. 

Essas provas têm sido realizadas com maior 011 menor ênfase nos diversos 
estados, o que tem produzido disparidades na prestação, evidenciadas pela com

paração do número médio de unidades de serviço contabilizadas por caso. Em 
virtude dessas atividades de controle, as Associações de Médicos das Caixas são 
vistas, muitas vezes, pelos médicos, não como representantes de seus interesses, 
mas como órgãos de controle de sua remuneraç.ão. 1<1:i 

Atenção Hospitalar> 

Na Alemanha, a atenção hospitalar é de responsabilidade pública da com
petência estadual. Os est;idos são responsáveis pelo planejamento hospit.alar, ca
bendo-lhes a definição da necessidade de leitos e os investimentos hospitalares. 

112 Como aquelas praticadas em hospitais: discussão <le casos clínicos, formação de l,'Tupos de 
estudo, solicitaç~o de parecer de outro profissional. 

14:1 Para Alber (1992), a constituição das comissões conjun1as de controle na reforma de 1977 
teria levado à perda rle legitimidade <las Associações de Médicos das Caixas !'rente a seus 
associados. Este estmnharncnto pode ser observado empiricamente pelo número crescente de 
sociedades médicas em oposição a essas associações. 
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Em regra, não é possível o acesso direto ao hospital; isto só ocorre nos 
casos de emergência e para pacientes particulares. Para a admissão hospitalar, faz
se necessário o encaminhamento de médico credenciado, facultando-se ao pacien
te a escolha do hospital, mas não do médico que o atenderá. 1·u 

!\"os hospitais, os médicos são empregados assalariados e têm autonomia 
para definir a extensão e qualidade dos serviços prestados. Lugar importante na 
hierarquia médica é ocupado pelo médico-chefe de uma enfermaria ou clínica. 
Este é responsável pela atenção de todos os pacientes do setor e depositário de 
total autonomia na definiç.ão dos métodos de tratamento, assim como detém uma 
séi;c de vantagens financeiras. i.1:, A escolha dos pacientes das Caixas para trata

mento pelo médico-chefe é possível como serviço opcional, desde que efetuem, 
em contrapartida, pagamento extra. 

A quase totalidade dos hospitais existentes na Alemanha é contratada pelo 
conjunto das Caixas . ..i,; Até bem pouco tempo, as Caixas eram obrigadas a contra

tar todos os hospitais incluídos no plano estadual. A partir de 1989, com a entrada 

em vigor da Lei da Reforma da Saúde, as Caixas têm o direito de rescindir contra

tos com hospitais segundo determinados critérios, o que sig"TÜfica que podem 
incentivar a desativação de leitos. 

O setor hospitalar é dos mais importantes ramos da economia, com gastos 
anuais totais de 96 bilhões de marcos (1994). 1·17 Cerca de um milhão de pessoas 
estiveram empregadas no setor hospitalar (hospitais, casas de repouso e reabilita
ção - /(w} em 1994. Destas, cerca de 10% eram médicos (Reister, 1996a). 

Intensiva em custos e pessoal, a atenção hospitalar é o setor de atenção de 
participação mais elevada no total de 1:,rastos do GKV, sendo responsável, desde 
197 5, por mais de 30% dos gastos. Dois terços das despesas no setor correspondem 
a gastos com pessoal, o que se1:,'l.1e o padrão internacional. A necessidade de pessoal 
no setor hospitalar tem aumentado. 

A dinâmica da elevação de gastos até a segunda metade dos anos de 1980 

dependeu tanto do aumento do número de internações como da ampliação da 
oferta de leitos e do aumento constante de preços, por conta da intensificação 

dos cuidados e de intervenções mais complexas. às quais estão relacionados 
procedimentos diagnósticos e de cuidados de custo mais elevado. Nos anos de 

111 f: comum lJUe médicos encaminhem os pacientes ao hospital para esclarecimento diagnósti
co. pois temem perder o cliente se o referirem a especialistas credenciados, vistos como 
concorrentes (Albcr, 1992). 

1-1-, Os médicos-chefes das enfermarias nfto são estritamente assalariados; tanto podem contabilizar 
no hospital de modo privado como exercer atividades em consultório próprio. 

Hli Apenas 79 hospitais. correspondendo a 2.79a leitos, não tinham contrato de prestação de 
serviços com as Caixas cm 1994. 

1-17 Cerca de 60 bilhões de dólares americanos. Nos tempos atuais, estima-se que trabalham 110 

setor hospitalar mais pessoas do que na indústria automobilística (BIVIG, 1995a). 
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1980 como um todo, os gastos hospitalai·es cresceram de modo mais lento, 
acompanhando o ritmo do crescimento dos gastos do GKV em geral. 148 Durante 
os anos de 1990, voltaram a crescer. 

Ainda que a corporação dos gastos hospitalares com saúde na Alemanha, se 

comparada corn outros países, não s"ja alta devido à importância de sua participa
ção no conjunto <las despesas, estes gastos são responsabilizados pelos déficits 
financeiros do CLV e estariam na mira das tesouras. wi Argumenta-se que o setor 
hospitalar teria sido protq,rido da política de contenção de custos em decorrência 
da duplicidade de competências setoriais. O financiamento da prestação é compe
tência das Caixas, enquanto o financiamento de investimentos, planejamento e 
regulamentação da atenção hospitalar são competência dos estados da federnção. 
Assim, qualquer legislação sobre o setor, para vigorar, deve ser aprovada também 

pelo Conselho dos Estados (Bundesrat), que teria bloqueado medidas restritivas. 

OfePfa hospifalaP e pPodução de serviços 

Em 1994, existiam na Alemanha 2.337 hospitais com (i 18.200 leitos, repre
sentando uma relação de 7,6 Ieitos por 1.000 habitames. Naquele ano foram produ
zidas 14,6 milhões de intemações, o correspondente à taxa de internações anual de 

18% da população. Os pacientes permaneceram internados, em média, 12,7 dias. A 
grande maioria dos leitos (92, 1 %) situa-se cm hospitais gerais e os restantes 7,9%, 
c01Tespondem a instalações hospitalares para tratamento psiquiátrico. 150 

Na Alemanha, além dos hospitais gerais e psiquiátricos, outras instituições 
atuam em regime de internação com o objetivo de prevenção e/ou reabilitação. Em 
1994 havia 1.329 instituições para prcvern;,:ão e reabilitaç-J.o cm regime de internação 
(Kurlmus), com 173 mil leitos, tendo sido cuidados 1,7 milhões de pacientes, que 
permaneceram internados 3 I dias em média (StBA apud Reiste1~ l 996b). 151 

1,18 Enquanto os gastos hospitalares cresceram 6,7% em média ao ano na década de 70, esse 
índice íoi de 1,4% entre 1980 e 1990 (OECD, 1995a). 

119 Em cotejo realizado por Jelas1op11l11 e I<.-tiser (1996) entre 20 países da OECD em 1990, esla 
proporção era mais baixa do que na Alemanha Ocidc111al cm apenas cinco países. Com 
proporção de 37%, a Alemanha situava-se, por exemplo, abaixo da Grã-Bretanha (,t3%) e da 
Itália (49%), Jlaíses com sistema de saúde organiz.ido de forma hierárquica com poria de 
entrada na atenção ambulatorial geral (capitação e ga1ckccpc1). Em outro estudo, entre 22 
países da OECD, a Alemanha Ocidental ocupava o 18° lugar no ranking decrescente da 
proporção de gastos com internações (OECD, 1995:26). 

lóO O tempo mc:dio de perman€ncia nos hospitais psiquiátricos é de 52,3 dias, pe1íodo maior do 
que a permanência nos hospitais gerais, que era de 11,9 dia.~ em 1994. 

1.s1 A descrição e a análise realizadas a seguir considerarão apenas as instituições classificadas 
como hospitais. Os serviços de imernaçfw para prevençf10 e reabilitação têm aprese111ado 
evolução cliíerente daquela. dos hospi1ais. Encontram-se em expansão, 1cnclo cresciclo o míme
ro de instituições, leitos e inlernações ainda d11r.1n1c os "nos 90. O número de leitos destes 
serviços aumentou 20% entre 1991 e 1994. 
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O setor hospitalar na Alemanha tem se caracterizado por utilização cres

cente e declínio da capacidade instalada de leitos. Na primeira metade da década 

de 1990, o número de internações e da proporção de pacientes internados no 

conjunto da população aumentou pouco a pouco, de forma concomitante à redu

ção do número e da relaçã.o leitos/habitante em decorrência do processo de 
desativação de leitos. Observa-se ainda tendência ao encurtamento gradual do 

tempo médio de permanência e conseqüente redução do volume total de dias de 

internação, aspectos que serão analisados a seguir. 

Quadro 2 - Atençáo hospitalar.* Indicadores gerais. Alemanha - 1991-
1994 

1991 1992 1993 1994 ~** 

J\'!l Hospitais 2.4ll 2.381 2.354 2.337 -3, 1 

l\:!l Leitos 665.565 646.995 628.658 618.176 -7, 1 

Leitos/! 0.000 hab. 83,2 80,3 77,4 75,9 -8,8 

N!l Internações rn.924.907 14.233.471 14.385.416 14.626.639 +5,0 

lntemJI 00 hab. 17,,t 17,G 17,7 17,9 +3,2 

Dias Internação 203.552.000 198.028.000 189.93.5.000 185.178.000 -9,0 

TM.P. 14,6 13,9 13,2 12,7 -13,4 

Taxa Ocup. 83,8 83,G 82,8 82,1 -2, 1 

* Os dados referem-se ao conjunto de hospitais: gerais e especializados, inclusive 

hospitais psiquiátricos. **Variação 1994/1991. 

Fome: StRA, Wíitschaft und Statülik 6/1996:383. 

Entre 199 l e 1994, concomitante ao aumento cm 5% do número de 
internações, ocon-eu c.h1ra r·edução do número e da densidade de leitos. Esta aparen

te contradição entre aumento do número de internações e desativação de leitos pode 

ser explicada pela notável redução cm 13% do tempo médio de pennanência. 

Enquanto os pacientes ficavam internados, em média, 14,6 dias em 1991, 
essa média correspondia a 12,6 dias em 1994. O innemento do número de 

internações não foi suficiente para compensar os efeitos do encurtamento da 

permanência. Apesar desse aumento, o total de dias de internação diminuiu em 
9% desde 1991, correspondendo a l 85 milhões de dias em 1994, o que provo

cou pequena redução das taxas de ocupação paralelamente à desativação de lei
tos (Reíste, 199 Ga). 
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As alterações ocorridas neste período foram mais pronunciadas na região 
correspondente à ex-Alemanha Oriental, podendo-se observar uma aproximação 

ao padrão ocidental dos indicadores de atenção hospilalar da Região Oriental. 
Conquanto em 1991, ano da unificação alemã, o número de leitos por habitante e 

o tempo médio de permanência fossem mais altos na Região Oriental do que na 
Região Ocidental, esta situação inverte-se em 1994, ocasião em que os indicado
res da Região Oriental passam a situar-se em patamares levemente abaixo dos 
indicadores da Região Ocidental. 

Leitos por, tipo de pr,estador, e por,te do hospital 

. Os leitos em hospitais gerais na Alemanha são predominantemente públi
cos. Em 1994, 57% dos leitos existentes eram públicos e 37%, filantrópicos. Ape
nas 5% eram leitos privados. Entre 1991 e 1994 houve leve redução do número de 

leitos públicos e leve aumento dos leitos privados, porém, sem alterar expressiva
mente essas proporções (Reister, I 996a). 152 

Tabela 1 O -Leitos em hospitais gerais e em instituições para reabilita
ção e prevenção em regime de internação, por tipo de 
prestador. Alemanha - 1995 

Hospitais Gerais Reabilitação e Prevenção 

Prestadores Nu % N2 % 

Pí1blicos 319.999 56,7 30. l 15 16,6 

Filantrópicos 212.459 37,6 26.999 14,9 

Privados 32.166 5,6 124.527 68,6 

TarAL 564.624 100,0 155.631 100,0 

Fonte: StBA, iVirtschaft und St,1tistik 6/1996; BMG, Datcn des Gesundheitswesens, 
Ausg;ibc, 1997:230-2. 

Diferentemente dos hospitais gerais, os leitos em clínicas de reabilita

ção e prevenção em regime de internação (Kw) são, na sua maioria, privados 
(65%). Apenas um quinto dos mesmos (19%) são públicos e os restantes 15% 
são filantrópicos. 

152 Essa redução de leitos públicos pode ser explicada pela maior desativação de leitos ocorrida 
nesse período na Região Oriental, onde os leitos eram todos públicos. 
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A maioria dos leitos situa-se cm hospitais de médio e grande porte. Cerca 
de 80% dos leitos gerais estão instalados nos 1.05 l hospitais, com 200 leitos ou 

mais. Os hospitais privados são, em geral, de menor porte, com média de 84 

leitos, bastante inferior à média de 273 leitos dos hospitais gerais públicos. Ob
serva-se tendência ao aumento do número de leitos nos hospitais para a6'Udos. 
Hospitais de maior porte são considerados mais econômicos e, em alguns países, 
sua conformação tem sido estimulada. '·"1 

Leitos por> especialidade e por> habitantes: 

desativação de leitos 

l\fais da metade do conjunto de leitos hospitalares instalados em 1991 
destinavam-se a internações gerais de medicina interna e cirurgia (55%), sendo 
11 % específicos para atendimento psiquiátrico. Em 1991, a relação de leitos por 

habitante em geral e se6'1ln<lo a maioria das especialidades era mais alta na região 
oriental do que na ocidental. A situação inverte-se em 1994, em razão da 
desativaç.ão mais intensa de leitos na região leste. 

Entre l 991 e 1994 foram desativados 47.385 leitos e fechados 74 hospitais 
na Alemanha. Cerca da metade dos leitos desativados (21 mil) eram leitos psiqui
átricos, reduzidos cm 23% de seu total. Foram ainda desativados l O mil leitos de 
medicina interna, 7 mil leitos destinados à ginecologia e obstetrícia e 5 mil leitos 
pediátricos, estes com a sq,'lmda maior redução proporcional (17%). 

A desativação de leitos, em geral, e de leitos psiquiátricos, cm particular, 

foi muito mais intensa na ex-Alemanha Oriental, que reduziu à metade o núme
ro destes leitos. Ao contrário de 1991, a relação número de leitos por habitantes 
em 1994 era menor na Região· Oriental para todas as especialidades, com exce
ção da pediatria. 

A tendência à desativação de leitos para casos agudos e psiquiátricos não é 
recente. A capacidade instalada do setor hospitalar expandiu-se até a metade dos 

anos 70. A partir de então vem ocorrendo leve redução no número de leitos, 
tendência esta que se acentuou nos anos 90. Desde 1977, o número de leitos em 
hospitais para agudos vem diminuindo, tendo alcançado em 1989 um patamar 
inferior a 1970 (Tabela 12). 

l'vlovimcnto similar aconteceu com o número de leitos em hospitais exclu
sivos para tratamento psiquiátrico e/ou neurológico. Em contrapartida, o número 

de leitos em instalações para reabilitação e para cuidados preventivos em regime 
de internação hospitalar (Kw) continuou a crescer, ainda que cm ritmo mais 

lento, durante os anos 80. Nos anos 90, a oferta de leitos nas casas de repouso para 
prcvcnçào e/ou reabilitação expandiu-se de modo mais acentuado. 

I:i:i Em 1970, o númen, médio era de 187 leitos por hospital, passando para 261 em 1989. 

124 



Tabela 11 -Leitos hospitalares para casos agudos, psiquiátricos, e ins
talações para reabilitação e prevenção (Kw}. Alemanha Oci
dental - 1960-1995 15

·
1 

Ano Agudos Psiquiátricos Reab. e Prcv. 

1960 399.839 95.922 32.059 

1965 422.199 105.299 51.062 

1970 ,is1.004 116.862 60.244 

1975 489.756 118.241 86.276 

1980 476.652 110.833 91.045 

1985 462.124 96.578 91.520 

1989 452.283 89.396 102.961 

1995 141.312 58.892 157.942 

Fonte: BMG, 1993:259. BMG, 1997:232 e 240. 

A desativação de leitos nos últimos anos na Alemanha acompanha ten

dência internacional. Esta redução do número de leitos, porém, ocorreu em 

ritmo mais lento do que em outros países. Entre 1980 e 1990, a relação de leitos 

por habitantes em hospitais para tratamento de casos agudos na Alemanha Oci

dental diminuiu cm apenas 3,2%. Proporção baixa se comparada com outros paí

ses como Dinamarca, Noruega e Suécia, onde esta redução alcançou cerca de 20% 

(Jelastopulu & Arnold, 1994). 
Mesmo com a desativação mais acentuada de leitos nos últimos anos, a 

Alemanha mantém a proporção mais elevada de leitos por habitante entre os 

países selecionados da OECD apresentados no Quadro 2. Alemanha, Luxemburgo, 

Áustria e Suíça sào os países que mostram maior densidade de leitos para casos 

agudos, entre 6 e 7 leitos por mil habitantes. 

Todavia, se computado o conjunto dos leitos - agudos, psiquiáuicos e de lon1,'cl 

duração-, maior número de países apresenta relação leito/habitantes mais elevada do 

que na Alemanha. Suíç.a, Nomeg<1, Holanda, Luxemburgo e Finlfmdia dispõem de<lez 

leitos ou mais por habitante. Na Alemanha, considera-se que a quantidade de leitos 

disponíveis para cuidados de longa duração (nur.,ing home beds)fü não é suficiente. 

Assim, paralelamente ao excesso de leitos para casos agudos, haveria escassez de leitos 

para pessoas dependentes de cuidados de longa duração (Alber, 1992). 

151 A classificação por tipos de hospitais foi modificada ao implantar-se novo sistema de informa
çôes hospitalares a partir <le 1990. A comparação com a década de 90 fica parcialmente 
prejudicada, pois pane cios lei tos pode ter sido reclassificada. 

l!.:i Não se emprega a dcnominaç.'io 'fora de possibilidades terapêuúcas', pois os leitos são desti
nados a pacienles. cm geral idosos, que neccssi1am cuidados de enfermagem, mas não neces
sariamente de tratamento médico. 
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Quadro 3 - Leitos para casos agudos por mil habitantes; taxas de 
internação casos agudos por cem habitantes. Países selecio
nados - 1970-1995; Leitos totais - 1994 

Leitos casos agudos Leitos Internações casos agudos 

Total 

Países 1970 1980 1990 1995 1!)94 1970 1980 1990 1995 

Alemanha** 7,5 7,7 7,5 6,9 9,7 13,4 16,3 l 7,2 *17,2 
Áustria - - 7,0 6,6 9,4 - 17,5 21,0 23,l 
Bélgica 4,8 5,5 4,9 *4,8 7,6 - 13,9 16.9 18,8 
Canadá - 4,6 4,0 *3,6 5,4 - 14,6 12,0 -
Dinamarca - 5,6 4,6 *4,0 5,0 14,3 17,6 20,6 *19,7 
Espanha - 4,4 3,4 *3,2 4,0 - - 9,6 *10,0 
EUA 3,9 4,2 3,6 3,3 4,2 14,3 15,9 12,5 11,7 
Finlândia 4,8 4,9 4,3 4,0 10,0 - - 16,3 20,0 
F.-ança 6,2 5,2 4,6 9,0 - 17,5 20,9 20,3 
Holanda 5,5 5,2 4,3 3,9 11,3 9,7 11,2 10,3 10,3 
Itália - 7,6 6,1 *5,3 6,5 15, 1 17,7 15,0 *15,5 
Noruega - 5,4 3,8 3,4 13,5 12,3 14,3 14,8 14,5 
Portugal 4,3 4,1 3,6 3,4 4,3 6,7 - 10,6 11, 1 
Reino Unido - 2,9 2,3 2,0 4,9 - 11,1 16,8 21,2 
Suécia - 5,1 4,1 3,1 6,5 14,4 15,6 16,6 16,2 
Suíça 7,1 7,1 6,5 *6,1 *20,8 - 13,0 13,9 *14,3 

*Dados de l 994; para Suíça, de l 993; **Dados da OECD, a partir de 199 l, 1-cfcrcm-se 

à Alemanha unificada, antes disso, apenas à Região Ocidental. 

Fonte: OECD, 1997 Hec1/rh dc1tc1 for H-índows; Schneidcr cc ai., 1998:171 e 188. 

A desativação de leitos nos países de industrial,ização avançada tem sido 

uma das medidas t'.mpregadas para conter custos setoriais. 156 Não é possível, po

rém, estimar objetivamente a necessidade real de leitos e há o perigo de se desativar 

mais leitos do que aqueles que seriam necessários à atenção. 157 Além disso, para

lelamente à suposta sobrecapacidade de leitos para casos agudos - em comparação 

com os EUA (3,3 leitos/mil habitantes) -, seria preciso que se instalassem mais 

leitos para alguns procedimentos e/ou condições específicas: geriátricos, centros 

156 Na Itália, em 1995, as regiões foram obrigadas por lei a desativar ou reestruturar hospitais 
com menos de 120 leitos (em asilos, em clínicas de reabilitação etc.). Na Bélgica, em 1986, foi 
disposto que um hospital deveria ter, no mínimo, 150 leitos e, até 1992, mais de 30% dos 
hospitais tinham sido desativados ou transformados em asilos Oelastopulu & Kaiser, 1996). 

157 Como é o caso de listas de espera para ciruri,>ias especializadas na Grã-Bretanha e para 
cirurgias eletivas na Dinamarca e Suécia Oelastopulu & Kaiser; 1996). 
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de transplantes, de cirurgia cardíaca, clínic-1.s para Aids. Novos leitos para c11icla
dos de longa duração cm serviços específicos são ainda julgados necessários para 

evitar internações impróprias cm hospitais para agudos - mais dispendiosos - de 
pessoas com perda de autonomia e dependentes de cuiclados ele enfermagem. 

1 nf er>nações l,ospifo la r>es: 

cr>escimenfo das foxas de infer>nação 

Acompanhando tendência internacional, na Alemanha vem ocorrendo cres
cimento leve, porém gradual, das ta.."Xas de internação para casos agudos. Essa taxa 

situa-se entre as dez mais elevadas entre os países da OECD} 58 Em 1994. o 
número de internações por cem habitantes para a Alemanha como um todo alc;m
çou 17,2%. Na maioria dos países da OECD, assim como na Alemanha, houve 
crescimento das taxas de internação durante os anos 80. 

Já nos anos 90, observa-se estabilização destas taxas ou leve redução em 
diversos países, ainda que persista a tendência à leve elevação em cerca da metade 

daqueles selecionados. Reino Unido e Áustria destacam-se por apresentarem cres
cimento expressivo nos últimos anos (Quadro 3). 

Presume-se que exista conexão, nem sempre observada, entre a densidade 
de leitos e o volume de internações. Tradicionalmente considera-se que a oferta 

condiciona a demanda, o que significa dizer~ neste caso, que a existência de núme
ro elevado de leitos na Alemanha é estímulo à maior produção de internações e/ou 
dias de internação. Isto é especialmente válido para Alemanha e Luxembur11;0, 
mas não, por exemplo, para o Reino Unido, que apresen1a a ma.is baixa densidade 
de leitos agudos (2, 1 ), porém, é um dos campeões na Laxa de internações por 
habitante (21 %) como se pode observar no Quadro 2. 

O aumento das taxas de intcrnaçfto, observado nos últimos anos cm diver
sos países, está relacionado principalmerlle a internações de curta duração e a 
reinternações de pacientes idosos. Na Alemanha, a proporçáo ele internações entre 

pessoas idosas tem aumentado. Cerca de 50% do 101.al de dias de internação são 

utilizados por maiores de 50 anos, embora este grupo corresponda a apenas cerca 
de 25% dos segurados (Alber, 1992). 1"!1 

J.\8 Taxas mais 1,aixas de internação por hal,itante em comparação imernacion:11 podem ser 
explicadas pd;t existc'.:ncia de lllaior articulação emre o setor hospitalar e ambulatorial. Ocor
rem nos países em que os médicos de consultório acompanham seus pacientes nos hospitais 
e em países nos qu,1is o tratamento especializado aml,ulatorial é reali:,ado nos hospitais, como 
Holanda e Canadá (lelastopulu & Arnold, l!)!J4). A existência de instalações cspeciali:,adas 
em cuidados de long,1 duração comrilmi ig11alme11Le para taxas de internação mais baixas. 

l.1!l O tempo médio de permanência ;111mema com a idade; por isso, a participação das pessoa.~ 
mais idosas é 111:i.ior entre os di:L~ ele internação ,lo que em relaç.'i.o ao mímero de i111ernações. 
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Além disso, o número de internações de pessoas que se dirigem primaria
mente ao hospital tem aumentado. Isto seria decorrência da escassez da oferta de 
atendimento de emergência ambulatorial, questão que tem sido objeto de discus
são e que promoveu a abertura de alguns serviços nos últimos anos. 

Da mesma forma, o progressivo aumento do número de internações por 
habitante é condicionado pelo modo de organização do sistema de atenção - que 
carece de maior articulação entre os setores ambulatorial e hospitalar - e da 
forma de remuneração da atenção ambulatorial. A atenção ambulatorial na Ale
manha serviria de filtro à admissão hospitalar, uma vez que a internação só pode 
ser feita mediante o encaminhamento por médico de ambulatório, exceto para 
casos de emergência. 

A concorrência entre os rnédicos de ambulatório, todavia, estimula o enca
minhamento dos pacientes a um hospital e não a um especialista, porque é certo o 
retorno do paciente ao médico geral após o tratamento hospitalar. Além disso, na 
situação de remuneração por unidades de serviços e de definição de teto máximo 
de gastos ambulatoriais, quanto maior o número de unidades de serviço prestado 

pelo conjunto dos médicos, mais baixo o valor de cada ponto. Assim, se o paciente 
necessitar de cuidado especializado, o médico prefere encaminhá-lo ao hospital, 
pois isto não influenciará sua remuneração. 

Outro fator que contribui para o nível da ta,xa de internação são as 
internações desnecessárias. Na Alemanha, estima-se que 20% das internações hos

pitalares seriam evitáveis. Est.udo recente do Serviço Médico das Caixas, efetuado 

em 40 hospitais, avaliou que até 24% dos casos internados cm enfermarias de 
medicina interna poderiam ser tratados cm ambulatório, caso houvesse instala
ções adequadas, como consultórios especializados em determinadas doenças ou 
scrviç,os para. regime de internação parcial (MDS, 1997). 

Redução do tempo médio de per>monêncio 

Na maioria dos países, assim como na Alemanha, a desativação de leitos 
é acompanhada por redução do número total de dias de internação, paralela à 

elevação das taxas de internação. Esta evolução é explicada, em parte, pelo 
concomitante encurtamento dos tempos médios de permanência (TMP). Isto é, 

tem sido cada vez menor o número de dias em que cada paciente permanece em 
tratamento sob regime de internação no hospital. Observa-se redução progres
siva dos tempos médios de permanência cm todos os países da OECD desde os 
anos 70 (OECD, 1997). 

Na Alemanha, o TMP tanto para os hospitais em geral como para os hospi
tais de agudos vem encurtando de maneira gradual. Entre 1990 e 1995, a perma
nência média nos hospitais para agudos na Alemanha foi reduzida em 2 dias, 
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passando para 11,5. Esta evolução nos anos 90 é mais acentuada do que na década 
de 80, quando a permanência média de 1 O anos foi reduzida em apenas 1,5 dia. 1<~> 

Embora tenha encurtado, o tempo médio de pennanência na Alemanha é 
dos mais altos entre os países da OECD, representando o dobro dos tempos 

médios mais baixos que situam-se em tomo de cinco a seis dias de intemação. 1fil 

Todavia, a comparação internacional de TMP é complicada, pois a duração elas 

internações depende nã.o apenas ela morbidade e de diferentes estilos de tratamen
to prevalecentes cm cada país, como também da divisão de trabalho entre setor 

ambulatorial e hospitalar e da existência de adequadas instalações para cuidados 
de longa duração. Desse modo, não se deve superestimar a potencialidade deste 
indicador para avaliar a eficiência da atenç.ão hospitalar. 

Embora preconizada como medida de contenç.ão de gastos, a diminuição 
dos TJVIP, como discutido adiante, não leva à redução proporcional dos gastos 
hospitalares (Schwartz & Bussc, 1994). Parajelastopulu & Arnold ( 1994), a espe

rança de redução dos h,astos hospitalares com a diminuição dos tempos médios de 

permanência seria infundada. Os custos ficam concentrados nos primeiros dias, 

quando há exigência de mais recursos e maior quantidade de pessoal para a pres
tação dos cuidados. 

Paralelos à desativação de leitos e à diminuição dos tempos médios de 
permanência, observam-se ainda, no setor hospitalar, redução das taxas de ocu

pação e aumento da rotatividade de leitos, acompanhando tendência internacio
nal. A taxa de ocupação na Alemanha (81,3 % em 1995) é das mais ai tas entre os 

países da OECD. A rotatividade dos leitos na Alemanha vem aumentando, cm 
especial desde a segunda metade dos anos de 1980. Entre 1985 e 1995, o núme
ro de internações por leito aumentou 44%, passando de 18 internações ao ano 
para 26 em 1995. 

Mecanismos de r>egulação 

Em comparação ao setor ambulatorial, o hospitalar carncteriza-se por bai
xo grau de organização dos níveis intennediários de negociação e fraca coordena
ção e agregação dos interesses envolvidos. 

Os prestadores hospitalares agrnpam-sc parcialmente em associações, as 
sociedades de hospitais organizadas em nível estadual e federal. Ao contrário da 

1w É inten:ssanle observar que o tempo médio de permanência nos hospitais públicos é mais 
baixo do que entre os prestadores ptivados e filantrópicos. Isso provavelmente está relaciona
do ao sistema de pa6>amento segundo diárias uniformes, que estirnularia os hospitais privados 
a deixar seus pacientes por mais tempo intemados, garantindo maior receirn. 

161 Apenas Suíça e Holanda apresentam taxas tão elevadas quanto a da Alemanha. Reino Unido, 
Suécia, França Dinamarca apresentam as mais baixas taxas, em tomo de 5 a 6 dias (OECD, 
I 997; Giovanella, 1998). 
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Câmara Médica e Associações de Médicos das Caixas, estas são associações livres 
de caráter privado que não têm poder de diretiva sobre seus associados ou direitos 

assegurados pela via legal. Estas sociedades, em razão da diversidade de prestadores 
- públicos, privados, filantrópicos-, constituem-se separadamente, apresentando 
baixa capacidade de auto-regulação, de articulação e de imposição de seus interes

ses (Franke, 1989; Alber, 1992). 
Esta baixa organização de interesses em nível intermediário na área hospi

talar não implica entretanto em posição secundária da atenção hospitalar no siste
ma de atenção ou na disputa pelos recursos setoriais. Resulta principalmente em 
dificuldades de implementação dos consensos produzidos nesse nível, fazendo-se 
necessária a negociação das Caixas com cada um dos hospitais; o que restringe as 

possibilidades de mudanças setoriais. 
Apesar de sua baixa capacidade de articulação de interesses, o setor hospi

talar possui força oriunda de outras razões. Cma delas está na importância do 

hospital para a estrutura de atenção: encontra-se no final da cadeia do processo de 
atenção e é setor cuja defesa tem forte apelo moral, por evitar a morte de forma 

imediata e aliviar o sofrimento. Outra razão se refere à posição de importância do 
setor hospitalar na política reg-ional, por ser responsabilidade dos estados a garan

tia da atenção hospitalar e da competência estadual o seu planejamento. 
Os principais atores no setor são os governos estaduais, responsáveis pelo 

planejamento das necessidades hospitalares, e os dirigentes hospitalares encarrega

dos da negociação de preços, que também se organizam. por sua vez, em associações. 
As decisões macrosetoriais exigem difícil processo de produção de consen

so entre União e estados. O planejamento e a regulamentação da atenção hospita
lar são competências exclusivas dos estados. Toda a legislação referente à atenção 
hospitalar- garantia da atenção, planejamento e financiamento - deve ser aprova

da obrigatoriamente pelo Conselho de Estados (Bundesrai). 

Planejamento hospitalar> 

O planejamento hospitalar é incumbência dos estados. ~lediante lei espe
cífica, em nível estadual, são definidos o tipo e o número necessário de hospitais e 
leitos. Desse modo, os estados orientam a qualidade e a quantidade da oferta. Não 

existem normas nacionais a serem seguidas para definição de necessidades. Os 
estados devem i,arantir também os meios financeiros necessários para os investi

mentos hospitalares, definidos nesse plano. A inclusão de um hospital no plano 
significa o seu credenciamento imediato pelas Caixas. 162 A administração estadual 

define quais hospitais serão beneficiados por recursos públicos. 

11;2 Para os hospitais não incluídos no plano estadual é necessário o estabelecimento de contrato 
especial com as Caixas. O número de hospitais com essa fonna de cont1~1lo é pequeno. 
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O planejamento hospitalar é indicativo e se implementa por meio de estímu

los financeiros. AnaJisa-se a densidade de leitos por habitante e a necessidade de lei los 
é calculada com base no total de dias de internação esperados, estimado a partir do 
número de casos e tempo médio de internação, e a taxa de ocupação de 85%. 

O primeiro passo na formulação do plano é a definição de quais hospitais 

preenchem as características de corresponder às necessidades médicas de atenção, 
ter capacidade de produção das ações necessárias e ser eficientes. No caso de ava
liar-se positivamente maior número de hospitais/leitos do que a capacidade de 
leitos estimada como necessária, uma escolha 'segundo o interesse público' é feita 
pela repartição competente. A diversidade de prestadores é preservada legalmen

te tanto para este tipo de decisão como para o caso de desativação de leitos. 

Diversos atores setoriais participam do processo de planejamento hospita
lar. Em geral existem Comissões estaduais para o planejamento hospitala1; das 

quais participam, além da administração estadual, as Sociedades de Hospitais, as 
Caixas e representantes dos seguros privados. 

Embora seja buscada a formação de consenso entre os diversos atores, o 

processo é considerado não muito transparente, e quem detém a última palavra na 
definição do plano é a administração estadual (Kolb, 1997). 

O planejamento hospitalar estadual tem sido criticado pelas Caixas e pelo 
governo federal. Seria responsável por oferta desproporcional de leitos, o que, 
associado a estímulos do sistema de pagamento hospitalar, induziria a internações 
desnecessárias, provocando gastos excessivos. 

finonciomenfo do ofenção hospifoloP 

O financiamento hospitalar é de responsabilidade dos estados da Federa
ção e das Caixas. Os investimentos são responsabilidade dos governos estaduais e 

compete às Caixas a manutenção hospitalar por meio do pagamento das internações. 

Apenas os hospitais incluídos no plano - s~jam estes estatais ou não - estão aptos 
a pleitear e receber investimentos públicos. 

Desde 1984, os investimentos hospitalares são de responsabilidade exclu~ 
siva dos estados. 11;ª Isso significou sobrecarga. financeird. para os orçamentos esta
duais e, por vezes, a não realização de investimenlos necessários (Franke, 1989). 

Esta forma de financiamento hospitalar compartilhada entre Caixas e estados tem 
sido denominada dual no debate recente sobre as reformas setoriais. 

U,i Por intermédio da lei de reordenamento hospitalar de 1984. Pela lei de financiamento hospi
talar de 1972, os investimentos hospitalares haviam se tornado responsabilidade da União e 
dos estados, com participação dos municípios ou associações de municípios. A União devc,ia 
responsabilizar-se por um terço dos mesmos, o que não vinha acontecendo desde a metade 
dos anos 70, sendo esta participação abolida pela lei de 1984. 
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Tendo-se como pressuposto que a oferta induz à demanda, a desvantagem 
deste modelo seria que aquele a financiar os investimentos não teria responsabi
lidade quanto aos novos gastos induzidos. Os estados financiam ampliação da 
capacidade instalada- novos equipamentos e leitos-, cuja utilização deve ser paga 
pelas Caixas. Vigem assim dois mecanismos autônomos, com diferentes perspec
tivas temporais: o planejamento hospitalar com perspectiva de médio e longo 

prazo e a negociaç,ío de diárias com perspectiva de curto prazo. 
A atual proposta em discussão, em parte já legislada, é de que também os 

investimentos hospitalares passem a ser responsabilidade das Caixas. Esta mu
dança na legislação, ao mesmo tempo em que aliviará os orçamentos estaduais 
dos gastos com investimentos hospitalares, poderá enfraquecer a posição dos 
estados na política setorial. Sem competência no que se refere aos investimen
tos, os estados não disporão mais de importante mecanismo para direcionar a 
implementação do plano hospitalar sob sua responsabilidade. Esta mudança 
pode ser entendida também como 'desresponsabilização' governamental no que 

diz respeito à atenção hospitalar. 

Sistema de pagamento 

O sistema de pagamento do setor hospitalar foi recentemente reformulado. 

A remuneração das internações hospitalares pelo GKV tradicionalmente era feita 
mediante o cálculo de taxas diárias globais de cuidado por hospital, que incluíam 
todos os gastos com pessoal, tratamento, manutenção e administração hospitalar. 
A partir de 1992, foram introduzidos pagamentos prospectivos diagnósticos rela
cionados para parte das internações, vigorando o sistema misto de pagamentos 
por diárias diferenciadas por enfermaria e diagnóstico relacionados. 

Os orçamentos e preços das diárias de cada hospital são negociadosHi4 anu

almente entre as Caixas, por intermédio de suas associações, e cada um dos hospi
tais, independente de sua propriedade ser estatal ou privada. 1

M Em geral, comis
sões de negociação são formadas pelos hospitais e Caixas em nível local, que 
negociam os preços para cada um dos hospitais em reuniões conjuntas. Pelo lado 
das Caixas, é comum a Caixa Local tomar a frente das negociações. Hi<> 

A Sociedade Estadual de Hospitais e a Associação Estadual de Seguros 
Privados também podem tomar parte nas negociações. O objeto de negociação é o 
orçamento de cada hospital, elaborado com base no número de dias de internação 

IM Até 1984, o valor monetário <las diá1ias de cada hospital era definido pelas Secretarias 
E.~taduais de Saúde. A partir <le emão, a hierarquia foi substituída pela negociação. 

u;:, Note-se não ser fácil esta tarefa, pois as receitas hospi1alares provêm das inúmeras Caixas do 
seguro social e dos seguros privados. 

11;,; Agradeço a Thomas Kolb {1997), assessor da Associação de Hospitais de Hessen pelos 
csdarecln1cnlos a respeito da dinâmica setorial. 
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do ano anterior. Desde a Lei da Reforma da Saúde de 1988 (GRG), os preços 
acordados devem passar pela concordância tanto da Secretaria Estadual de Saúde 

quanto das Associações Estaduais de Caixas e dos Seguros Privados, o que teria 
alterado a correlação de forças em favor das Caixas (Alber, 1992). 

O processo de negociação de preços, assim como o sistema de pagamento, 
são definidos em nível federal por meio do decreto federal sobre as taxas de 
cuidados (Bundespllegcsatzverordnung}. Segundo as normas, para a negociação 
de orçamentos e diárias 'justas', adequadas às ações médicas, devem ser realizadas 
comparações entre hospitais com estrntura de atenção equivalente. 

A organização de cotejo entre hospitais é encargo, em âmbito nacional, da 

Sociedade Alemã de Hospitais e das Associações de Caixas. As Caixas deverão 
elaborar um catálogo comparativo de hospitais. Cabe aos estados dar suporte à 

negociação dos orç.amentos e das ta.'Xas de cuidados; o governo estadual tem, como 
responsabilidade, a criação de comissão estadual e/ou regionais, composta 
paritariarnente por representantes dos hospitais e Caixas. 

• Diár>ias unifo,-.,mes 

Até recentemente. os custos de manutcnç.-í.o de um hospital deviam ser 
cobertos pelos serviços prestados por meio das taxas de cuidado - diárias - pagas 
pelas Caixas. Com isso, na negociaç,.í.o anual do valor das diárias de cada hospital, 

o cálculo das diárias partia da análise dos custos hospitalares totais do ano anterior, 
da estimativa de alguma taxa de evolução para os mesmos e sua divisão pelo 
número de dias de internação previstos. 

Calculava-se diária média única por hospital, a ser paga para qualquer 
paciente internado, independente da afecção a ser tratada, procedimento a ser 
efetuado ou clínica responsável pela internação. Isso resultava em um número de 
valores de diárias aproximadamente igual ao número de hospitais contratados 
(Werner & Seidel, 1996). 

As taxas de cuidados cobriam completamente os custos e eram reajustadas 
sempre que preciso. Orçamentos passaram a ser predefinidos apenas a partir de 
lei de contenção para o setor hospitalar em 1984. Os custos passaram a ser calcu
lados com antecedência, com o objetivo de que os gastos não previstos fossem 
assumidos pelos próprios hospitais e introduzidas restrições na composição de 
custos para os cálculos <las taxas de internação. 

O sistema de pagamento da atenção hospitalar mediante diárias unifom1es 
diferenciadas por hospital sofreu intensas críticas. Se, por um lado, este sistema é 

de fácil administração e não representa estímulo à ampliação de unidades de 
serviço, por outro, estimula o aumento da permanência. 

O pagamento de diárias uniformes seria estímulo irrecusável para pro
longar a permanência hospitalar, uma vez que cada um <los dias de internação 
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é remunerado da mesma forma. Induziria os hospitais a compensarem os altos 
custos dos primeiros dias de internação com número correspondente de dias 

de custos mais baixos ao final do tratamento (Alber, 1992). 

• Pagamentos pr>ospedivos r>elacionados a diagnósticos e 

pr>oced i ment os 

A partir de 1993, com a Lei da Estrutura de Saúde, foi abolido o princí
pio segundo o qual as taxas de internação deveriam cobrir os custos hospitala

res. Diversificaram-se o sistema de pagamento hospitalar e as formas de remu

neração. As remunerações deveriam passar a estar mais diretamente relacio
nadas às ações médicas realizadas (Tuschen & Walzik, 1994). Implementou-se 
remuneração relativa à parte dos procedimentos realizados - sistema de pa
gamento prospectivo diagnóstico relacionado - e definiu-se a transferência 
gradual da responsabilidade dos investimentos hospitalares dos governos esta

duais para as Caixas. 

Adotou-se um sistema de pagamento misto: pagamentos por procedimentos 
e diárias diferenciadas por tipo de clínica/enfermaria. Uma parte das internações 
hospitalares passou a ser remunerada mediante taxa por caso tratado relacionada 
ao diagnóstico, ou por meio de taxa especial concernente ao procedimento (paga
mentos especiais). 

Os pagamentos diagnósticos relacionados remuneram o conjunto de ações 
realizadas para tratar um caso de internação hospitalar. Similar ao pagamento por 

procedimentos empregado no Brasil, tem por base os DRG-Dúgnostic Related 
Groups norte-americanos. As remunerações especiais, por sua vez, referem-se 
apenas aos custos de determinados complexos de ações, em especial cirurgias, aos 
quais é vinculado o pagamento de 80% da diária por enfermaria. 

Em primeira etapa foram estabelecidos 40 pagamentos globais por caso 
(}~llpauschalen), relativos a 26 enfermidades e 104 remunerações especiais 

(Sondcrcntgelte), e introduzidas diárias diferenciadas. Para internações não 

incluídas nos pagamentos por procedimentos e remunerações especiais são 
negociadas diárias diferenciadas por enfermaria/clínica e uma diária básica 
para todo o hospital. A diária básica cobre os custos não diretamente médicos, 
inclusive hotelaria, e a diária especializada cobre o custo da atenção médica e 
de enfermagem. 

A lista de procedimentos e remunerações especiais, assim como sua valoração 

cm números de pontos. similar à atenção ambulatorial, é definida em nível federal. 
O valor de cada um dos pontos é negociado cm nível estadual. Os preços pagos são, 
portanto, diferenciados conforme o estado em que ocorre a prest.aç.ão. 

O novo sistema de pagamentos buscou redirecionar os estímulos financei
ros, objetivando conter gastos. Os tempos médios de permanência normatizados 
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para os pagamentos relacionados a diagnóstico têm por base médias históricas e 

cobrem os tempos de permanência observados. 167 

Em relação ao faturamento, a introdução de pagamentos diagnóstico-rela

cionados significou perda para os hospitais com diárias mais altas. Os valores 

pagos aos procedimentos foram calculados com base nas médias do conjunto dos 
hospitais, de modo que a contabilização de gastos de internação pelo novo sistema 
significará pequena vantagem para os hospitais de atenção geral básica e perdas 
para os de nível terciário, cujas diárias são mais altas. Estes seriam obrigados a 

reduzir custos. 
O novo sistema de pagamento não significou a substituição imediata das 

diárias uniformes. Em 1997, estimava-se que entre 20% e 25% (16-20 bilhões de 
marcos) das internações hospitalares sejam remuneradas conforme o novo siste

ma de pagamento. 168 Em 1997, estavam definidas remunerações para 73 diagnós
ticos (FM/pauschafen) e para 147 procedimentos especiais (Presseamt, 1997:39). 

Não há consenso a respeito do destino do sistema de pagamento hospita
lar. A ampliação ou não do catálogo de procedimentos constitui objeto de confli

to. As Caixas, com exceção das Locais, exigem imediata ampliação do catálogo 
de diagnósticos e procedimentos. Os hospitais defendem a manutenção do paga
mento de diárias uniformes. As Caixas Locais (AOK) estimam que a ampliação 
do catálogo de procedimento pode levar ao aumento de gastos e sugere que esta -

modalidade de pagamento seja restrita a certa percentagem do conjunto das 
remunerações hospitalares. 1G9 

Alocação de recur>sos par>a o sefor> hospitalar 

A alocação de recursos para o setor hospitalar, desde 1993, com a Lei da 
Estrutura da Saúde, passou a ser regulada por lei, tendo-se estabelecido que a 

evolução dos gastos do setor hospitalar não deveriam ultrapassar a das receitas de 

contribuição durante os próximos três anos. 
Contudo, muitas exceções foram incluídas, o que produziu elevação dos 

gastos no setor maior do que a evolução da receita do GKY. Em 1996, um teto 
máximo para os gastos hospitalares com reduções para mais e para menos do valor 

167 Como mecanismo para evitar altas precoces e/ou reinternações desnecessárias caso um paci
ente dê entrada pelo mesmo motivo ou em decorrência de complicação, não há nova remu
neração até o limite da permanência normatizada para o procedimento (Vollmer, 1994). 

IG8 Com o decreto federal para as taxas de cuidados hospitalares de 1995, as alterações do sistema 
de pagamento introduz.idas pela Lei da Estrutura da Saúde foram regulamentadas. O novo 
sistema deveria enu·ar em vigor, para todos os hospitais, no início de 1996, porém, a 
implementação foi lransferida para 1998, após avaliação da experiência de alguns hospitais. 

1w Os conservadores propõem que o catálogo seja elaborado por Caixas e hospitais sem a 
participação governamental. O partido social-democrata (SPD) defende diárias diferenciadas 
por tipo de clínica/enfermaria. 
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das diárias conforme a variação dos gastos em relação ao teto para cada hospital foi 
definido. Teve por base os gastos do ano anterior, acrescidos de taxa correspondente 

aos aumentos salariais do serviço público (CDU/CSU und FDP, 1995b). 

Atualmente, na Europa, o modelo de controle de gastos em saúde mais 

comum é a definição de tetos orçamentários, sejam estes globais ou por setores de 
atenção. A prática de controle dos orçamentos hospitalares é difundida na União 

Européia: onze dentre os doze países, com exceção da Grécia, controlam os orça
mentos hospitalares (Abel Smith, 1996). 

Em 1997, foi proposta a definição de tetos máximos estaduais para os 

gastos hospitalares do GKV Por meio deste novo mecanismo, e delimitadas por 
ele, pretender-se-ia estimular inovações setoriais decorrentes da competição entre 
os hospitais em cada estado. A proposta não foi aprovada, em virtude da discordância 
das sociedades de hospitais. Em 1999, percentuais máximos, correspondentes à 
evolução das receitas do GKV para a evolução dos orçamentos de cada um dos 
hospitais foram novamente definidos por lei. 

Per->cepção de pr->oblernas 

Na Alemanha, a profunda separação da atenção hospitalar e ambulatorial 
e a sua conseqüente falta de articulação têm sido reiteradamente apontadas como 
importante problema da organização do sistema de atenção como fonte de inefici
ências. Esta separação decorreu de interesses profissionais e econômicos da 

corporação médica e fez com que quase todas as possibilidades terapêuticas esti
vessem disponíveis igualmente em nível ambulatorial, produzindo ineficiências, 
visto que a atuação dos médicos de hospital na atenção ambulatorial é extrema
mente restringida pelas Associações de Médicos das Caixas. 

Na discussão concernente aos setores responsáveis pelos déficits financei
ros, destaca-se o setor hospitalar, uma vez que a particir,ação da atenção hospitalar 
no coajunto dos gastos é a maior e tem aumentado nos últimos anos. O tempo 
médio de permanência hospitalar, avaliado como muito longo em comparação 
internacional, é argumento freqüente para apontar ineficiências no setor. 

Embora os tempos médios de permanência em comparação internacional 
sejam altos e possam ser avaliados como campo efetivo de intervenção para maior 
eficiência, sua redução não terá o impacto por muitos esperado. Schwartz & Busse 

(l 994) chamam a atenção para o fato de que tempos médios de permanência mais 
curtos não necessariamente implicam economias na atenção. 

Para esses autores, a estimativa de que o tempo mais longo de permanência 

represente ineficiência do sistema, contribuindo de maneira expressiva para os 
gastos, e que sua diminuição seria posiúva para a atenção funda-se em pressupos
tos enganosos: 1) encurtamento em um dia do TMP levaria à economia de gastos 
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correspondente à diária média; 2) a duração da permanência hospitalar pode ser 
reduzida, sem que aumentem os gastos do setor ambulatorial; 3) o TMP poderia 

ser reduzido, sem produzir intensificação dos cuidados e perda da qualidade para 
os pacientes e familiares. 

Estudos recentes realizados nos EUA mostram que os custos médios por dia 
de internação têm aumentado paralelamente ao encurtamento dos TMP e/ou sido 
repassados para o setor ambulatorial. A alta precoce gera a necessidade de prestação 
de número maior de cuidados ambulatoriais pós-intemação. 170 Acarreta ainda so

brecarga dos familiares ou amigos que necessitam revezar-se nos cuidados domici
liares ao paciente, o que nunca é levado em conta na análise de custos. 171 

Por sua vez, o deslocamento de gastos para o setor ambulatorial é bem 
claro no caso das cirurgias ambulatoriais. Recentemente, inúmeras técnicas me

nos invasivas têm propiciado a realização de diversos procedimentos nos consul
tórios médicos, que anteriormente eram prestados apenas em nível hospitalar, o 

que produz evidente deslocamento de gastos e, ao mesmo tempo, estimula a rea
lização de volume maior desses serviços pelas facilidades que oferecem. 

Para os pacientes, a inegável menor invasividade das técnicas cirúrgicas 
não significa que possam voltar de imediato a suas atividades ou que não apresen
tem algum grau de dependência, Cctrecendo de cuidados. 

A implementação de fortes estímulos ao encurtamento dos tempos de per- -
manência, dados estes deslocamentos, pode produzir impacto negativo sobre a 
qualidade da atenção em um sistema no qual os gastos ambulatoriais são estrita

mente orçados, como foi o caso da Alemanha durante muitos anos. 

A redução dos Tl\-1P não leva, portanto, à diminuição correspondente do 
conjunto dos gastos hospitalares, uma vez que os cuidados são intensificados nos 

dias restantes. Em geral, o mesmo conjunto de exames e procedimentos passa a ser 
realizado em período menor de dias. Na verdade, a principal economia que pode 
existir diz respeito aos custos referentes aos serviços de hotelaria correspondentes 

aos dias de int.ernaç.ão cortados, e estes não representam parcela importante dos 
gastos. Tem sido acompanhada por aumento importante no número de internações; 
o número total de dias internações, portanto, não se reduz na mesma intensidade. 

Para além do debate a respeito do alcance de maior eficiência e contenção 
de gastos, reformas setoriais são consideradas essenciais à melhoria da qualidade 

da atenção. Como forma de promover a articulação da atenção ambulatorial e 

hospitalar e conter custos, foi ampliado o espectro de ações oferecidas pelos hos
pitais, ao mesmo tempo em que ações, até então realizadas apenas em regime de 
internação, passaram a ser produzidas em nível ambulatorial. 

170 Para cada dia de internação reduzido é produzido 0,7 contato médico ambulatorial a mais 
(Schneider et ai. apud Schwartz & Busse, 1994). 

171 O encurtamento drástico dos TMP pode ser considerado repasse de despesas para os pacien
tes no que tange aos cuidados domiciliares e aos medicamentos. 
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Com a Lei da Estrutura da Saúde, de 1993, foi introduzida a possibilidade 
de tratamento pré e pós-internação e regime de internação parcial, assim como a 

possibilidade de realização de cirurgias ambulatoriais. Cuidados domiciliares 
pós-internação passaram a integrar também parte do catálogo de serviços do GKV; 

a fim de reduzir os períodos de internação. 
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