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Customização da assistência

Value Based
Care

Existe a necessidade não só de entender

quais são os melhores benchmarks
de eficiência operacional e de
performance clínica mas também de

ajustá-los a cada um dos
pacientes envolvidos

É apenas através dessa customização que

será possível entregar o real valor.

Alcançar este alinhamento pressupõe o
ajuste das metodologias de remuneração
e incentivos usados pelo mercado.

Aqui reside o 1º grande desafio
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Desafios na construção dos modelos

Falta de informação referente ao consumo assistencial

Falta de informação referente à internação

Desconhecimento das características de cada paciente

1
2
3

Talvez a resposta não seja uma customização

perfeita mas sim com algumas limitações

DRG: como é possível identificar pacientes de maior complexidade que

necessitarão de mais recursos hospitalares na sua assistência?

Bundle: como desenvolver benchmarks empíricos para as

necessidades pré e pós hospitalares específicos a cada paciente?

Capitation: Como prever as necessidades da população envolvida

sem saber o seu perfil epidemiológico?
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Foco numa assistência à doença

Desafios na implementação dos modelos

Talvez a resposta não seja apenas um modelo

mas sim uma mistura dos modelos.

DRG: Como enxergar a linha de cuidado necessária para uma

assistência completa?

Bundle: Como estimular a prevenção e promoção da saúde e não

apenas a melhor assistência à doença?

Capitation: Dado que este modelo aloca o risco financeiro nos

prestadores, como podemos integrar o sistema de saúde de forma ao
modelo ser justo com os prestadores?

Foco numa assistência por especialidade e portanto 
ainda fragmentada

Requer a responsabilidade pela saúde do paciente 
como um todo

DRG

Bundle

Capitation
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O início da caminhada...

Benchmarks

Permitindo a análise e comparação da
produção de valor pelos vários
atores

Por meio da análise do comportamento de 

pacientes é possível identificar quais os 
que possuem maior risco de 
doença ou insucesso de terapias.

Modelos preditivos:

Apesar destas dúvidas o fato é que a caminhada

para o VBHC no Brasil já começou

Para cada paciente, tendo em conta o seu 

perfil, é possível identificar quais os 
prestadores que entregarão maior valor para 

as suas futuras necessidades.


