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Desafios do sistema 
de saúde

• Todos os serviços de saúde em todo o 
mundo, enfrentam cinco grandes 
problemas:  

• segurança do paciente (danos) 

• variações injustificadas da qualidade, 
segurança e resultados  

• custos e ineficiências operacionais 

• desigualdades e iniquidade  

• incapacidade de prevenir doenças 
evitáveis  

• desperdício



Situação insustentável?



Objetivos que geralmente 
competem entre si

Custos

Accesso
Qualidade 

A equação que não fecha

Os sistemas de saúde se 
esforçam para atender à 
demanda atual por cuidados de 
saúde e estão lutando para 
atender à demanda por serviços 
futuros previsíveis, 
principalmente decorrentes do 
envelhecimento populacional e 
da prevalência de doenças 
crônicas. 
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2. MEDIR 
RESULTADOS E 
CUSTOS PARA 

CADA 
PACIENTE

3. PASSAR PARA 
PAGAMENTOS 
POR PACOTE 

PARA  OS CICLOS 
DE CUIDADO

4. INTEGRAR A 
PRESTAÇÃO DE 
CUIDADOS DE 

UNIDADES 
DIFERENTES   

5. EXPANDIR 
SERVIÇOS DE 
EXCELÊNCIA 

GEOGRAFICAM
ENTE 

1. ORGANIZAR 
EM UNIDADES 

CLÍNICAS 
INTEGRADAS

6. CONSTRUIR UMA PLATAFORMA VIABILIZADORA DE TECNOLGIA DA 
INFORMAÇÃO 

VIABILIZADORES

Fonte: M.E. Porter et al. The strategy that will fix health care. Harvard Business Review 2013.

MONITORAR   A SAÚDE

INTEGRAR  ASAÚDE GESTÃO DE MUDANÇAS

Transformar a saúde
Cuidados baseados 

em valor



O que é valor em saúde  

Valor, em saúde, é entendido 
como a busca pelos melhores 
resultados ao menor custo 
possível. (Porter)

Valor não é sinônimo de 
produtividade ou de  eficiência. 

Produtividade: foca em como os 
investimentos no sistema de saúde (ex. 
equipe, suprimentos assistenciais e 
equipamentos) são usados para oferecer 
uma quantidade determinada de 
produtos; 

Eficiência: leva em consideração os custos 
para alcançar tais produtos/produtividade;

Valor: foca no resultado dos pacientes, 
que são afinal a finalidade do sistema 
de saúde: melhorar e manter as pessoas 
mais saudáveis por mais tempo.



Valo
r

Ganho por 
ano de 

vida 
ajustado à 
qualidade

Custo 
Líquido

Produtivida
de

Melhoria 
de fatores 
de Adesão

Reduçã
o da 

incertez
a

Medo 
de 

Contági
o

Valor 
do 

Plano 
de 

saúde

Severidad
e da 

Doença

Valor 
da 

Esperan
ça

Real 
Valor da 

opção

Equidad
e

Difusão 
Cientifica

Métricas  de Valor
Desafio: Mapear cada 
elemento em uma estrutura 
econômica subjacente para 
avaliação de valor

Elementos de valor. Nota. Círculos verdes: elementos centrais do valor; círculos azuis claros: elementos de valor comum mas inconsistentemente utilizados; círculos azuis-escuros: potenciais novos elementos de valor; 
linha azul: elemento de valor incluído na perspectiva do pagador tradicional ou plano de saúde; e linha vermelha: elemento de valor também incluído na perspectiva da sociedade.

Value in Health 2018 21, 131-139DOI: (10.1016/j.jval.2017.12.007) 
Copyright © 2018 International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR)



Oracle Confidential – Internal

O triplo objetivo

�10

Triple Aim

* Berwick, DA, et al.  The Triple Aim: Care, Health, and Cost. Health Affairs (2008) 27(3):
759-769

 Ações prioritárias 

– Implementar novos modelos de pagamento  

– Foco na  Saúde Populacional 

– Garantir a continuidade e integralidade do 
cuidado 

– Engajar pacientes ativamente no seu 
cuidado 

– Melhorar a resolutividade do cuidado 

– Melhorar a eficiência dos serviços de saúde

Melhorar a 
experiência  do 

cidadão com 
serviços de 

saúde

Reduzir 
custos 

per capita

Melhorar a 
qualidade 
do cuidado



Triple Aim, foco na colaboração

TRIPLO OBJETIVOCUIDADO DE SAÚDE  
BASEADO EM VALOR 

VALOR PARA O 
PACIENTE

RESULTADOS PARA A SAÚDE
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“Fazer a mudança para VBHC está 
longe de ser fácil, e a maioria dos 

países ainda estão nas fases iniciais 
de montagem dos componentes de 

habilitação para esta nova 
abordagem para a saúde.... 

...No entanto, como mostra este 
estudo, os países enfrentam 

enormes barreiras sistêmicas e 
culturais para a introdução desta 

abordagem. Primeiro, a 
coordenação do cuidado depende 

fortemente dos registros eletrônicos 
de saúde de pacientes e sistemas de 

TI interoperáveis, algo que ainda 
falta em muitos países.”
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A implantação  de cuidados de saúde 
baseados em valor tem sido dificultada 
pela falta de dados  transparentes e 
padronizados para avaliação de 
resultados.  A saúde digital pode 
desempenhar um papel instrumental na 
transformação de sistemas de saúde de 
forma inédita.  
 
Mas como chegamos lá? 



Roteiro do Valor em Saúde para uma padronização global em informática em Saúde 

Implementações e recomendações de politica 
para permitir aprender com os esforços anteriores e 
implementação em escala 

Casos de Uso 
para mostrar como a padronização dos dados de Saúde podem criar 
valor

Aprovação e coordenação  
para acelerar a convergência rumo a padrões e abordagens 
selecionados

Visão global e princípios centrados no individuo  
para uma arquitetura de informática em Saúde  para aumentar o valor em Saúde

Fonte:

Observatório 
para estabelecer  com 
transparência global 
sobreposições e lacunas 
em padrões e abordagens  
em Saúde  e a sua  adoção 

Para direcionar novas 
iniciativas



O que é Saúde Digital?

“a transformação cultural viabilizada por  
tecnologias disruptivas que fornecem dados 
digitais e objetivos acessíveis a ambos os 
cuidadores e pacientes, o que leva a uma 
relação médico-paciente de nível igual com 
tomada de decisão compartilhada e a 
democratização do cuidado ”. É uma mudança 
transformacional na prestação de cuidados e na 
prática da medicina, onde as inovações 
tecnológicas se tornam inseparáveis dos 
cuidados de  saúde.  Para sistemas de saúde em 
todo o mundo, que  estão se tornando 
financeiramente insustentáveis, uma mudança 
de paradigma é iminente.



Genoma  

Decisões baseadas em evidência

Mudança da cultura para uma cultura colaborativa

Cuidados e tomada de decisão personalizadas

Sistemas de cuidados integrados

Foco na saúde populacional

BAIXO VALOR 
Cuidados de saúde  
burocráticos

ALTO VALOR 
Personalizado & 
Populacional

Intervenções para oferecer cuidados de saúde de valor triplo

CONHECIMENTO DIGITAL

 Adaptado de The third health care revolution: A new paradigm for better 
value health care Professor Sir Muir Gray, Co-Director NHS QIPP 
Programme, Right Care Workstream – Department of Health, Director, 
Better Value Healthcare



Modelo Tradicional de Assistência a Saúde Saúde digital

Ponto de atendimento é o 
estabelecimento de saúde

O ponto de atendimento é o paciente, 
onde ele estiver

Baseado nos indivíduos Baseado  em populações 

Hierarquia Parceria

Dados de propriedade de instituições Dados pertencentes e compartilhados pelo 
paciente

Prescrições Colaboração

Experiência individual domina Análises de dados sem limites

Médicos como autoridade Médicos como orientadores

Torre de marfim Mídia social

Caro e ineficiente Cuidados baseados em valor (efetividade e 
custos menores)



Fase 1: CAPTURA de dados padronizada centrada na pessoa 
Captura de  todos os dados necessários para a continuidade do cuidado 
Romper silos de informação garantindo que TODOS os eventos clínicos e operacionais 
pertinentes sejam  devidamente capturados em formatos reutilizáveis 

Fase 2: RES LONGITUDINAL para usos primários e secundários 
• Permitir que todas as partes interessadas na continuidade do cuidado. incluindo o 

paciente, possam compartilhar, agregar e visualizar dados relevantes em real time.  
• Necessidade de mecanismos de governança de dados de saúde para permitir o uso e o 

compartilhamento de dados, protegendo a privacidade e garantindo a proteção de 
dados dos pacientes. 

Fase 3: Colaboração da EQUIPE DE CUIDADOS  
• Ferramentas para gestão do cuidado, de acordo com os diferentes papéis 

identificados. 
• Necessidade de mecanismos de governança de dados de saúde para permitir o uso e o 

compartilhamento de dados, protegendo a privacidade e garantindo a proteção de 
dados dos pacientes  



Fase 4:  Coordenação e integração do CUIDADO 
•Ferramentas colaborativas e partilha de dados, planos de cuidados e 
autocuidados  
•Foco chave durante esta fase será capacitar e incentivar as pessoas a gerir o 
seu próprio cuidado e bem-estar e melhorar a alfabetização em saúde. 

Fase 5: Aplicações inteligentes alavancando analytics e 
raciocínio cognitivo 

• Apoio à decisão sejam  integrados em fluxos de trabalho dinâmicos e 
específicos de indivíduos.  

• computação cognitiva e inteligência artificial. 
•  Isto estará baseado nos modelos de informações partilhados estabelecidos 

durante as fases anteriores e enriquecimento de  dados com outras fontes 
de informação 

Fase 6:  Gestão da Saúde Populacional 
•Análise de  saúde populacional  e gestores do sistema de saúde  de saúde. 
• Isto irá fechar o ciclo a nível da sociedade, melhorando sistemas de saúde.  
•Esta fase exigirá reestruturar os modelos  de financiamento e reembolso da 
saúde, para estimular ganhos de eficiência a nível do sistema e para fornecer 
incentivos adequados para que todas as partes interessadas apoiem 
plenamente esses novos modelos. 



 Viabilizando cuidados digitais baseados em valor
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Estratégia de Saúde Digital do Brasil: DigiSUS

O cidadão e a 
sociedade 

poderão avaliar 
e melhorar o 

SUS

Fila e tempo 
de espera , 

para cirurgias, 
transplantes e 

consultas 
especializadas 

controlado 
pelo paciente

Vacinas e 
exames 

preventivos 

Agendamento

Teleconsulta e 
auto cuidado

Transparência no 
uso de recursos 

RESConsultas
Exames 

Prescrições
Internações

Análise de 
dados e 

suporte à 
decisão



Ações Estratégicas



Arquitetura de Interoperabilidade



Obrigada!  
jrotzsch@haoc. com.br


