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Declaração de Conflito de Interesse

• Autor do modelo GPS.2iM© para avaliação de desempenho e pagamento por
performance em saúde

• Autor do Livro: “Pagamento por Performance: o desafio de avaliar o desempenho
em Saúde”

• Consultor para projetos de reforma do modelo de remuneração médica no Brasil
• Palestrante convidado sobre este tema em diversas instituições de saúde,

públicas e privadas no Brasil e Exterior
• CEO da empresa 2iM S/A empresa proprietária do software GPS.2iM® atualmente  

com mais de 80 programas de avaliação de desempenho implantados em  
hospitais, operadoras de planos de saúde e SUS e empresa reconhecida pela ANS  
como Gestora de outros programa para o QUALISS

• Presidente do IBRAVS – Instituto Brasileiro de Valor em Saúde 2018-19
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✓ A Economia da Saúde
✓ Avaliação de Tecnologias em Saúde
✓ Modelos de Remuneração Baseados

em Valor
✓ Medindo Valor em Saúde
✓ Algumas conclusões
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ECONOMIA EM SAÚDE
CONCEITOS



É o estudo de  
como os  
recursos são  
alocados para e  
na saúde

Economia
em Saúde
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• Os recursos são escassos: CUSTO-OPORTUNIDADE: Os  

indivíduos devem abrir mão de algum recurso para  

obter outro.

• As decisões são tomadas de forma racional: PRINCÍPIO  

DA RACIONALIDADE: fazer escolhas que são o melhor  

para mim dado meus recursos limitados

• Análise marginal: Para fazer uma escolha apropriada  

um tomador de decisão deve entender o custo e o  

benefício da próxima unidade

• Uso de modelos: palavras, gráficos ou fórmulas  

matemáticas que representam metaforicamente a  

realidade. Estas metáforas devem ser testadas contra  

um senso de realidade e fatos.

Premissas em  
ECONOMIA
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Quais bens?
EFICIÊNCIA ALOCATIVA
Direcionar recursos para o seu mais
produtivo uso

Como são produzidos?
EFICIÊNCIA TÉCNICA
Fazer as atividades acordadas usando
o mínimo recurso possível, ou fazer o
máximo de atividades
Por quem?
EQUIDADE

Questões  
Fundamentais  
em Economia  
em Saúde
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Teoria da  
Demanda

Os indivíduos são totalmente  
informados sobre os preços,  

as quantidades e os  
relacionamentos dos cuidados  
médicos e outros inputs para  

seus níveis de saúde.
P

Q

p1

p2
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ASSIMETRIA DE INFORMAÇÕES:
compradores e vendedores tem
diferentes níveis de informação

SELEÇÃO ADVERSA:
Fenômeno no qual os planos de saúde  
(seguros) atraem pacientes com maior  
probabilidade de usar os serviços numa  
taxa maior do que a média.

Teoria da Demanda
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ASSIMETRIA  
DE        

INFORMAÇÕES

PERFEITA INFORMAÇÃO → IRREAL



Teoria da Demanda
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DEMANDA  
INDUZIDA  

PELO  
FORNECEDOR

• DIF sugere que os provedores de  
serviços de saúde tem e usam seu  
conhecimento para influenciar a  
demanda, recebendo vantagens do  
“gap” de informação existente.

• Num mundo hipotético onde não há  
diferenças de informações entre o  
médico e o paciente, e o médico está  
preocupado apenas com o bem estar  
do paciente, DIF não ocorre.



Teoria da Demanda
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DEMANDA  
INDUZIDA  

PELO  
FORNECEDOR

EFFEITO DE ROEMER: (ou Lei de Roemer.  
ROEMER, 1993) → “Se há leitoshospitalares  
disponíveis, eles tendem a ser usados,  
independentemente das necessidades da  
população”.

✓ Pacientes confiam em seus médicos os  
quais usam sua discricionariedade e  
influência para estimulá-los a consumir
serviços que estes não consumiriam se  
estivessem totalmente informados.

✓ Say´s law: “os provedores geram sua
própria demanda mesmo em mercados
saturados”



FONTE: The Economics of Health and Health Care, p 204
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Teoria da Demanda

DEMANDA  
INDUZIDA  

PELO  
FORNECEDOR
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Aplicações Práticas da  
Economia da Saúde

• Avaliação de Tecnologias em Saúde
• Modelos de Remuneração Baseados em Valor
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AVALIAÇÕES DE TECNOLOGIAS  
EM SAÚDE (ATS)
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ATS – Definição do MS
“Processo contínuo de análise e síntese dos benefícios  
para a saúde, das conseqüências econômicas e sociais  

resultantes do emprego de tecnologias, considerando os  
seguintes aspectos: segurança, acurácia, eficácia,  

efetividade, custos, custo-efetividade e aspectos de  
equidade, impactos éticos, culturais e ambientais

envolvidos na sua utilização”

FONTE: Ministério da Saúde. Proposta da política nacional de gestão de tecnologia em saúde, 2007
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O que é “Tecnologia em Saúde”?

“São medicamentos, materiais, equipamentos e  
procedimentos, sistemas organzacionais,  

educacionais, de informação e de suporte, bem  
como programas e protocolos assistenciais, por  
mios dos quais a atenção e os cuidados com a  

saúde são prestados”

FONTE: Ministério da Saúde. Portaria 2.510/GM de 19/12/2005
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ATS:
Permite, na prática clínica,  

apontar o uso mais eficiente da  
tecnologia



Análises que levam em consideração o custo e  

os resultados, ou conseqüências, de um

tratamento que requer o uso de um agente
farmacêutico ou outra tecnologia em saúde.

Avaliações farmacoeconômicas
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Terapia

Padrão

Nova

Terapia

Impacto no estado de saúde

Impacto nos custos

Sobrevivência  
QVRS

Hospitalização
Outras drogas

Procedimentos, etc.

Impacto no estado de saúde

Impacto nos custos

Grupo
alvo de
pacientes

Natureza das avaliações farmacoeconômicas
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Sobrevivência
QVRS

Hospitalização  
Outras drogas

Procedimentos, etc
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ATS

•Análise dos Custos
•Análise das Conseqüências ou Desfechos
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Análise de Custos

Não é o custo da “droga” ou da
tecnologia apenas !

Mas sim, é o custo do “processo cuidar  
do paciente” em um determinado  

período !
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Categorias de custos

• Diretos
• Ex: Medicamentos; médico; Internação;ambulatório; enfermagem; farmacêutico; exames

• Diretos não médicos
• Ex: Transporte ao centro médico,custos com higiene

• Indiretos
• Ex: Absenteísmo, Presenteísmo, Perda de produtividade

• Intangíveis
• Ex: Dor e sofrimento relativo à doença
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Análise dos Desfechos

• Desfechos são “variáveis-resposta” utilizados em pesquisa clínica para  
avaliar, principalmente, a eficácia e a segurança de um medicamento  
ou procedimento terapêutico em desenvolvimento

• São constituídos de parâmetros clínicos e/ou laboratoriais qualitativos
e quantitativos

• Dois tipos:
• Desfechos Intermediários
• Desfechos Finais
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Exemplos de Desfechos
DOENÇA INTERMEDIÁRIOS FINAIS
Infecção HIV Contagem CD4+ AIDS/morte
Câncer Redução do Tumor Mortalidade
Glaucoma Pressão Intraocular Cegueira
Aterosclerose PA

Colesterolemia
Infarto Cerebral
Infarto do Miocárdio

Arritmias Extrassístole Morte Súbita
Insuficiência Cardíaca Disfunsão ventricular Mortalidade
Diabetes Glicemia  

HbA1C
Arteriopatia

Doença Óssea Osteoporose Fratura
Doenças em Geral Internações

Diárias hospitalares

FONTE: Adaptado  
COUTINHO, 2002



Perguntas Os custos e conseqüências das alternativas
foram examinados?

Ex
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Não Sim

N
ão

Avaliação parcial Avaliação parcial
Apenas

conseqüências?
Apenas
custo?

Descrição dos desfechos
clínicos e custos

descrição dos
desfechos  

clínicos

Descrição
dos custos

Si
m

Avaliação parcial Avaliação completa

Eficácia
Efetividade

Análise de
custos

Minimização de custos

Análise de custo efetividade

Análise de custo utilidade

Análise de custo benefício
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FONTE: Drummond MF  
et al. Methods for the  
economic evaluation  
of health care  
programmes. 2nd  
edition. Oxford:  
Oxford Press: 1997
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Análise de Custo Efetividade

• Custo efetividade
O medicamento/tecnologia é custo efetivo se produz  
melhora nos desfechos clínicos para um aumento  
justificável no custo

• Cost saving
Cost saving significa que o medicamento/tecnologia
verdadeiramente reduz o custo total do tratamento



Diferença de custo
+

-

+ Diferença no efeito-

IV

III II

I

Maior  
efetividade

Maior custo

Maior  
efetividade

Menor custo

Maior custo

Menor  
efetividade

Menor custo

Menor
efetividade

Análise da custo
efetividade marginal

Alternativa dominante
(cost saving)

Alternativa sem vantagens

Descartar

?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

Questionável!!!!
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Análise de Custo Efetividade
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O que é ser Custo-efetivo?

É apresentar uma relação de custo-
efetividade, ou seja, o valor adicional que  
será pago pelo benefício adicional, está  
dentro de um parâmetro aceitável de  

investimento dentro do sistema de saúde



Diferença de custo
+

-

+ Diferença no efeito-

IV

III II

I

Maior  
efetividade

Maior custo

Maior  
efetividade

Menor custo

Maior custo

Menor  
efetividade

Menor custo

Menor
efetividade

Análise da custo
efetividade marginal

Alternativa dominante
(cost saving)

Alternativa sem vantagens

Descartar

?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

Questionável!!!!

Custo-
proibitivas
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Custo-
efetivas
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O que é um parâmetro aceitável?

■ É o valor determinado pelo sistema de saúde no qual ele  
aceita investir em uma nova intervenção em saúde para obter  
um ano de vida adicional com qualidade

Qual é este valor?

■ USA – US$ 50,000.00
■ História do limite nos EUA (equivalente ao investimento durante um ano para um

paciente renal crônico)

■ Reino Unido - £ 30,000.00
■ Brasil – Recomendação da OMS – 3 x PIB per capta

■ USD 25,949,85 (PIB per capta Brasil 2016 – USD 8,649.95)
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Análise de Custo Efetividade e o  
conceito de Valor de Porter
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[ Valor ]
Relação entre resultados e  

custo dispendido para atingir  
estes resultados

V (VALOR) =
Q(QUALIDADE)

C(CUSTO)

[ Custo Efetividade ]
Relação entre resultados e  

custo dispendido para atingir  
estes resultados

ACE =
C(CUSTO

Q(QUALIDADE)



O QUE É VALOR?
Perspectiva da Economia da Saúde

BENEFÍCIO ESFORÇO
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BENEFÍCIO
ESFORÇO
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O QUE É GERAR VALOR??



VALOR EM SAÚDE

QVRS  
SATISFAÇÃO

ACESSO  
PREÇO

PREFERÊNCIA ou
“UTILIDADE”

ESFORÇO DO  
CLIENTE
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Qualidade de Vida Relacionada à
Saúde - QVRS

“É um conjunto de valores ou  
preferências atribuídas a diferentes  

estados de saúde, definida através de  
seus conceitos e domínios fundamentais,  
tomados pelo cliente na valoração do seu  

estado de saúde”
(GOLD, 1996)
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Domínios para medir a QVRS

FUNÇÃO

• Capacidade do individuo em realizar suas atividades do cotidiano
• Ex.: QALY – (EQ-5D: Mobilidade, Auto-cuidado, Atividades Usuais,

Dor/Desconforto e Ansiedade/Depressão)

ESTADO DE
SAÚDE

• Impacta diretamente na função
• Indicadores: RCV, IMC, Hg A1c, Colesterol, e desfechos

(internações, permanência hospitalar, etc)

AUTO-
PERCEPÇÃO

• Prediz a forma consciente do declínio funcional e mortalidade
• Ex.: Termômetro (EQ-VAS )
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Satisfação

• Como atendimento das expectativas (medida subjetiva)
• Por presença de atributos determinantes

• Dimensão “resultado”: MEG, dor, cicatriz, etc.. Está associado ao padrão
técnico.

• Dimensão “processo de atendimento”: Veículo pelo qual o cuidado é prestado
(infra-estrutura de atendimento, demora para marcação de consulta, etc)



VALOR EM SAÚDE

QVRS  
SATISFAÇÃO

ACESSO  
PREÇO

ESFORÇO DO  
CLIENTE
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Acesso

• Aspectos Estruturais: Relacionado com o modelo de gestão  
(dimensionamento, porta de entrada, rede restrita, processo de  
regulação, etc.)

• Aspectos Geográfico: Localização, tempo de marcação de consulta,
total do tempo de atendimento, etc.
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Preço

• Co-participações impactam no acesso e utilização do sistema de  
saúde:

• Os pacientes são “custo-sensíveis” em relação a atitudes de promoção e
prevenção

• Pode ser um inibidor do abuso da utilização, sem prejuízo para a saúde dos
pacientes, excetuando os mais carentes.



Saúde Baseada em Valor
“É um sistema de saúde que entrega os melhores resultados possíveis aos
pacientes com o mais baixo custo possível”
ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurements)

O QUE É VALOR?
Nova perspectiva: do paciente

Dr. César Abicalaffe – Copyright 2017
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“A alavanca mais poderosa para reduzir  
custos e melhorar o Valor é melhorar os  
resultados que realmente importam ao  

paciente”

Fonte: Porter @ ICHOM
Conference 2017



“The Health outcomes  
achieved that matter 
to patients relative to  
the cost of achieving
these outcomes”

VALOR
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O que são estes
resultados?

• Qual perspectiva???

Exemplo de uma cirurgia de prótese de
joelho





TEP

Manutenção do
Nível Funcional

Habilidade de viver
independentemente
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TEP

Manutenção do
Nível Funcional

Habilidade de viver
independentemente
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Por que VALOR passou a ser  
considerado?



✓Baixa qualidade
✓Falta de segurança
✓Alto custo
✓Valor questionável
✓Má distribuição da atenção
✓Coexistência de um paradoxo  
perturbador:
•Sobretratamento
•Subtratamento

Fonte: Institute of Medicine (EUA), 2012
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“Evitando lesões aos pacientes a partir  
do cuidado destinados a cuidar deles”

(IOM,2001)

QUALIDADEEM  
SAÚDE

Centralidade  
no Paciente

Eficiência

Eficácia

Segurança

Acesso

Equidade
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Estima-se que o erro assistencial seja a terceira causa
de morte nos EUA, estando atrás somente de doenças
cardiovasculares e câncer, podendo chegar a

400.000 óbitos porano

No BRASIL estima-se de 104.187 a 434.112  
óbitos/ano podem estar associados a eventos  
adversos. No melhor cenário é a 5ª causa de morte

FONTES: IESS, 2017; MAKARY; DANIEL, 2016 JTJAMES, 2013; IOM, 2001



“Evitando desperdícios”
(IOM,2001)

QUALIDADE  
EM SAÚDE

Centralidade  
no Paciente

Eficiência

Eficácia

Segura  
nça

Acesso

Equidade
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Estudos recentes utilizando a  
abordagem de W. Edward Deming  

revelam que cuidados inadequados,  
desnecessário, descoordenados e  
ineficazes, além de processos de  
negócios abaixo do ideal podem  

consumir pelo menos 35%, e talvez  
mais de 50% do que o país gasta  
anualmente em cuidados de saúde

FONTES: @ The Case of Capitation. James MC, 2016



Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Ineficiência na produção das
“unidades de cuidado”

exames, medicamentos, horas de
atenção da equipe de enfermagem, etc.

Uso desnecessário ou abaixo do ideal  
dos cuidados durante o processo de  

atenção
exames de imagem redundantes, testes  

duplicados, medicamentos prescritos para tratar  
complicações evitáveis, etc.

Cuidados para um grupo de pacientes que  
são desnecessários ou evitáveis cuidados  
intensivos no fim de vida para pessoas que pediram  

expressamente que não querem, procedimentos cirúrgicos  
eletivos, que com uma melhor informação o paciente não  

teria feito, visitas a especialistas ou internações que  
poderiam ser evitadas através de tratamentos ambulatoriais,  

etc.

DESPERDÍCIOS  
EM SAÚDE
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QUALIDADE EM  
SAÚDE

Centralidade  
no Paciente

Eficiência

Eficácia

Segurança

Acesso

Equidade
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“Prestando serviços com base no conhecimento  
científico para todos os que poderiam se beneficiar  
e abstendo-se de prestar serviços para aqueles que  

não estão propensos ao benefício” (IOM,2001)

- 35% dos procedimentos são
benéficos

~ 10% mitigam uma condição e
criam outra

+ 50% são usados mesmo
sem evidências robustas

FONTES: BMJ, Clinical Evidence, 2011
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QUALIDADE EM  
SAÚDE

Centralidade  
no Paciente

Eficiência

Eficácia

Segurança

Acesso

Equidade
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Existência de um paradoxo  
perturbador: Coexistência de Sobre  

utilização com Sub utilização

• Nos EUA, histerectomias
inapropriadas vão de 16 a 70%

• Na Espanha, próteses de joelho  
inapropriadas acontecem em 26%,  
nos EUA são 34%

• 6,2 milhões de Cesáreas não
adequadamente indicadas são feitas  
anualmente (50% delas no Brasil)

FONTES: Berwick D, 2017



2x

4x

9x

18x

20x

Variation in 30-day mortality rate from heart attack in US hospitals

Variation in bypass surgery mortality in the UK hospitals

5x Variation of major obstetrical complications among US hospitals

Variation in Dutch hospitals’ complication rates from radical prostatectomies  
in the Dutch hospitals

Variation in reoperation rates after hip surgery in German hospitals

Variation in mortality after colon cancer surgery in Swedish hospitals

Variation is pervasive across conditions and all types of outcomes wherever  
systematic data is available

Copyright © Michael Porter 2016

Variações de Qualidade
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Variações de Qualidade
Average hospital Best hospital

94%
5 year disease specific survival

95%

75.5%
Severe erectile dysfunction after one year

17.4%

43.3%
Incontinence after one year

9.2%

Source: ICHOM

Copyright © Michael Porter 2016

Ca de Próstata na Alemanha
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FONTE: The Best Practice. Charles Kenney, 2008

“Problemas de qualidade
decorrem

do erro humano, o que não  

significa atribuir culpa. Os
erros ocorrem

em virtude de sistemas
falhos e

mal desenhados.”
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Fonte: Porter @ ICHOM Conference 2017
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“Todo sistema é  
perfeitamente desenhado 

para produzir os resultados
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que gera”.
IHI



Algumas “soluções” incrementais têm tido
impactos limitados
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• Programas para redução de erros e
segurança do paciente

• Estímulos para uso de MBE
• Medidas da satisfação do paciente
• Programas de acreditação e qualificação

da rede
• Programas de gerenciamento de

pacientes crônicos

QUALIDADE CUSTOS

• Auditorias e controladorias
• Coparticipações
• Gerenciamento de casos
• Avaliações de tecnologias para  

incorporações no ROL
• Congelamento de honorários e  

negociação com prestadores  
mantendo a base FFS



Problemas sistêmicos requerem  
soluções sistêmicas
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MODELOS DE  
REMUNERAÇÃO BASEADOS  

EM VALOR
Como entregar uma Saúde Baseada em Valor
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O modelo de
financiamento

distorce e  
tendenciona o  

modelo assistencial.
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“Mesmo entre os profissionais de  
saúde motivados a prover a melhor  
atenção à saúde possível, a estrutura  
de remuneração pode não facilitar as  
ações necessárias para melhorar a  
qualidade da atenção à saúde e pode,  
da mesma forma, frustrar ações deste

COPYRIGHT 2018 Dr. CésarAbicalaffe

tipo”
INSTITUTE OF MEDICINE – “Crossing the Quality Chasm”- 2001



Salário

PROSPECTIVO
RETROSPECTIVO

Capitação

Fee for
Service
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“Todo e qualquer movimento para remuneração prospectiva  
aumenta os incentivos para subtratamento e seleção de  
risco. Todo movimento compensatório para remuneração  
retrospectiva, revive o tradicional incentivo por estilos de  

práticas inconsequentes de custos” (ROBINSON, 1993)



Pagamentos
Baseados
em Valor

Por Dr. César Abicalaffe
Médico com Mestrado em Economia da Saúde pela Universidade de York  
na Inglaterra, MBA em Estratégia e Gestão Empresarial pela UFPR; Foi  
consultor da ANS para o QUALISS e autor do modelo GPS.2iM© – Gestão  
da Performance em Saúde com mais de 80 programas implantados no País  
em hospitais, planos de saúde e SUS até a presente data. Presidente do  
IBRAVS, 2018-19

Value-based Payments
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[ Performance ]
Performance = Qualidade  

O custo faz parte da
qualidade medido dentro da  

dimensão EFICIÊNCIA

[ Valor ]
Relação entre resultados e  

custo dispendido para atingir  
estes resultados

Discussões
Conceituais

V (VALOR) =
Q(QUALIDADE)

C(CUSTO)

FONTES: Abicalaffe, 2015; Porter, 2006
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O racional é
o mesmo

usar incentivos para 
melhorar a qualidade e 

a percepção de valor
do paciente
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O QUE É E O QUE NÃO É
PAGAMENTO BASEADO EM VALOR

Um facilitador para buscar a  
sustentabilidade clínica e financeira de um  

sistema de saúde

Catalizador de mudanças. É possível criar  
um sistema de saúde novo, mais custo  

efetivo e de melhor qualidade

Possibilita repensar a lógica da  
remuneração, pois paga por resultado ao  

invés de volume e complexidade

Uma panaceia…
muito trabalho é necessário para

redesenhar o sistema

Uma tentativa de fazer os prestadores
fazerem mais por menos. O foco é no
desperdício e reinvestir as economias

Um modelo que serve para tudo.
Os sistemas devem se adaptar a cada

contexto.
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O que É O que NÃO É
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Payment Method
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FONTE: 3M – Health Information System:  
The payment continuoum



FONTE: Modificado de Better Care. Smarter Spending. Healthier
People: Paying Providers for Value, Not Volume , 2015
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FONTE: Modificado de Better Care. Smarter Spending. Healthier
People: Paying Providers for Value, Not Volume , 2015
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Nível de Responsabilização e Integração do Prestador

FFS tradicional.
Nada  

relacionado à  
qualidade.

Categoria I
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Fee-for-Service



FONTE: Modificado de Better Care. Smarter Spending. Healthier
People: Paying Providers for Value, Not Volume , 2015
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Nível de Responsabilização e Integração do Prestador

A) Infra
B) Reports

C) FFS + P4P

D) FFS+
Recompen-sas

e Punições

FFS tradicional.
Nada  

relacionado à  
qualidade.

Modelos de P4P: FFS + Pelo menos uma parte do pagamento é associado a  
métricas de qualidade.

Categoria IICategoria I
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Fee-for-Service



FONTE: Modificado de Better Care. Smarter Spending. Healthier
People: Paying Providers for Value, Not Volume , 2015
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A) Infra
B) Reports

C) FFS + P4P

D) FFS+
Recompen-sas

e Punições

B) +  
Compartilha-
mento do Risco

FFS tradicional.
Nada  

relacionado à  
qualidade.

Modelos de P4P: FFS + Pelo menos uma parte do pagamento é associado a
métricas de qualidade.

Modelos alternativos de pagamentos  
mas ainda construídos sob a base FFS.

Categoria II Categoria III

Nível de Responsabilização e Integração do Prestador

Categoria I
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Fee-for-Service

A)
Compartilha-

mento da  
Economia  

(ORÇAMENTO  
GLOBAL



FONTE: Modificado de Better Care. Smarter Spending. Healthier
People: Paying Providers for Value, Not Volume , 2015
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Categoria IV

A) Infra
B) Reports

C) FFS + P4P

D) FFS+
Recompen-sas

e Punições

A)
Compartilha-

mento da  
Economia  

(ORÇAMENTO  
GLOBAL

B) +  
Compartilha-

mento do Risco

A) BUNDLES
(Episódios)

B) CAPITATION

FFS tradicional.
Nada  

relacionado à  
qualidade.

Modelos de P4P: FFS + Pelo menos uma parte do pagamento é associado a  
métricas de qualidade.

Modelos alternativos de pagamentos  
mas ainda construídos sob a base FFS.

Modelos de Pagamento Baseado em  
Populações

Categoria II Categoria III

Nível de Responsabilização e Integração do Prestador

Categoria I

Fee-for-Service
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Análise
Prática de
alguns
Modelos
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Pagamento por  
Performance

Performance based Payment
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Conceito e
Modelo de
Pagamento

• Mantem-se o pagamento tradicional FFS  
tabelado ou salário, mas associa-se a ele  
incentivos com base na melhoria de  
indicadores de qualidade.

• Modelo de Remuneração
• FFS ou Salário MAIS incentivos pela  

qualidade



Aplicação

• Pode ser para os médicos da rede,  
ambulatórios e hospitais, assim como  
para demais prestadores da rede  
(hospitais, SADTs)

• No Brasil já existem várias operadoras  
pagando sua rede desta forma



Pontos  
Positivos

• Facilidade de implantação, pois não se  
muda o status quo atual (mantem-se as  
tabelas negociadas, sistemas de  
informação,

• Mais aderência dos prestadores (mínimo  
risco compartilhado com maior  
responsabilização sobre o cuidado)

• Pode ser incrementado a medida que  
melhora os inputs de dados de desfecho  
clínico e modelos de DRG



Desafios

• Métricas de qualidade: relevantes, sólidas
cientificamente e viáveis

• No caso de pagamentos da rede, existem  
poucos dados assistenciais (boa parte são dados  
de faturamento) e, portanto, os indicadores de  
desempenho são mais limitados

• Criar um modelo centrado no paciente que
impacte na qualidade

• Risco de vincular o honorário tabelado à
performance: conflito ético

• É fundamental ter um processo meticuloso de  
definições, regras de implementação e métricas  
para aferição dos resultados, com recompensas  
proporcionais aos resultados obtidos
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Orçamento Global  
Ajustado

Adjusted Budget Global Payment
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Conceito e
Modelo de
Pagamento

• Um orçamento global fornece um  
montante fixo de financiamento para um  
determinado hospital por um período de  
tempo fixo (normalmente um ano) para  
uma população específica, em vez de  
taxas fixas para serviços ou casos  
individuais.

• O orçamento é definido anualmente, mas  
os pagamentos são mensais globais  
definidos pela média histórica de  
pagamento

FONTE: Global Budget for Hospitals. Urban Institute, 2016



Aplicação

• Hospitais com histórico de volume de  
atendimentos

• Todos os hospitais próprios da AMIL já estão  
sendo remunerados desta forma e se espera  
ampliar para grande parte da rede no  
próximo ano.



Pontos  
Positivos

• Redução do Ciclo de Faturamento
• Pagamento realizado por mês imediatamente  

subsequente ao atendimento

• Inexistência de Glosas
• Pagamento integral conforme negociação (reduz

o custo administrativo bilateral)

• Previsibilidade de Faturamento (prestador)
e Custo (operadora)

• Isenção de necessidade de aguardar guias
de liberação

• Isenção de solicitação de autorização prévia
para realização de exames de SADT e OPME

FONTE: UHG, 2017



Desafios

• Não promovem a concorrência entre os  
hospitais ou recompensam os hospitais pelo  
crescimento da participação no mercado;

• Se não houver incentivos e avaliações de  
desempenho específicos, pode haver limitação  
dos gastos, mesmo que a abordagem de  
redução de gastos possa afetar negativamente o  
acesso e a qualidade. Pode induzir ao  
subtratamento e seleção de risco

• Na Europa, alguns hospitais tiveram filas para
procedimentos eletivos.

FONTE: Global Budget for Hospitals. Urban Institute, 2016; Abicalaffe, 2017
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Capitation
Um modelo de Pagamento Baseado em  

Populações
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Conceito e
Modelo de
Pagamento

• Pagamento por vida em uma área de
abrangência associado a métricas de
qualidade

• Modelo de remuneração:
• Pagamento por vida, ajustado pelo risco para  

atendimentos numa área de abrangência,  
associado à métricas de qualidade.

• Inclui medidas de qualidade e padrões pré  
estabelecidos para serem seguidos

• O risco é ajustado em função do grupo
populacional atendido



Aplicação

• Atenção primária
• Algumas especialidades que gerenciem  

populações e sejam bem  
compartimentalizadas, como a pediatria,  
ortopedia, oftalmologia e cardiologia

• Casos práticos em duas operadoras para as  
áreas de Ortopedia, Cardiologia, Fisioterapia  
e Psiquiatria (em estudo)



Pontos  
Positivos

• Transfere aos médicos a responsabilidade de  
considerar os custos das opções de tratamento

• Encoraja a redução do desperdício, pois a
economia gerada fica com os prestadores

• Incentivos financeiros para reduzir custos e  
melhorar os desfechos e a experiência do  
paciente



Desafios

• Não há responsabilização diretamente sobre o  
paciente

• Risco de subtratamento e seleção de risco se
não devidamente avaliado. É minimizado pelo
tipo e quantidade de incentivo

• Grande paradigma para transferir ao prestador
todo o risco da assistência



Bundle Payment
Pagamento por Episódios

Um modelo de Pagamento Baseado em Populações

Uma grande aposta para a sustentabilidade do sistema de saúde



Conceito e
Modelo de
Pagamento

• Pagamentos de uma determinada condição clínica  
durante todo um período de tempo definido dependendo  
da condição clínica.

• Modelo de pagamento:
• Pagamento único ajustado pelo risco para uma  

determinada condição clínica
• Cobre todo os serviços e infraestruturas necessárias  

para o tratamento de uma condição clínica em todo o  
ciclo de cuidado ou um tempo definido para  
condições crônicas

• Modelo Prospectivo: o prestador recebe pagamento  
total adiantado

• Modelo Retrospectivo: as contas são pagas FFS e o  
custo para os serviços dos “bundles” são conciliados  
com a meta total de custo



Aplicação

• Ideal para tipos de doenças e procedimentos  
que tem baixa variabilidade e alta prevalência.  
Exemplo: próteses de quadril, joelho, diabetes,  
asma infantil, tipos de Cancer, dentre outras  
(nos EUA existem mais de 100 bundles  
definidos)

• No Brasil estamos iniciando um Bundle para CA
de Mama e Diabetes tipo I



Como está nos
EUA

• Prestadores de Serviços:
• Uma pesquisa da Associação Americana de Hospitais  

mostrou que 59% dos grandes hospitais e 33% dos  
pequenos hospitais já estão testando Bundles

• Empregadores:
• 20% dos empregadores entrevistados adotam Bundles
• Walmart contrata com múltiplos sistemas de saúde nos  

EUA

• Governo
• Medicare e Medicaid estão liderando os programas
• CMS cobre 48 áreas médicas envolvendo 1300  

prestadores

• Planos Privados:
• Estão movendo para Bundles, embora de forma muito

lenta, com exceção da Horizon BCBS NJ, Cigna e UHG

Fonte: Michael E. Porter @ ICHOM Conference 2017



Resultados nos
EUA

• Desfechos iguais ou melhores, tais como melhor  
tempo de permanência e readmissões, levando  
a melhorar a satisfação dos pacientes

• Significante redução de custos

Fonte: Michael E. Porter @ ICHOM Conference 2017



Pontos  
Positivos

• Alcançar cuidados melhores e mais coordenados
• Criar incentivos para reduzir os eventos adversos
• Recompensar os prestadores de forma explícita ou

implícita pela qualidade entregue
• Bônus por atingir limiares de qualidade predefinidos
• Melhoria da margem pela redução de readmissões e/ou

de eventos adversos
• Cria competição por Valor e transparência por

Condição Clínica
• Possibilita análises mais robusta produzindo dados  

de vida real o que pode trazer as Indústrias para  
financiar o projeto

• Acaba com a “máfia” das OPMEs
• Alinha o interesse dos principais players



Desafios

• Pagar por Bundle SEM um componente de  
qualidade ou VALOR pode gerar subtratamento  
ou seleção de risco

• Métricas. Deverá haver forte investimento em  
integrações de sistemas (interoperabilidade)  
para favorecer as análises de desempenho

• O prestador deve tem consciência de que é
bom no que faz para assumir o risco

• A contratualização deve ser feito com muitos
atores: pagador, prestadores e indústria
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Independente do modelo de  

remuneração, todos deverão ter uma  

parte vinculada à Qualidade ou Valor. 

Para isso, as métricas são fatores 
críticos de sucesso e ajudarão a  

minimizar o impacto negativo do
modelo



“The only way to improve the  
data is to start measuring  
data, even if it is bad. We  

need to start”
Jim Vertrees

Silver Spring, 2018
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Uma proposta que está sendo  
aplicada:Modelo GPS.2iM©

É uma metodologia, baseada em evidências, que busca compor  
indicadores de desempenho para monitorar e avaliar a qualidade  

da assistência à saúde de um determinado avaliado.
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A construção do modelo
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Define o Avaliado

Profissionais
Prestadores de
Serviços de Saúde
Equipes de Saúde  
Unidades de
Internação
Pacientes com  
determinada  
condição clínica

Seleciona Indicadores para as dimensões da qualidade

Relevantes
Sólidos  
Cientificamente
Viáveis

Ponderação
Benchmark

Calcula Score

ÍNDICE DE  
PERFORMANCE

• Medida que  
traduz o  
desempenho  
do Avaliado  
com relação à  
qualidade da  
assistência
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O desafio de ter bons indicadores  
em saúde
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▪ É parte essencial da avaliação
▪ É, por definição, uma unidade que permite  

medir o alcance de um objetivo, meta ou  

resultado

COPYRIGHT 2017 Dr. CésarAbicalaffe

Indicador



Atributos do Indicador
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Os Atributos de um Indicador deDesempenho

COPYRIGHT 2017 Dr. CésarAbicalaffe

• Relevância
• Os indicadores devem visar características da saúde que sejam aplicadas aos

compradores ou consumidores para fazerem escolhas em relação a atenção à
saúde, ou que estimulariam esforços internos para a melhoria da qualidade

• Solidez Científica
• Deve ser o valor central no sistema de saúde

• Viabilidade
• meta não é apenas incluir indicadores viáveis, mas também catalisar um

processo onde indicadores relevantes podem se tornar viáveis

Fonte: HEDIS - NCQA, 2011



Relevância

COPYRIGHT 2017 Dr. CésarAbicalaffe

Significância

Importância  
na Saúde

Importância  
Financeira

Custo-
Efetividade

Importância  
Estratégica

Controlabili-
dade
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RE
LE

VÂ
N

CI
A:

Significância:
1 Os resultados do indicador são significativos aos diferentes grupos interessados?

Importância na saúde:
2 O indicador avalia condições de saúde significativos (prevalentes, com impacto na população)?

Importância financeira:
3 As ações avaliadas pelo indicador resultam em implicações financeiras?

Custo-efetividade:
4 O indicador estimula o uso de atividades custo-efetivas ?

Importância estratégica:
5 O indicador estimula atividades que usam recursos de forma eficiente para maximizar a saúde?

Controlabilidade:
6 A organização pode ter controle sobre o processo ou resultado ?

Potencial para melhoria:
7 A instituição será capaz de melhorar o desempenho avaliado pelo indicador?
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Solidez
Científica

Evidência
Clínica

Ser
Reprodutível

Válido

Ser Preciso

Ser Ajustado  
pelo Risco

Fonte de  
Dados  

comparável
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SO
LI

D
EZ

CI
EN

TÍ
FI

CA
: QUESTIONAMENTOS

Evidência Clínica:
8 O indicador possui evidência que o fundamenta (MBE, guidelines, publicações, etc) ?

Reprodutível:
9 Os resultados são consistentes?

Válido:
10 O indicador faz sentido?

Preciso:
11 O indicador avalia de forma precisa o que realmente está acontecendo?
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Viabilidade

Especificação
Precisa

Custo  
Razoável

Confidencia-
lidade

Viabilidade
Logística

Auditabi-
lidade
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VI
AB

IL
ID

AD
E:

QUESTIONAMENTOS
Especificação precisa:

12 Existem especificações claras das fontes de dados, métodos de coleta e relatórios?

Custo razoável:
13 O indicador NÃO impõe uma carga financeira inapropriada para sua coleta ao sistema de saúde?

Confidencialidade:
14 A coleta dos dados NÃO viola padrões aceitos de confidencialidade dos membros?

Viabilidade logística:
15 Os dados requeridos estão disponíveis?

Auditabilidade:
16 O indicador NÃO é suscetível a manipulação ou “gaming” que seria indetectável numa auditoria?



Ciclo de Vida do Indicador
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Ciclo de Vida de umIndicador
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• Planejamento:
• Estágio de elaboração e debate com Comitê Gestor do Programa;

• Avaliação controlada:
• Estágio de validação da qualidade, confiabilidade e viabilidade em um

conjunto piloto de prestadores de serviços;

• Generalização do uso:
• Estágio de utilização em todos os prestadores de serviços; e

• Descontinuado:
• Estágio de suspensão da utilização no Programa.

FONTE: QUALISS-ANS, 2011



Indicadores Compostos
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Formação de Indicadores Compostos

COPYRIGHT 2017 Dr. CésarAbicalaffe

• O indicador isolado dá uma visão unidimensional do processo de  
avaliação

• A composição do Indicador permite análises multidimensionais, por
isso ele deve ser visto em seus Domínios ou Dimensões



Estrutura Processo Resultado

COPYRIGHT 2017 Dr. CésarAbicalaffe

Fonte: Donabedian A. An introduction to quality assurance in health care. Oxford, Oxford University Press, 2003.

Indicador e seus Domínios



Indicador
Alinhamento com o Modelo GPS.2iM©

Estrutura Eficiência

ESTRUTURA PROCESSO RESULTADO

Efetividade

Experiência
do Paciente

Donabedian

GPS.2iM
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Formação de Indicadores Compostos

COPYRIGHT 2017 Dr. CésarAbicalaffe

• O indicador isolado dá uma visão unidimensional do processo de  
avaliação

• A composição do Indicador permite análises multidimensionais, por
isso ele deve ser visto em seus Domínios ou Dimensões

• No modelo GPS.2iM© é possível ver a composição do indicador  
dentro de um domínio e dentro de toda a análise formando um Índice  
de Performance (nota única de 0 a 100) – Análise de Multicritério  
(MCA)



Define o Avaliado

Profissionais
Prestadores de
Serviços de Saúde
Equipes de Saúde  
Unidades de
Internação
Pacientes com  
determinada  
condição clínica

Seleciona Indicadores para as dimensões da qualidade

Relevantes
Sólidos  
Cientificamente
Viáveis

Ponderação
Benchmark

Calcula Score

ÍNDICE DE  
PERFORMANCE

• Medida que  
traduz o  
desempenho  
do Avaliado  
com relação à  
qualidade da  
assistência

COPYRIGHT 2017 Dr. CésarAbicalaffe



Indicador A

IndicadorB

IndicadorC

IndicadorD

Indicador E

Indicador F

Indicador G

Indicador H

ESTRUTURA EFICIÊNCIA EFETIVIDADE EXPERIÊNCIA  
PACIENTE

SEGURANÇA

Indicador B

Indicador F

Indicador H

Alocação dos indicadores
nos respectivos domínios
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Define o Avaliado

Profissionais
Prestadores de  
Serviços de Saúde
Equipes de Saúde
Unidades de  
Internação
Pacientes com  
determinada condição  
clínica

Seleciona Indicadores para as dimensões da qualidade

Relevantes
Sólidos
Cientificamente
Viáveis

Ponderação

A soma das
dimensões = 100
Dentro de cada  
dimensão pode haver  
indicadores  
específicos por  
especialidade ou  
grupo avaliado
Soma destes  
indicadores = peso da  
dimensão

Benchmark
Calcula Score

ÍNDICE DE  
PERFORMANCE

• Medida que  
traduz o  
desempenho  
do Avaliado  
com relação à  
qualidade da  
assistência
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INDICADOR 1

INDICADOR 2

INDICADOR 3

INDICADOR 4

EFICIÊNCIA Total da Dimensão = 40 pontos

12 pontos

8 pontos

9 pontos

11 pontos

ESTRUTURA

EFICIÊNCIA

EFETIVIDADE

EXPERIÊNCIA  
PACIENTE

= 14 Pontos

= 40 Pontos

= 30 Pontos

= 16 Pontos

TOTAL 100 PONTOS

Exemplo de Ponderação
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Define o Avaliado

Profissionais
Prestadores de  
Serviços de Saúde
Equipes de Saúde
Unidades de  
Internação
Pacientes com  
determinada condição  
clínica

Seleciona Indicadores para as dimensões da qualidade

Relevantes
Sólidos
Cientificamente
Viáveis

Ponderação

A soma das
dimensões = 100
Dentro de cada  
dimensão pode haver  
indicadores  
específicos por  
especialidade ou  
grupo avaliado
Soma destes  
indicadores = peso da  
dimensão

Benchmark

MBE
Histórico (referencial
interno)  
Referencial externo  
Metas

Metodologia utilizada
= Bandas Ideais

Calcula Score

ÍNDICE DE  
PERFORMANCE

• Medida que  
traduz o  
desempenho  
do Avaliado  
com relação à  
qualidade da  
assistência
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Ajuste de Risco
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Ajuste de Risco
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• É um processo estatístico usado para identificar e ajustar  
variações nos desfechos de pacientes que decorrem de  
diferenças nas características do paciente (ou fatores de  
risco) dentre as organizações de saúde.

• Somente utilizar em indicadores de Custo, Utilização e,
principalmente nos indicadores de Desfecho



Ajuste de Risco
Alinhando com o que é possível medir com os dados de faturamento
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• O Ajuste é feito no Parâmetro ou Benchmark
• É possível criar diferentes PERFIS (ou clusters) para a mesma

especialidade.
• Cada indicador tem seu benchmark ajustado para cada Perfil

e para cada Especialidade



Ajuste de Risco
Exemplo da Especialidade  
de Cardiologia
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PERFIL IDADE CONSULTAS  
SIMULTÂNEAS

PERFIL I > 53 anos Maior frequência
Nefro e Endocrino

PERFIL II > 53 anos Menor frequência  
Nefro e Endocrino

PERFIL III < 53 anos Maior frequência
Nefro e Endocrino

PERFIL IV < 53 anos Menor frequência  
Nefro e Endocrino

COPYRIGHT 2017 Dr. CésarAbicalaffe

Ajuste de Risco
Exemplo da Especialidade  
de Cardiologia



PONTOS RELEVANTES DO
MODELO DAS “BANDAS IDEAIS”

1. Possibilita Ajustes de Risco
2. Permite a comparação entre  

todos os avaliados através de  
valores relativos

3. Cada indicador, cada  
especialidade e cada perfil  
pode ter “Bandas Ideais”  
específicas

4. As faixas podem ser ajustadas  
com relação a percentuais de  
DP ou através de metas  
específicas

COPYRIGHT 2017 Dr. CésarAbicalaffe



COPYRIGHT 2017 Dr. CésarAbicalaffe



COPYRIGHT 2017 Dr. CésarAbicalaffe



COPYRIGHT 2017 Dr. CésarAbicalaffe



COPYRIGHT 2017 Dr. CésarAbicalaffe



Ajuste de Risco
Alinhando o Modelo GPS.2iM© com oDRG
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• O Ajuste é feito por DRG de alta
• Os indicadores são avaliados a partir da cada DRG



Para quê DRG?

Auxiliar no controle do aumento dos custos hospitalares

Auxiliar na gestão hospitalar com informações mais precisas

Auxiliar na melhoria da eficiência na gestão dos leitos e
redução dos tempos permanência FONTE: Dr. Andre Osmo,

IEP Sírio Libanês, 2017

Auxiliar no aprimoramento da eficiência no uso de recursos  
eliminando desperdícios e acompanhar a eficácia

Vários países adotaram DRGs não como um mecanismo  
de pagamento, mas sim para aumentar a transparência  
da atividade hospitalar e permitir a comparação entre  

hospitais sob os orçamentos globais

PAGAR POR DRG CONTINUA SENDO PAGAR FFS
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DRGs constituem conjuntos de pacientes agrupados:
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▪ De forma homogênea em consumo de recursos (custo ?)
▪ Pacientes em um mesmo grupo não são idênticos
▪ Estima uma média do consumo de recursos utilizados

▪ De forma a ser clinicamente coerentes considerando-se  
características similares

▪ Topografia, etiologia ou especialidades

▪ Mutuamente exclusivos quanto aos eventos
▪ 1 DRG = 1 evento do paciente FONTE: Dr. Marcia Martiniano @ IEP Sírio Libanês, 2017



DRG | Sistemas – evolução
MS DRG

Data Source - Medicare  

Coverage- 65+ yearsold  

3 levels of severity

Not all conditions contain  
3 levels of severity

No risk categorization for  
risk of dying

Intended for  
reimbursement only

APR DRG
▪ Data Source- Allpayer
▪ Coverage includes allages
▪ 4 levels of severity
▪ All conditions have 4 levels  

of severity
▪ 4 levels of risk of mortality  

for every condition.
▪ Used in both  

reimbursement and quality  
performance measurement
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X

Nota: os fornecedores no Brasil, com exceção de quem detém os direitos do APR-DRG, fornecem sistemas baseados no MS-DRG (software público  
utilizado pelo Medicare e Medicaid dos EUA – não se adequa a todas as idades e não possui um modelo adequado para classificação dos  
pacientes conforme sua complexidade)

FONTE: Dr. Marcia Martiniano @ IEP Sírio Libanês, 2017
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• Os indicadores do APR DRG  
são compostos através da  
comparação das saídas  
hospitalares (alta) dos  
pacientes de cada médico  
avaliado.

• A media aritmética das  
performances dos  
indicadores constitui um  
percentual a ser atribuído  
para caracterizar o peso do  
indicador no SCORECARD

Análise do Indicador com base no DRG para ajuste de risco e avaliação de  
desempenho
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CRITÉRIOS: Estabelecimento dos Parâmetros (TMP)

100% -> índice USA
90% -> Índice USA * 1,2
80% -> Índice USA * 1,4
70% -> BANDA 80% - (desvio padrão * 0,5)
60% -> BANDA 70% - (desvio padrão * 0,5)
50% -> BANDA 60% - (desvio padrão * 0,5)
......... assim até 0%
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Define o Avaliado

Profissionais
Prestadores de  
Serviços de Saúde
Equipes de Saúde
Unidades de  
Internação
Pacientes com  
determinada condição  
clínica

Seleciona Indicadores para as dimensões da qualidade

Relevantes
Sólidos
Cientificamente
Viáveis

Ponderação

A soma das
dimensões = 100
Dentro de cada  
dimensão pode haver  
indicadores  
específicos por  
especialidade ou  
grupo avaliado
Soma destes  
indicadores = peso da  
dimensão

Benchmark

MBE
Histórico (referencial
interno)  
Referencial externo  
Metas

Metodologia utilizada
= Bandas Ideais

Calcula Score

Correlaciona o valor  
encontrado do  
indicador com o  
Benchmark e define  
um score por  
indicador
A soma dos scores de  
cada indicador dá o  
Índice de Performance

ÍNDICE DE  
PERFORMANCE

• Medida que  
traduz o  
desempenho  
do Avaliado  
com relação à  
qualidade da  
assistência
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FONTE: Software GPS.2iM –
apresentação dos resultados ao um  
determinado médico do Corpo Clínico
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Selecionar  
os      

Indicadores

Capturar os
dados

Agrupar os  
indicadores  

em   
Domínios  

(MCA)

Definir os  
pesos  
(MCA)

Definir os
parâmetros Modelagem
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FONTE: Modelo GPS.2iM©.
Acesse: www.2im.com.br

Em RESUMO...
Elementos Mínimos do Processode
Avaliação

http://www.2im.com.br/


Duas aplicações práticas
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O software GPS.Corpo Clínico
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Avaliação de Desempenho do Corpo Clínico
Acreditação JCI
Programa de Relacionamento Médico



Programa de relacionamento médico
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O software GPS.Hospitais-SUS

Análise para redes hospitalares





Dashboard do Hospital – visão geral



Dashboard do Hospital
Evolução da sua performance comparando com seus pares



Scorecard de um Hospital



Comparativo entre os hospitais – índice de performance



Taxa de Cesáreas



Taxa de Reingresso em UTI em 24 horas



Taxa de Ocupação



Comparação EFICIÊNCIA x EFETIVIDADE dos Hospitais



De Performance para Valor
Ajustes no modelo GPS.2iM©



INDICADOR A

INDICADOR G

INDICADOR B

INDICADOR C

INDICADOR D

CUSTO

INDICADOR F

ESTRUTURA

EFICIÊNCIA

EFETIVIDADE

EXPERIÊNCIA  
DO PACIENTE

PERFORMANCE  
QUALIDADE

Modelo GPS.2iM
tradicional

Modelo GPS.2iM
medindo Valor

INDICADORA

INDICADORB
ESTRUTURA

INDICADOR C

EFICIÊNCIA

INDICADOR D QUALIDADE

EFETIVIDADE

CUSTO

EXPERIÊNCIA
INDICADOR F DO PACIENTE CUSTO

PROMs
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INDICADOR A

INDICADOR G

INDICADOR B

INDICADOR C

INDICADOR D

CUSTO

INDICADOR F

ESTRUTURA

EFICIÊNCIA

EFETIVIDADE

EXPERIÊNCIA  
DO PACIENTE

PERFORMANCE  
QUALIDADE

INDICADOR A

PROMs

INDICADOR B

INDICADOR C

INDICADOR D

CUSTOINDICADOR F

ESTRUTURA

EFICIÊNCIA

EFETIVIDADE

EXPERIÊNCIA  
DO PACIENTE

QUALIDADE

CUSTO

Modelo GPS.2iM
tradicional
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Modelo GPS.2iM  
medindo Valor



APLICAÇÃO DO  
RESULTADO

Resultado da fórmula Incentivo

Até 0% 0%
De 0,1% até 5% 10%
De 5,1% até 10% 30%
De 10,1% até 15% 50%
De 15,1% até 20% 80%
Acima de 20% 100%

RESULTADOS POSSÍVEIS
1. Redução de Custo com aumento da Qualidade
2. Redução de custo com redução da Qualidade
3. Aumento do custo com aumento da Qualidade
4. Aumento do custo com redução da Qualidade

CRITÉRIOS
• na condição 4 NÃO deverá haver distribuição de incentivo (a fórmula dá resultado negativo)
• na condição 1 deverá haver a distribuição MÁXIMA do incentivo, pois é a medida ideal, o que chamamos

de “cost saving”
• na condição 2 também não deve haver distribuição, ou se houver, será mínima
• na condição 3 deve haver distribuição, mas não tanto como na condição 1
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Alguns Desafios e Obstáculos  
a serem transpostos



ESTRUTURAIS

•Sistemas de Informação  
não integrados e  
verticais (não se  
consegue acompanhar o  
paciente no seu ciclo de  
cuidado).

•Muitos dados e pouca  
informação relevante

•Tabelas de Honorários
Médicos e TUSS

•TISS
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ÉTICOS e CULTURAIS

•Assimetria de informações  
entre médicos e pacientes.  
Como reduzir esta  
assimetria sem ferir os  
preceitos éticos ?

•Difusão pública de  
indicadores de saúde e das  
doenças;

•Falso conforto do status  
quo.



DE GESTÃO

COPYRIGHT 2017 Dr. CésarAbicalaffe

•A importância de medir para  
gerenciar e,  
consequentemente,  
melhorar

•Os gestores muitas vezes  
não sabem o que querem,  
além de conseguir pagar a  
conta no final do mês.

•Alinhar qual a perspectiva  
que se quer dar quando se  
fala em VALOR EM  
SAÚDE



✓Entregar Valor depende da perspectiva. O segredo está em buscar
sempre a perspectiva do paciente.

✓O modelo de remuneração distorce e tendenciona o modelo
assistencial.

✓Independente dos dados que temos, precisamos começar a medir.
✓Os sistemas de saúde não se sustentarão caso o modelo de

remuneração e da assistência não sejam repensados. Os desafios
estruturais, culturais, éticos e de gestão são grandes, mas precisarão

ser superados.
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Concluindo...
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“O mais efetivo modo de lidar com
a mudança é ajudar a criá-la”.

L.W. LYNETT

OBRIGADO !
cesar.abicalaffe@2im.com.br

+55 41-999260806

Abicalaffe  

César Abicalaffe

mailto:cesar.abicalaffe@2im.com.br
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