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O CONTEXTO ATUAL

TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA

Transição Demográfica de Rápida Evolução:
Mantido o atual cenário, a partir de 2020 a proporção de idosos na população brasileira será maior do que a proporção na população mundial.
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Transição Demográfica de Rápida Evolução

❖ Estima-se que a população
idosa do Brasil mais do
que duplique, passando de
30 milhões em 2016 para
cerca de 65 milhões em
2050.
❖ O contingente de idosos,
que em 2016 representava
14% da população, deverá
chegar a 29% em 2050.

Transição Demográfica de Rápida Evolução

Tempo requerido para a população de idosos passar de 10% para 20% da população total do país
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Pirâmide da estrutura etária da população brasileira (2012) e dos beneficiários de planos
privados de assistência médica (junho/2018)
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Fonte: SIB/ANS/MS – 08/2018

A população idosa corresponde a 13,7% dos beneficiários de planos de saúde com assistência médica.
Entre as beneficiárias, 15,3% são idosas, enquanto 11,9% dos beneficiários do sexo masculino são idosos.
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Série histórica da participação da população idosa na carteira das operadoras por
modalidade – Brasil (2000 a 2015 e 2018)

Fonte: SIB/ANS/MS, MARÇO 2016
http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais

Fonte: ANS Tabnet
http://www.ans.gov.br/anstabnet/cgi-bin/dh?dados/tabnet_br.def

Dados de 2018
Modalidade

% idosos

Autogestão

Cooperativa

24,7%

13,8%

Filantropia

18,5%

Medicina de
grupo

Seguradora

12,3%

8,5%

TRANSIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Transição Epidemiológica no Brasil
Mortalidade Proporcional, 1930 - 2009
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Transição Epidemiológica no Brasil
Mortalidade Proporcional por Causas, 1996 a 2010
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Transição Epidemiológica por grupos de países de acordo com a renda

Distribuição do impacto das doenças por grupos de países
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INFLAÇÃO EM SAÚDE

A inflação em saúde (Variação dos Custos Médico-Hospitalares – VCMH/IESS) foi 6X mais alta
que a inflação geral (IPCA/IBGE) em 2018

Fonte: https://segurosinteligentes.com.br/portalrh/vcmh-inflacao-medica-cresce-mas-da-sinais-demelhora/

QUALIDADE EM SAÚDE

Qualidade em Saúde

➢ Os Programas da GEEIQ/DIDES têm como principal objetivo induzir a melhoria da
Qualidade em Saúde

➢ Qualidade do cuidado em saúde é o grau em que os serviços de saúde voltados para
indivíduos e populações aumentam a probabilidade de resultados desejados e são
consistentes com o conhecimento profissional corrente (IOM, 1999).
➢ A melhoria da qualidade consiste em fazer com que o cuidado de saúde seja:
Seguro
Efetivo
Centrado no paciente
Oportuno
Eficiente
Equitativo

Os Atributos da Qualidade em Saúde

Efetividade: consiste em prestar serviços
baseados em evidências, que gerem
benefícios claros.

Equidade: consiste em prestar um
cuidado que não apresente variações de
qualidade devido às características de
uma pessoa.

Cuidado centrado no paciente: visa
estabelecer uma parceria entre
profissionais e pacientes a fim de garantir
que o cuidado respeite as necessidades e
preferências dos pacientes
IOM, 1991

Eficiência: é a busca por evitar
desperdícios, incluindo desperdício de
equipamentos, insumos, ideias e energia,
além de gerar cuidado efetivo com o
menor custo possível.

Oportunidade: se traduz em reduzir os
tempos de espera e os atrasos
potencialmente danosos.

Segurança do paciente: ausência de dano
desnecessário, real ou potencial,
associado à atenção à saúde

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)
ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATINGIR
UM CUIDADO INTEGRAL E COORDENADO PARA O CONJUNTO DA
POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA

Programa de APS
Visão: Mudança do Modelo de Gestão Assistencial e do Modelo de Remuneração
para geração de valor.

O Programa é uma iniciativa desenvolvida
pela

ANS,

que

propõe

estimular

a

implantação de um modelo ainda pouco
disseminado na saúde suplementar para
reorganização da porta de entrada do
sistema com base em cuidados primários
em saúde.

Principais Problemas Identificados no Cuidado à Saúde no Setor Suplementar

Serviços de saúde estão
orientados para o
atendimento de casos
agudos.

Necessidade de
estruturação e
organização dos
serviços oferecidos
para atingir um
cuidado integral e
coordenado.

Busca por especialista
Ausência de médico de
referência

Emergência de
hospitais como porta
de entrada para
o
20
sistema de saúde.

Sem coordenação do
Cuidado
(Cuidado Desarticulado)

Modelo de Cuidado à Saúde Atual: Itinerário Terapêutico

Modelo Ineficiente

Hospital

Cuidado
Hospitalocêntrico

Médico-Centrado

Exames
laboratori
ais

Exames de
Imagem

Urgência e
emergência

Consultas
com
especialistas

Desarticulado

Terapias:
Quimio /
Radio /
TRS
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Sem Avaliação dos
Resultados

Foco na Produção

Realidade da Saúde Suplementar
Rede de Atenção à Saúde fragmentada
APS

FONTE: Mendes, 2010; Moraes, 2012; modificada de Coelho, 2013

Os pilares de estruturação dos cuidados primários em saúde
Porta de entrada do sistema – acesso ao primeiro contato,
acolhimento*
Longitudinalidade do cuidado
Alta coordenação do cuidado
Integralidade do cuidado
Centralidade na família

Orientação ao paciente e a comunidade
Fonte: Starfield, 2002
*A formatação da APS deve obedecer as características dos produtos contratados pelos beneficiários, especialmente quanto à cobertura e à porta de entrada.

Certificação de Boas Práticas em
Atenção à Saúde - Programa de APS

Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção à Saúde – PCBP
Certificação de Boas Práticas em APS: o 1º PCBP

Certificação de Boas
Práticas em Atenção
à Saúde*

Certificação em APS

Certificação em
Atenção Oncológica

Certificação Parto
Adequado

(em elaboração)

(em elaboração)

*Processo voluntário realizado por Entidade Acreditadora
25 em Saúde reconhecida pela ANS

Programa de Atenção Primária à Saúde - APS na Saúde Suplementar
As Operadoras poderão aderir ao Programa APS em duas modalidades:

Programa de APS

Certificação de Boas
Práticas em APS

Projetos-Piloto

Programa de Atenção Primária à Saúde - APS na Saúde Suplementar

OBJETIVOS
1.Promover a coordenação do cuidado em saúde, tendo a APS como porta de
entrada principal e eixo organizativo da rede assistencial;

2.Fomentar a adoção de boas práticas em APS na Saúde Suplementar;
3.Monitorar os cuidados primários em saúde por meio de indicadores, em
conformidade com evidências;

4.Estimular a implementação de modelos de remuneração inovadores para
melhora da qualidade assistencial e sustentabilidade do setor.
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Objetivos Específicos - APS
Ampliar o acesso a médicos generalistas na rede de cuidados
primários da saúde suplementar

Ampliar a vinculação de pacientes com condições crônicas
complexas a Coordenadores do Cuidado
Reduzir as idas desnecessárias a unidades de urgência e
emergência

Reduzir as internações por condições sensíveis à atenção
primária (ICSAP)
Ampliar o número de médicos generalistas (Médico de Família
e Comunidade ou Clínico Geral ) por beneficiário

Ampliar a proporção de pessoas que faz uso regular de um
mesmo serviço de saúde

CERTIFICAÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

Programa de Certificação de Boas Práticas em APS
Certificação APS
1. O Programa de Certificação conta com um Manual com requisitos e itens de verificação.

2. A Certificação é realizada por Entidades Acreditadoras em Saúde independentes, reconhecidas
pela ANS.
3. O Programa deve ter uma cobertura populacional mínima.
4. Há três níveis de Certificação, conforme a nota obtida e a abrangência da APS.
5. A Certificação terá duração máxima de 3 anos.
✓ Nível III (Certificação Básica) – igual ou maior que 70 e menor que 80 (2 anos)
✓ Nível II (Certificação Intermediária) – igual ou maior que 80 e menor que 90 (2 anos)

✓ Nível I (Certificação Plena) – igual ou maior que 90 (3 anos)

Programa de Certificação de Boas Práticas em APS

Equipe mínima
MÉDICO
Médico de Família e Comunidade
Clínico com capacitação em APS
Pediatra (Crianças/ Adolescentes)

ENFERMEIRO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Procedimentos na
Carteira de Serviços

Generalista ou

Especialista em Saúde da
Família

OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE

FISIOTERAPEUTA/
FONOAUDIÓLOGO/ TERAPEUTA
OCUPACIONAL/ NUTRICIONISTA

Nutricionista

Psicólogo

Saúde Funcional

Fisioterapeuta, etc.

PSICÓLOGO

DENTISTA

Saúde Mental

Saúde Bucal

Cobertura populacional mínima para Certificação em APS
Cobertura populacional mínima para Certificação em APS
Faixas de Beneficiários*

Cobertura APS

Igual ou inferior a 3.572
beneficiários

Mínimo de 70% dos
beneficiários
Cobertura entre 70% e
15,5%
Função linear decrescente

Entre 3.573 e 16 mil
beneficiários
Acima de 16 mil
beneficiários
(50% da meta no 1º ano; 100% no 2º ano)

Cobertura entre 15,5% e
10%
Função logarítmica
decrescente

Nº mínimo de
Número de
beneficiários
Equipes
cobertos
De 1 beneficiário até
1 equipe APS
2.500 beneficiários
2.500 beneficiários 1 equipe APS

De 5 mil a 352 mil
beneficiários

Para cada 2,5 mil beneficiários: 1 equipe de APS
*Excluídos os beneficiários em planos exclusivamente odontológicos.

2 a 141
equipes de
APS
Função
crescente

Programa de APS: Macroindicadores para
Monitoramento pela ANS
Metas Escalonadas*

Objetivos Específicos

Nome do Indicador

1. Ampliar o acesso a médicos generalistas
Razão de consultas com Generalista X Especialista
na rede de cuidados primários da saúde
suplementar
2. Ampliar a vinculação de pacientes com
Percentual de Beneficiários com Condições Crônicas
Condições Crônicas Complexas a
Complexas vinculados a um Coordenador do Cuidado
Coordenadores do cuidado
3. Reduzir as idas desnecessárias a
unidades de urgência e emergência
4. Reduzir as internações por condições
sensíveis à atenção primária (ICSAP)

5. Ampliar o número de médicos
generalistas (Clínico Geral ou Médico de
Família e Comunidade) por beneficiário
6. Avaliar a proporção de pessoas que faz
uso regular de um mesmo serviço de saúde

Taxa de visita à emergência / pronto-atendimento em
relação ao total de usuários cobertos pelo Programa
Percentual de Internações por Condições Sensíveis à
Atenção Primária (ICSAP)

Taxa de médicos generalistas por beneficiário

Ano 1

Ano 2

ampliar em

ampliar em

5%

8%

ampliar em
3%

ampliar em
5%

Total

(Ano 1+Ano2)

13,40%

8,15%

reduzir em reduzir em 3%
2%

-4,94%

reduzir em reduzir em 4%
2%

-5,92%

ampliar em
3%

ampliar em
3%

ampliar em
3%

ampliar em
5%

6,09%
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Proporção de pessoas que faz uso regular de um
mesmo serviço de saúde

8,15%

Requisitos da Certificação em APS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Planejamento e estruturação técnica
Ampliação e qualificação do acesso
Qualidade e continuidade do cuidado
Interações centradas no paciente
Monitoramento e avaliação da qualidade
Educação Continuada
Modelos de Remuneração centrado em valor

Classificação dos Itens de Verificação

Manual completo: Anexo IV da RN nº 440/2018
..\Anexo_IV_APS_13_12_2018_sem_marcações.pdf

PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA (I)
Planejamento e estruturação da área e das Equipes em APS
➢ Plano estruturado para implantação da APS
➢ Estabelecimento do público a partir de informações demográficas e epidemiológicas e do

perfil de utilização da carteira
➢ Protocolo de assistência farmacêutica para os medicamentos de uso domiciliar
➢ Coordenação da implementação e monitoramento das estratégias em APS contando com
profissional com pós-graduação em saúde coletiva/saúde pública ou saúde da família
➢ Equipes de APS multiprofissionais e interdisciplinares, com atribuições claramente definidas
em contrato, que cobrem cada uma no máximo 2.500 beneficiários

PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA (II)
Planejamento e estruturação da área e das Equipes em APS
➢ Identificação, busca ativa e telemonitoramento de pacientes de acordo com a sua condição
de saúde
➢ Telemonitoramento permite às equipes de APS receber informações sobre a condição de
saúde dos beneficiários e sua adesão ao plano terapêutico proposto

➢ Central de informações ao beneficiário durante o horário de funcionamento dos serviços de
APS
➢ Horário de funcionamento dos serviços de APS: segunda a sábado, perfazendo no mínimo
44h semanais, sendo que pelo menos 2 dias a partir de 08h e dois dias até 20h

AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO
Primeiro acesso à APS - fluxo direcionador para agendamento e atendimento
➢ Equipe de APS como referência para o primeiro acesso à rede assistencial

➢ População cadastrada e beneficiários vinculados a uma equipe de APS
➢ Marcação de consultas por telefone
➢ Marcação de consultas on-line ou por aplicativos móveis
➢ Agendamento de consultas com especialistas e exames pela equipe de APS
➢ Prazo máximo de 72h para as consultas não urgentes nos serviços de APS
➢ Tempo máximo de espera <30 min nos estabelecimentos de saúde

QUALIDADE E CONTINUIDADE DO CUIDADO (I)
Busca ativa, protocolos essenciais e estabelecimento de relação entre paciente e equipe de APS

➢ Diretrizes e protocolos sistematizam a transferência de informações entre as equipes de APS

e os especialistas
➢ Busca ativa de pacientes crônicos complexos após ocorrência de idas frequentes à
emergência ou alta de internação hospitalar
➢ Gestão do uso de polifarmácia para pacientes crônicos complexos
➢ Diretrizes para referência e contra-referência
➢ Protocolos e Diretrizes Clínicas baseadas em evidências científicas para as rotinas preventivas
e para o plano de cuidado multiprofissional dos beneficiários
➢ Orientação sobre o uso racional, utilização e armazenamento adequado de medicamentos

QUALIDADE E CONTINUIDADE DO CUIDADO (II)
Busca ativa, protocolos essenciais e estabelecimento de relação entre paciente e equipe de APS

➢ Gestor/coordenador do Cuidado/Navegador para o acompanhamento de pacientes crônicos

complexos
➢ Avaliação dos resultados de exames diagnósticos na consulta de retorno pela mesma equipe
de APS
➢ Utilização de prontuário único
➢ Utilização de prontuário eletrônico
➢ Vinculação do beneficiário a uma equipe de APS
➢ Protocolos e Diretrizes com critérios de elegibilidade para atenção domiciliar e cuidados
paliativos

➢ Coordenação entre os serviços de APS, os SADT e os demais níveis de atenção

CENTRALIDADE NO PACIENTE
O atendimento centrado no paciente e na família como um princípio geral dos serviços de APS
➢ Informações claras e atualizadas sobre o fluxo na rede assistencial a partir da APS
➢ Orientações em linguagem clara e simples sobre as principais condições crônicas e sobre hábitos de
vida saudáveis nos serviços de APS e no portal da operadora na internet
➢ Informações escritas ao beneficiário sobre sua condição de saúde e encaminhamentos necessários
para os serviços de referência
➢ Informações aos beneficiários sobre as Carteiras de Serviços das equipes de APS
➢ Realização de avaliação clínica inicial e avaliações periódicas de acordo com protocolos estabelecidos
➢ Utilização de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, quando couber
➢ Utilização de Plano de Cuidados com as condutas, rotinas e metas pactuadas com o paciente
➢ Realização pela operadora de pesquisa de satisfação relativa à experiência do cuidado nos serviços de

APS

EIXOS DE AVALIAÇÃO, EDUCAÇÃO E REMUNERAÇÃO

➢ Monitoramento e avaliação da qualidade
➢ Educação permanente
➢ Modelos inovadores de remuneração baseados em valor

PROJETOS-PILOTO

Projetos-Piloto em APS
Entidades Responsáveis, Objetivos, Metodologia e Fases dos Projetos-Piloto
1. Entidades responsáveis: ANS, Institute for Healthcare Improvement – IHI, Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
Hospital Sírio-Libanês e Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade - SBMFC.
2. Objetivos: melhoria, no setor suplementar:
I.

Do acesso à rede prestadora de serviços de saúde;

II. Da qualidade da atenção à saúde; e
III. Da experiência do beneficiário.

3. Metodologia: Modelo de Melhoria do IHI

4. Fases:
I.

Planejamento e ações colaborativas dos Projetos-Piloto;

II. Expansão do conhecimento e trabalho preparatório para a Certificação.

Programa de APS: O Modelo de Cuidado Integral
Prioridade aos cuidados ambulatoriais e domiciliares
Equipes multiprofissionais e multidisciplinares

Cuidado abrangente, continuado e coordenado
Organização da rede assistencial - APS porta de entrada preferencial
Promoção, prevenção, cura, reabilitação e cuidados paliativos
Avaliação das ações realizadas
Incorporação de tecnologias em saúde baseada em evidências
Adoção de protocolos e diretrizes clínicas baseada em evidências
Remuneração dos serviços baseada em valor

Utilização de ferramentas de TI
Fonte: Starfield, 2002; Mendes, 2009; Almeida et al., 2011; Rodrigues et al., 2014; AHRQ, 2015; Damaceno et al., 2016; Ramos, 2016

Programa de APS
Organização Poliárquica, com a APS como ordenadora da rede de atenção à saúde e
coordenadora do cuidado
Urgência e
Emergência

Atenção
Hospitalar

Atenção
Especializada

APS

Cuidados
Paliativos

Fonte: Adaptado de Mendes, 2010
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Avaliação,
Monitoramento
Auditoria

APS: ordenadora da Rede de Atenção à Saúde

APS

• Conjunto de prestadores de serviços
vinculados entre si
• Atenção integral à saúde dos
beneficiários (adultos e idosos,
obrigatoriamente)
• Coordenação pela Atenção Primária
à Saúde (APS)

FONTE: Mendes, 2010; Kuschnir & Chorny , 2010; modificada de Coelho, 2013

Certificação em APS: informações no Portal da ANS na internet

http://www.ans.gov.br/gestao-em-saude/certificacao-de-boas-praticas
Manual APS
http://www.ans.gov.br/images/ANEXO/RN/RN_440/Anexo_IV_APS_13_12_2018_sem_marca%C3%A7%C3%B5es.p
df
Entidades acreditadoras reconhecidas pela ANS
(http://www.ans.gov.br/images/stories/gestao_em_saude/boas-praticas/boas-praticas-acreditadoras.pdf)

Manual de Certificação em APS no Portal da Agência

http://www.ans.gov.br/images/ANEXO/RN/RN_440/Anexo_IV_APS_13_12_2018_sem_marca%C3%A7%C3%B5es.pdf

Obrigada!

