Valor em Saúde:
Remuneração,
Intercâmbio e APS

AGENDA
Contexto
Modelo assistencial: Atenção Primária à Saúde

O futuro: Saúde Baseada em Valor Agregado
Seguros Unimed no Intercâmbio Nacional
Modelos de pagamento: o impacto da remuneração médica

CONTEXTO. O cenário internacional
O paradoxo do gasto em saúde e
da geração de valor: a utilização
excessiva de recursos destrói
valor e torna o sistema danoso.

CONTEXTO. O cenário atual do sistema de saúde
brasileiro caminha para a insustentabilidade
• Os custos e a ineficiência do atual modelo
fragmentado estão comprometendo
a sustentabilidade do setor de saúde,
inviabilizando a permanência de grupos
de clientes e limitando a expansão
da cobertura para outros mercados.
• A competição pelos recursos finitos dentro
e fora do setor, entre os vários elos da cadeia
de valor, está mais acirrada pela dificuldade
de crescimento de receitas.
• Os clientes e o mercado, estão caminhando
para uma maior exigência de resultados
assistenciais efetivos, e não só de
disponibilização de um grande
volume de prestadores de serviços.

Partes envolvidas e motivações
para a mudança

Clientes corporativos, por conta
dos preços insustentáveis.

Clientes individuais, que querem
um cuidado diferenciado

Operadoras de saúde, pela dificuldade
na gestão dos custos.

CONTEXTO – Orientações estratégicas
para organizar o sistema de saúde
• O modelo de pagamento e a estrutura organizacional devem sustentar a estratégia assistencial

Modelo
Assistencial

•
•
•
•

INTEGRADO E INTEGRAL, COM COORDENAÇÃO DO CUIDADO
Forte compromisso da equipe com os pacientes
Estímulo a promoção, prevenção e acompanhamento clínico do paciente
Oferta oportuna e conveniente da atenção primária

Estrutura
Organizacional

•
•
•
•

REDE ASSISTENCIAL ORGANIZADA E RESOLUTIVA
Governança clínica e regulação, com indicadores adequados e ajustados pelo risco
Meios de contato virtuais com os pacientes
Arquivos médicos eletrônicos

Modelo de
Pagamento

•
•
•
•

EFICIÊNCIA E INCENTIVO À QUALIDADE
Incorporação gradativa de novos modelos
Transparência e compensação semelhante para prestações equivalentes
Foco no maior potencial para melhorar a qualidade e reduzir custos

Fontes: Michel Porter e Thomas H. Lee, The strategy that will fix health care, Harvard Business Review, outubro 2013. Adaptado de Schroeder & Frist, 2013.

AGENDA
Contexto
Modelo assistencial: Atenção Primária à Saúde

O futuro: Saúde Baseada em Valor Agregado
Seguros Unimed no Intercâmbio Nacional
Modelos de pagamento: o impacto da remuneração médica

Modelo assistencial: Atenção Primária à Saúde
Porém, como conciliar esse modelo assistencial com o modelo de pagamento atual?

Atenção Primária a Saúde

• De um lado, temos um modelo
assistencial que prega um cuidado
diferenciado, de forma que o
paciente realiza apenas os
procedimentos necessários e
adequados a sua patologia.

Vs.

Pagamento por Serviço

• Enquanto que do outro, o
modelo de Pagamento por
Serviço incentiva uma maior
utilização de procedimentos,
para o aumento de receita.

Mudança na perspectiva estratégica

CULTURA

Catálogo de prestadores

Cuidado coordenado
baseado em valor
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Futuro – Saúde baseada em Valor Agregado para o Paciente

Em 2013, Michael E. Porter e
Thomas H. Lee, MD, escreveram
o artigo: “The Strategy That
Will Fix Health Care”
(“A estratégia que irá arrumar
o Cuidado em Saúde”).
Um dos pontos chave desse artigo
é a troca de mentalidade:
sair de um modelo que incentiva
a utilização, para um modelo
baseado em valor agregado
para o paciente.

ASSISTÊNCIA
AO PACIENTE

DADOS QUE SÃO
MENSURÁVEIS

Fornecer ao paciente um
feedback de grau clínico
sobre sua condição e
instruções sobre o que
fazer em seguida.

Resultados dos
pacientes,
engajamento
e melhorias.

Saúde Baseada em

Valor Agregado
COORDENAÇÃO DE
SERVIÇO + ATENDIMENTO

COMUNICAÇÃO
& COLABORAÇÃO

Fornece coordenação
próxima de serviços,
com base em dados
em tempo real,
disponível 24/7.

Colaboração proativa
mais rápida entre
profissionais de saúde
e pacientes.

Fontes: Michel Porter e Thomas H. Lee, The strategy that will fix health care, Harvard Business Review, outubro 2013

Futuro – Saúde baseada em Valor Agregado para o Paciente

• Para atingir esse objetivo,
6 PASSOS ESTRATÉGICOS
foram definidos, conforme
o quadro ao lado.
• Importante destacar,
que todos os passos estão
interligados, e são importantes
para a melhoria contínua
de todo o sistema.

2.
MEDIR OS
RESULTADOS
E CUSTOS
DE CADA
PACIENTE
3.
MUDAR PARA
PAGAMENTOS
EM PACOTE DE
CÍRCULOS DE
ATENDIMENTO

1.
ORGANIZAR-SE
EM UNIDADES
DE PRÁTICA
INTEGRADA
[UPI]

5.
EXPANDIR
SERVIÇOS DE
EXCELÊNCIA
ATRAVÉS DA ÁREA
DE ABRANGÊNCIA

4.
INTEGRAR A
PRESTAÇÃO DE
CUIDADOS EM
DIVERSOS
LOCAIS

6. CONSTRUIR UMA PLATAFORMA DE TROCA DE INFORMAÇÃO

Fontes: Michel Porter e Thomas H. Lee, The strategy that will fix health care, Harvard Business Review, outubro 2013

Futuro – Saúde baseada em Valor Agregado para o Paciente

Desafios na contratualização
Com base no modelo de pagamento adotado, é fundamental
constituir separadamente um modelo de contratualização

Serviços

SINERGIA
Médicos

Futuro – Saúde baseada em Valor Agregado para o Paciente

Desafios na aplicação do Modelo de APS

•

Como elaborar um contrato para
os médicos e para os serviços
que estejam em sinergia com o
modelo de remuneração escolhido?

•

Como alinhar o modelo de remuneração
com o processo de educação
continuada e com o processo
de governança clínica?

•

Como criar regras para o intercâmbio
em APS no Sistema Unimed?

•

Como aproveitar médicos cooperados
especialistas focais para um projeto
de especialistas gerais?
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PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

Ações em direção à APS

Distribuição da Carteira por Complexidade do Atendimento

5.000

15.000

150.000

400.000

500.000

Gestão de casos
muito complexos

(Ex: câncer, transplante e outros)

Gestão de condições
crônicas complexas
(Ex: diabetes com
insuficiência renal)

Telemonitoramento
e rede preferencial
Rede preferencial:
clínicas + APS, IoT

Gestão de
condições crônicas

Rede preferencial:
especialistas + APS

Prevenção de
condições de risco

Chatbot, rede social
e gestão de saúde
populacional

Promoção da saúde

Portal de saúde,
folders, chatbot
e plataforma
de bem-estar

Carteiras específicas

Telemedicina

(Ex: hipertensão arterial)

(Toda a Carteira Seguros Unimed)

Referências bibliográficas: www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013/ www.diabetes.org.br/sbdonline/images/docs/DIRETRIZES-SBD-2015-2016.pdf
www.inca.gov.br/estimativa/2016 Porter M, Kellogg M. Kaiser Permanente : an integrated health care experience. Revista de Innovacion Sanitaria y Atencion Integrada.
1:1, 2008. - Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Brasília, Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. Jornal Brasileiro de Pneumologia, Consenso Brasileiro de DPOC.

FUTURO

Saúde baseada em Valor Agregado para o Paciente
A reforma dos sistemas de saúde
se dará em processos incrementais.
A transição para uma abordagem baseada na qualidade
e no valor deve começar com o teste de novos modelos
para incorporá-los em um número crescente de práticas.
NOSSAS ESCOLHAS ESTRATÉGICAS:
• Pilotos com pequenos grupos
de pacientes
• Integração de prestadores em
linhas de cuidado
• Parcerias estratégicas baseadas
em excelência e valor
• Avaliação de diferentes fornecedores
de tecnologias

• Garantir a seleção adequada dos
pacientes nos grupos
• Compreender diferentes formas
de engajamento dos pacientes
• Mensurar os resultados para ajustar o modelo
• Avaliar soluções tecnológicas diversas
para otimizar os resultados
• Promover a mudança cultural progressiva

RESULTADOS

Linha de Cuidados Oncológicos
• Acordo comercial assinado com os parceiros
que incluem clínicas de infusão e tratamento,
hospitais, clínicas de cuidado paliativo
e distribuidor de medicamento.

• DEFINIDOS:
• 12 Bundles para Aparelho digestivo
• 23 Bundles para Mama
• 2 Bundles para Urologia
• DESENVOLVIDOS OS INDICADORES
ASSISTENCIAIS:
• 2 de Efetividade
• 18 de Eficiência
• 5 de Experiência

Implementar os bundles
de Oncologia junto à rede
referenciada buscando o
melhor padrão de cuidado,
com maior eficiência.
Na fase 2 o projeto vinculará
indicadores acordados ao
pagamento do bundle.

RESULTADOS

Projeto Pré-Natal/Parto
• Definição do parceiro estratégico

• Desenho de linha de cuidado específica,
do pré-natal ao puerpério, contemplando
todas as necessidades assistenciais
da gestante neste período
• Definição de indicadores para
acompanhamento da qualidade assistencial
• Modelo de remuneração baseado
na performance, com incentivo ao aumento
do percentual em número de partos normais

Meta: Implantar modelo
de cuidado obstétrico
visando o melhor cuidado
no parto normal na
cidade de São Paulo

RESULTADOS

Remuneração Diferenciada
na Atenção Domiciliar

Implantação de novos modelos
de remuneração:
• Aumento da manutenção do tratamento
no domicílio, inclusive no caso
de intercorrências, sem deslocamento
do paciente ao pronto-socorro.
• Redução das internações e
reinternações na carteira-alvo.

Novo modelo de
remuneração por
capitação e desempenho
assistencial, privilegiando
o cuidado adequado
em ambiente domiciliar.

A Seguros Unimed no Intercâmbio Nacional
A Seguradora passou a fazer parte do Intercâmbio Nacional,
em 1º de janeiro de 2018, com a nova versão do
Manual do Intercâmbio.

A participação da Seguros Unimed no Intercâmbio é um avanço
que fortalece ainda mais a nossa parceria junto ao Sistema Unimed.

BUSCAM

500 mil
segurados

atendimento em todas
as regiões do País,
utilizando a rede própria
e credenciada das Unimeds
para atendimento.

Parcerias já firmadas
em APS
Contratadas
Jundiaí

Belo Horizonte

São José do
Rio Preto

Curitiba

João Pessoa

Itatiba

Em negociação
Porto Alegre

18.0 00

Carteira da Seguros Unimed exposta
à Atenção Primária à Saúde

15,00%

15.935
16.0 00

13,00%

14.0 00

12.335

11,00%

12.0 00

12.390
9.259 9.294

10.0 00

7.304

8.00 0

7.822 7.938 8.029 8.089

7,00%

9.301
4,80%

5.755 5.766 5.805

5,00%

3,60%

6.00 0

4.00 0

9,00%

1,58% 1,60% 1,58% 1,79% 1,82% 1,82%
1,19% 1,18% 1,15% 1,47% 1,56%

2,37% 2,38%

3,00%

3,05%
1,00%

2.00 0

-1,00%

-

jan/18

fev/18

mar/18

abr/18

mai/18

Vidas Expostas

jun/18

jul/18

% da Carteira

ago/18

set/18

out/18

% Carteira - BH

nov/18

dez/18

jan/19

fev/19

% Carteira - Amil

¹ Benchmarking Amil e BH realizado com base em informações de Jun.2018
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Modelos de pagamento:
o impacto da remuneração médica
A opção por método de pagamento e gestão dos médicos constitui
em escolha estratégica para a gestão de sistemas de saúde,
na medida em que produz impacto direto:
• no volume de serviços prestados à população
• na qualidade desses serviços
• nos graus de universalidade e equidade de acesso

Torna-se, portanto, fator determinante da qualidade dos gastos setoriais.
Fonte: Girardi ET AL, 2007

Modelos de pagamento:
Modelo dominante e os custos em saúde
Constatou-se que a dependência de
tecnologia mais cara, os pagamentos
mais elevados para os serviços médicos
quando efetuados em ambiente
hospitalar do que em ambulatórios,
e uma alta proporção de médicos
especialistas, em comparação com
os generalistas, eram importantes
fatores de custo.
Porém, a remuneração médica por
serviço (fee-for-service) destacou-se
como a causa mais importante
dos gastos elevados de saúde.

Tecnologia

Médicos
Especialistas

Serviços
mais caros
FEE for
SERVICE

Fonte: Schroeder & Frist, 2013 – Recomendações da Comissão Americana de Remuneração Médica

Evolução dos modelos de remuneração:
Transformação pelo Valor

Modelos de pagamento:
Formas de Remuneração Médica
• Os estudos apontam que deve
haver um mix ou blender
entre as quatro formas de
remuneração: capitação,
pagamento por item, salário fixo
e pagamento por desempenho.¹
• Como todas as formas tem pontos
positivos e negativos, o Mix tem
potencial para que haja uma
chance de minimização ou
correção dos pontos negativos.²
Fonte: ¹ Gérvas e Pérez Fernández, 2008.
² Gusso, 2013

Salário
Fixo

Pagamento
por Item

Mix Viável
Pagamento por
Desempenho

Capitação

Modelos de pagamento:
Entre as recomendações da Comissão Americana
de Remuneração Médica, destacam-se:
• Com o tempo, tente eliminar a forma de pagamento
exclusiva por procedimentos

• Contratos de remuneração por serviço sempre devem
incluir um componente de qualidade ou desempenho

• Teste de novos modelos de atenção

• Para clínicas de pequeno porte, as mudanças no
modelo de remuneração devem incentivar o
pagamento por serviço para métodos de
acompanhamento virtual

• Mesmo com a transição do sistema para modelos
mistos de pagamento, o modelo de pagamento
por serviços ainda será utilizado
• Incentivar a promoção, a prevenção
e o acompanhamento clínico
• O modelo de pagamento para os médicos
deve ser transparente

• As reformas iniciais devem se concentrar em áreas
em que há grande potencial de redução de custos
• Devem ser alinhados indicadores/metas para garantir
o acesso a cuidados, avaliar a adequação dos
indicadores de ajuste de risco, e promover um forte
compromisso dos médicos com os pacientes.

Fonte: Schroeder & Frist, 2013 – Recomendações da Comissão Americana de Remuneração Médica
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