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RESUMO 

 

Não é de hoje que se estudam novas formas de gestão sustentáveis nos sistemas de 

saúde ao redor do mundo. Quando analisamos a realidade deste cenário, é possível 

constatar um processo acelerado de perda de controle/gestão e um abismo no quesito 

sustentabilidade, o qual se aproxima cada vez mais do colapso total. Uma das 

maneiras para se tentar modificar tal situação é a aplicação prática da teoria de saúde 

baseada em valor, esperando-se obter um resultado disruptivo de um sistema de 

gestão antiquado que vem sendo trabalhado ainda nos dias atuais. Valor em saúde 

se resume a uma equação, onde valor é igual a qualidade dividida pelo custo (V=Q/C), 

ou seja, é possível se calcular valor quando consideramos o custo de um tratamento 

e o quanto dele trará de qualidade a pessoa que está sendo tratada, e ainda nos dias 

atuais é a teoria mais bem aceita para tal discussão. Um dos grandes problemas que 

se apresenta no mundo atualmente, é a dicotomia na aplicação prática e a falta e 

entendimento claro de tal teoria acima descrita. Vale lembrar que tal teoria se molda 

muito pela perspectiva do olhar do stakeholder no mercado de saúde. Na ânsia de 

chegarem a uma solução mais aplicável, as empresas do segmento da saúde, 

principalmente as provedoras de assistência à saúde, iniciam um processo de 

validação da temática junto ao usuário, desenvolvendo novas maneiras de aplicar 

esse conceito na vida das pessoas através de sistemas e soluções inovadoras, para 

se criar um modelo sustentável para a saúde. O presente trabalho conclui que um 

grande gargalo da aplicação prática de um sistema de saúde baseada em valor, não 

está no alinhamento de tal teoria, mas sim em itens adjacentes a tal orientação teórica. 

 

Palavras Chave: Valor, Cuidado Baseado em Valor, Avaliação de Resultados 

(Cuidados de Saúde), Prestação Integrada de Cuidados de Saúde, Linhas de 

Cuidado, Gestão em Saúde 

 

 

 



ABSTRACT 

 

It is not today that new forms of sustainable management are being studied in health 

markets around the world. When we analyze the reality of this scenario, it is possible 

to diagnose an accelerated process of loss of control / management and an abyss in 

the question of sustainability, which is increasingly approaching total collapse. One of 

the ways to attempt to change such a situation is to apply value-based health theory 

in practice, hoping to achieve a disruptive outcome of an old-fashioned management 

system that is still being worked on today. Value in health comes down to an equation, 

where value is equal to quality divided by cost (V = Q / C), that is, it is possible to 

calculate value when we consider the cost of a treatment and how much of it will bring 

quality to the person which is being addressed, and still today is the most accepted 

theory for such a discussion. One of the major problems facing the world today is the 

dichotomy in practical application and the lack and clear understanding of such a 

theory described above. It is worth remembering that this theory is very much shaped 

by the perspective of the actors' view on the health market. In the eagerness to reach 

a more applicable solution, private health sector companies, especially health care 

providers, begin a process of validation of the issue with the user, developing new 

ways to apply this concept in people's lives through systems and solutions to create a 

new sustainable model for health. This paper aims to demonstrate that the great 

bottleneck of the practical application of a value-based health system is not in the 

alignment of such theory itself, but rather in items that go together to such a theoretical 

orientation, such as: better information systems, commitment of health professionals, 

policies that favor the practical application of health value, among others. 

 

Keywords: Value-Based Health Care, Outcome Assessment (Health Care), Delivery 

of Integrated Health Care, Health Management, Organizational Change.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de saúde na maioria dos países passam pela necessidade de 

modificações estruturais para superar grandes desafios, tais como: o envelhecimento 

populacional, a transição epidemiológica promovida pelo controle das doenças 

infecciosas, o aumento das doenças degenerativas que resultaram pela inversão da 

pirâmide populacional; o enfrentamentos das doenças e agravos crônicos e 

degenerativos; o maior acesso a incorporação de novas  tecnologias e serviços. 

Essas situações colaboram de forma incisiva para um acelerado processo de 

perda de controle e gestão por esses sistemas e se tornam um abismo no quesito 

sustentabilidade, o qual se aproxima cada vez mais do colapso total (PEDROSO; 

MALIK, 2015). 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2017 apud Espírito Santo, 

2018) demonstram que:  

 

Em 2014 os gastos em saúde chegaram a 9,9% do Produto Interno Bruto 
(PIB) dos países membros. Entre os anos 2005 e 2014, a porcentagem do 
PIB com gasto em saúde subiu de 15,2% para 17,1% nos Estados Unidos de 
América (EUA) e de 8,2% para 9,1% no Reino Unido. No Brasil, apesar deste 
número ter ficado estável, por volta de 8,3% no mesmo período, o gasto 
público com saúde passou de 5% para 6,8% do total de gastos do governo. 
(OMS, 2017 apud Espírito Santo, 2018, p 14.) 

 

 

Contraditoriamente, nem sempre maior gasto em saúde significa melhores 

indicadores e qualidade assistencial. Segundo O’connor e Neumann (2006) enquanto 

o pagamento dos hospitais e as estruturas de saúde forem realizados por sua 

atividade e não pelos desfechos que os mesmos trazem aos pacientes, nos 

manteremos nessa situação complexa. Mesmo considerando que tal pesquisa tenha 

sido realizada há mais de uma década atrás, percebe-se que o tema continua atual, 

pois, ao visualizar a efetividade dos gastos em saúde ao redor do mundo, nota-se que 

nem sempre os países com os maiores gastos são aqueles que trazem em seus 

resultados a maior eficiência.  

Segundo Miller e Lu (2018)  em artigo publicado pela  agência Bloomberg, 

dados estatísticos recentes a respeito da eficiência dos gastos em saúde apontam 

que, entre os 56 países mais desenvolvidos do mundo, os Estados Unidos da América 

ocupa somente a 54º posição, onde temos o Brasil ocupando a 51º posição e Hong 
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Kong como líder, acompanhado de Singapura, e Espanha em terceiro lugar.  

Uma das maneiras para tentar equilibrar melhor essa balança onde custos e 

qualidade ainda não caminham juntos é a aplicação prática da teoria de sistema de 

saúde baseada em valor. Segundo Porter e Tiesberg (2006), valor em saúde se 

resume a uma equação onde valor é igual a qualidade dívida pelo custo (V=Q/C), ou 

seja, é possível calcular valor quando consideramos o custo de um tratamento e o 

quanto dele trará de qualidade à pessoa que está sendo tratada. Também, segundo 

os autores, o mercado de saúde trabalha basicamente considerando o cálculo de 

soma zero, ou seja, não importa qual será o resultado efetivo que trará ao paciente, 

mas sim de que maneira ocorrerá a capitalização sobre aquele processo de 

tratamento.  

Outra questão importante nessa problematização é a definição de valor em 

saúde entre os principais atores envolvidos nas relações. Por uma teoria de múltiplas 

interpretações, valor tem definições distintas quando analisado por sujeitos diferentes 

– usuários, prestadores, pagadores, reguladores, entre outros. 

Como exemplo, Pendleton (2018) analisou o que representa valor para três 

grupos com diferentes posições/funções no mercado: grandes grupos nacionais na 

saúde norte-americana, prestadores de saúde e pacientes. Os resultados foram 

bastantes dicotômicos, já que, para os médicos que representam os grupos nacionais 

e prestadores de saúde, os resultados clínicos são primordiais na discussão sobre 

valor em saúde. Por outro lado, o resultado obtido com os pacientes foi preocupante: 

apenas 32% das pessoas escolheram as melhoras proporcionadas com tratamentos 

disponíveis como forma de aplicação de valor em saúde.   

Ainda como exemplo, o estudo sobre valor em saúde na perspectiva do 

paciente de Prahalad e Ramaswamy (2004) afirma que o significado de valor para os 

pacientes é a experiência de se relacionar com o profissional da saúde numa 

modalidade que leve em consideração a individualização do tratamento, além de 

fatores como a características do hospital, a sofisticação dos equipamentos para 

diagnósticos, as opções de tratamentos, a expertise do profissional e das equipes, 

entre outros pontos.  

Assim, é possível compreender que não existe somente uma discrepância 

teórica e prática sobre a temática de VBHC (value based health care, em português, 

saúde baseada em valor), mas também que tal teoria se molda muito pela perspectiva 

do atuante no mercado de saúde.  
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Particularmente nesse estudo, tornam-se importantes as concepções de valor 

em saúde no ponto de vista de alguns representantes da saúde suplementar que, por 

vezes, desenvolvem ações específicas de controle de gestão, gastos e qualidade 

assistencial e tem importante poder de influência nas estruturas em que atuam. 

Também, por se posicionarem como elo entre os usuários, assistentes e indústria, 

acredita-se que as concepções de valor em saúde desses representantes podam 

trazer um pouco da visão de cada ator na temática proposta sobre valor aplicado à 

saúde.  

Nesse contexto, a questão norteadora dessa pesquisa é: qual é a concepção 

de saúde baseada em valor para os gestores envolvidos com a saúde suplementar? 

Como essas concepções concretizam-se no dia a dia de suas instituições? Existem 

inovações em andamento ou planejadas nessa área? 

Diante dos questionamentos, o objetivo geral desse estudo é evidenciar a 

concepção de valor em saúde para gestores envolvidos com a saúde suplementar no 

Brasil, e, como específicos: (1) identificar novas práticas relacionadas a saúde 

baseada em valor; (2) inovações ou planejamentos que coadunem com a teoria de 

valor em saúde. 

Espera-se que os resultados obtidos nessa pesquisa contribuam para o 

aperfeiçoamento da teoria de saúde baseada em valor já desenvolvida para o Brasil 

como o primeiro passo para estudos que identifiquem também a concepção de valor 

dos outros atores envolvidos nessa questão. Em especial para a saúde suplementar 

brasileira, espera-se que os resultados produzam a reflexão necessária para a 

implementação de novas práticas dentro desse cenário.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para contextualizar este trabalho aplicado, o referencial teórico é separado em 

seis grupos no intuito de criar um caminho lógico a respeito das grandes necessidades 

existentes para a aplicação de valor em saúde, e demonstrar a necessidade de tal 

movimento para o desenvolvimento sustentável do setor em questão.  

 

2.1 Desafios dos sistemas de saúde no mundo e no Brasil 

 

Dentre temas públicos mundialmente tratados, a saúde é um dos mais 

importantes tópicos quando pensamos nos maiores desafios que se apresentam 

atualmente e serão a realidade de um futuro próximo.   

As discussões sobre como os sistemas de saúde serão formatados daqui a 

alguns anos, ou ainda, sobre quais serão os grandes desafios a curto, médio e longo 

prazo, têm como característica problemas que englobam a população mundial em 

determinantes sociais de saúde, como: a individualidade fisiológica de cada ser 

humano, local de moradia ou ainda hábitos de determinada população. 

Segundo pesquisa realizada pela consultoria Deloitte, na publicação “O futuro 

desperta” (2017), são projetadas muitas mudanças no campo da saúde até o ano de 

2022, onde, entre tantas tendências, destacam-se o aumento da expectativa de vida, 

o crescimento exponencial em tecnologias para à saúde populacional, o 

desenvolvimento de novos programas baseados em genética, o aumento de 

infraestrutura para a medicina de precisão, o aumento de doenças crônicas, a 

cronificação de doenças agudas e a inversão da pirâmide populacional em diversas 

nações que ainda não enfrentam tal realidade.  

Tendo a situação acima como cenário dessa discussão, serão abordados 

nesse referencial teórico, tópicos voltados à gestão desses desafios, não somente em 

nosso país, mas numa visão global.   

Durante muitos anos, o debate sobre gestão de saúde ou quais seriam as 

melhores práticas do mercado toma os centros das discussões no mundo. Isso se 

deve pela grande dificuldade que os executivos do segmento identificam para 

encontrar, além de novas soluções, profissionais qualificados para atender as novas 

demandas dos mercados. Tais questões envolvem áreas regulatórias, avanços 

tecnológicos, educação em saúde se moldando a nova realidade com a utilização 
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cada vez maior de inteligência artificial e questões éticas no mercado da saúde.  

Segundo Burwell (2018), após um século de inícios e interrupções dos 

programas inovadores em saúde, o resultado mais importante alcançado é a 

possibilidade de acesso à cobertura de saúde mais ampla pelos norte-americanos. 

Porém, o que não se vê, ou pelo menos não quer se enxergar, é qual custo disso tudo. 

A autora conclui que as pessoas/pacientes só se dão conta quanto ao descontrole do 

sistema quando passam a ser pacientes e percebem que, se não cuidarem desse 

sistema de forma efetiva, os maiores prejudicados são eles mesmos. Infelizmente, é 

possível ver tal realidade na maior parte dos países com sistema de saúde 

estruturados.  

Segundo a Revista Forbes (2013), existem cinco grandes desafios para o 

mercado da saúde pelos próximos anos, os quais são: 

 

1. Muitos cuidados desnecessários (too much unnecessary care):  
 
O uso excessivo e o cuidado desnecessário são responsáveis por um terço a 
metade de todos os custos de saúde, que equivalem a centenas de bilhões 
de dólares, além do meio trilhão de especialistas por ano atribuído à perda de 
produtividade e incapacidade. 

(BINDER, 2013, p.1 ) 

 
 

Corroborando tal asserção, uma pesquisa realizada por Cors e Sagin (2011) 

demonstra as possíveis principais razões do uso demasiado do cuidado. Os autores 

destacam os seguintes pontos:  

• Metodologias de pagamento que incentivam o volume à qualidade; 

• Demanda do consumidor por serviços;  

• Um clima de negligência que encoraje a prática de medicina defensiva;  

• Falta de dados de eficácia comparativa;  

• Má comunicação e coordenação dos cuidados entre os provedores;  

• Registros eletrônicos de saúde inadequados e registros eletrônicos 

como apoio à decisão;  

• Cultura prática predominante onde "mais é melhor" e valor elevado é 

colocado em intervenções tecnológicas, e uma ênfase na autonomia 

prejudica o uso de protocolos padronizados e adoção rápida de 

melhores práticas;  

• Publicidade direta ao consumidor;  
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• Pressão de tempo nas interações do paciente com os médicos;  

• Conflitos de interesse entre a comunidade médica e indústrias que 

vendem tecnologia médica e drogas. 

 Como é possível perceber, os problemas relatados acima ainda estão 

presentes no cotidiano do profissional da saúde e, infelizmente, não há grande 

perspectiva em relação a mudanças. 

 

2. Danos evitáveis aos pacientes (Avoidable Harm to Patients) 

Este é um dos problemas mais comuns dos cuidados de saúde. As 
estatísticas são impressionantes. Veja um exemplo: um em cada quatro 
beneficiários do Medicare internados em um hospital sofre algum tipo de dano 
durante a estadia. Você entraria no seu carro se pensasse que tinha uma 
chance em quatro de dano durante a viagem? 

 (BINDER, 2013, p. 1 ) 
 

Segundo Benedicto (2019), mesmo os profissionais da saúde agindo da forma 

mais adequada, o número de tecnologias que são lançadas diariamente, associadas 

a um tipo de “overdose” de tratamento aumentam os riscos de efeitos indesejáveis. 

 

3. Bilhões de dólares estão sendo desperdiçados (Billions of Dollars are Being 

Wasted) 

Um relatório do Institute of Medicine Health sugere que um terço ou mais dos 
custos de saúde são desperdiçados. O custo dessas entregas eletivas 
precoces e prejudiciais foi estimado em um estudo no American Journal of 
Obstetrics and Gynecology em quase US $ 1 bilhão por ano. 

(BINDER, 2013, p. 1 ) 

 

Em sua pesquisa, Zucchi, Nero e Malik (2000) já traziam, no início desse século 

as principais causas dos aumentos significativos em saúde. Como primeira causa os 

autores colocam o crescimento exponencial dos preços de bens envolvidos 

diretamente com a saúde, tal fato sendo justificado pela melhora da tecnologia e (ou) 

do aumento da demanda de serviços de saúde, no qual é um dos itens que corroboram 

diretamente com a inflação médica. 

A segunda causa se trata também de um aumento, mas agora no consumo de 

procedimentos relacionado diretamente com o aumento populacional, que segundo 

os autores “o número de bens e serviços por habitante ficaria idêntico”. Eles ainda 

lembram nesse item, que tal falto correlacionado demograficamente com tal 

http://blogs.forbes.com/billions/
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afirmação, não teria muita relevância em países desenvolvidos, mas por se tratar de 

Brasil, se torna um dado muito importante.  

Na terceira posição, os autores trazem em seu texto o conceito de oferta e 

demanda, onde aqueles que desejam adquirir bens encontram aqueles que os 

oferecem ao mercado e por sua vez, quanto mais dos lados dessa relação crescer de 

forma automática, traz o outro consigo (em crescimento ou diminuição do mercado).   

De forma muito clara, como quarta razão os autores colocam os surgimentos de 

novas tecnologias (bens), medicamentos, etc. não somente em decorrência de 

pesquisas, mas sim de um processo natural de desenvolvimento setorial da saúde.  

 

4. Incentivos perversos em como pagamos pelos cuidados (Perverse Incentives 

in How We Pay for Care) 

Tradicionalmente, os planos de saúde, Medicare e Medicaid pagam 
provedores por quaisquer serviços que prestam, independentemente de o 
serviço realmente beneficiar o paciente. como acabamos com uma epidemia 
de incentivos perversos. 

(BINDER, 2013, p. 1 ) 

 

Naidoo (2015) destaca os pontos principais para se evitar as denominadas 

“iniciativas perversas” do mercado de saúde. Em sua pesquisa, o autor traz à tona que 

o profissionalismo não depende somente das diretrizes, normas, políticas públicas ou 

regras das entidades representativas de categoria. Para se extinguir por definitivo tal 

prática do mercado, o melhor caminho é a auto regulação das pessoas, começando a 

compreender que todos os efeitos negativos que serão colhidos no futuro, foram 

plantados hoje através da sociedade.  

 

5. Falta de Transparência (Lack of Transparency) 

Temos muito mais informações disponíveis para comparar e selecionar um 
carro novo do que para escolher onde ir para cuidados de saúde que salvam 
vidas. A transparência estimula a mudança como nada mais. 

 

(BINDER, 2013, p. 1 ) 

 

Segundo texto publicado na Forbes (2018), com início em 2019 e para os 

próximos anos iremos enfrentar oito movimentos disruptivos na saúde que serão a 

base para a mudança desse dilema já descrito acima. Estes são:  

1) Das empresas de cuidados com a saúde, em âmbito global, 15% irão 

despender recursos para modelos inovadores tendo como base projetos 
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de valor em saúde; 

2) Haverá uma ruptura no teto de gastos em investimento para inteligência 

artificial em saúde (ultrapassando os 1,7 Bilhões de dólares); 

3) Número de tratamentos menos complexos, feitos em domicílio crescerá 

30%;  

4) A Ásia se transformará no mais novo local de concentração de 

desenvolvimento e tecnologias para a saúde, sobretudo de 

medicamentos e equipamentos médicos; 

5) Análise de dados mudam de big data para informações menores e mais 

refinadas; 

6) A saúde será um dos setores que mais utilizará sistemas baseados em 

voz no mercado digital; 

7) Blockchain se torna finalmente uma realidade nas vidas das pessoas ou 

usuários de saúde; 

8) Novos modelos em organizações de saúde irão mexer com mercado, 

especialmente com os pagadores, ou seja, as empresas.  

É possível perceber que os temas abordados são questões complexas até o 

dia de hoje para a maior parte das estruturas de saúde no mundo, e que, 

independentemente do tempo, os desafios continuam sendo muito próximos. 

Portanto, faz-se a pergunta: esses itens seriam realmente desafios ou se tratam de 

problemas crônicos da sociedade para os quais uma solução real demanda o 

envolvimento de questões culturais?  

 

2.2 Gastos em saúde  

 

Quanto mais a humanidade se dedica para alcançar uma vida verdadeiramente 

saudável e ativa na tentativa de viver mais e com qualidade, os gastos com à saúde 

crescem de igualmente proporcional. Prova de tal situação é vista quando 

comparamos a inflação dos países versus os custos com a saúde. Para se ter uma 

ideia, segundo o Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), órgão que 

administra o sistema de saúde norte-americano – hoje o país que mais gasta com 

saúde no mundo –, os Estados Unidos terão um crescimento com os gastos em saúde 

a uma taxa anual de 5,8% até 2025 ou 1,3 ponto percentual acima do PIB do país.  

Porém o problema não consiste nos gastos em si ou somente neles, mas na 
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efetividade desse gasto, ou, em outras palavras, no custo-efetividade que tal gasto 

traz ao sistema versus o quanto ele entrega ao usuário. O gráfico 1 apresenta dados 

do IHME por meios dos quais é possível observar um comparativo global entre os 

gastos em saúde de 2000 até 2018. O resultado demonstra que os custos mais que 

duplicam ao longo desses 18 anos, chegando a 10,8 trilhões de dólares em 2018. 

 

Gráfico 1 - Gastos globais em saúde entre 2000 e 2018 (dólares). 

 

Fonte: IHME, 2019. 

Ao analisar as tendências com os gastos em saúde é possível observar que tal 

número trabalha em curva ascendente, mostrando que os gastos totais globais com 

saúde chegarão em 2035 a quase o dobro de 2019, alcançando 17,8 Trilhões de 

dólares, como evidenciado no gráfico 2. 

 Gráfico 2 - Gastos em saúde entre 2019 e 2035 (dólares). 

 

Fonte: IHME, 2019. 
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Trazendo o parâmetro para o Brasil, é possível verificar que os números estão 

alinhados com o descontrole global, pois a chamada “inflação médica” ainda é maior 

que a do próprio país, como apresentado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Evolução dos índices dos planos de saúde (individual) da ANS em relação à 
inflação (IPCA) acumulados entre 2003 e 2013. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, 2019. 

 

Segundo Medici (2012), em uma comparação direta dos gastos em saúde 

globais versus o Brasil, o cenário é preocupante. Porém, não muito distante, outros 

países no mundo também se posicionam em situação de risco. Ainda assim, o Brasil 

possui uma vantagem: como o investimento em saúde ainda é pequeno, existe uma 

possibilidade maior de correção de erros e realização de investimentos nos locais 

corretos e com maior velocidade, tendo como resultado mudanças menos bruscas em 

relação a países que já aportam mais dinheiro em operações de saúde.  

Ainda de acordo com Medici (2012), o primeiro grande problema apresentado 

pelo Brasil e diretamente relacionado aos gastos em saúde está na Constituição de 

1988, que obriga o Estado a dar cobertura integral a todas as tecnologias, 

possibilitando com essa abertura, o livre arbítrio quanto ao significado de 

obrigatoriedade integral para cada indivíduo. Outro ponto importante segundo o autor 

é a relação injusta existente quando da adoção de novas tecnologias, com um 

incremento importante ao custo e possibilidade de deixar de atender ao menos 

favorecido financeiramente. 

Apesar disso, Medici (2011, p. 1) evidencia que: 

No entanto, quanto mais entramos no rol dos procedimentos de alta 
tecnologia e das inovações medicamentosas não cobertas por estas listas, 
maiores serão os custos para atender a todos. E se o cobertor do 
financiamento é curto, acabamos deixando de fora os que estão em baixo 
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para cobrir os que estão em cima da pirâmide social, embora o discurso dos 
políticos continue pregando a defesa da igualdade ao acesso à saúde 
garantida pela Constituição. 

 

 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (2008, apud MEDICI, 2012), 

o Brasil era o quarto país com maior participação do gasto em saúde no PIB, em 

comparação com a América Latina e Caribe. Segundo os números levantados, com a 

saúde representando 8,4% do PIB, o Brasil possuía investimentos menores na saúde 

apenas em relação ao PIB de Cuba, Nicarágua e Costa Rica (gráfico 4).  

 

Gráfico 4 - Gastos em Saúde como Proporção do PIB na América Latina e Caribe. 

 

Fonte: OMS – Organização Mundial da Saúde, 2008 apud MEDICI, A., 2012. 

 

Ainda na linha de pesquisa sobre custos com saúde no Brasil, e agora mais 

focado no mercado da saúde suplementar, Leal e Matos (2009) contextualizam 

numericamente os dados em relação ao uso dos planos de saúde por parte de três 

grupos, divididos em planos individuais, coletivos e coletivos com coparticipação. Os 

autores demonstram que, por diversas vezes, fatores culturais e de relação direta a 

questões financeiras do consumidor podem ser diferenciais em relação ao uso correto 

ou indiscriminado dos planos de saúde, baseando-se na teoria de “se eu pago, eu 

posso usar da maneira que bem entendo”. Assim os resultados obtidos possibilitaram 



24 
 

observar que houve um crescimento no uso para todos os grupos por alguns motivos, 

mas, aqueles sem comprometimento financeiro direto algum acabaram sendo mais 

utilizados do que aqueles com coparticipação.  

Com tudo o que vimos até agora, percebe-se que o mercado de saúde se 

encontra em importante descontrole, pois, se não começarmos a pensar, projetar e 

aplicar a possibilidades de melhoria no nosso dia-a-dia, em pouquíssimo tempo 

entraremos na linha final dos sistemas de saúde não somente no Brasil como no 

mundo. Portanto, devemos começar a pensar em como aplicar os recursos focando 

em qualidade e retorno naquilo que estamos fazendo.  

 

2.3 Qualidade em saúde  

 

Este tópico, possivelmente, traz algumas das mais importantes reflexões 

acerca do referencial discorrido. Ao longo dos textos acima, foi apresentado o 

panorama enfrentado mundialmente e seus custos para a população. No fim do tópico 

anterior, a efetividade de um tratamento versus o seu custo para o sistema é 

questionada. No entanto, a pergunta que melhor se encaixa neste contexto 

provavelmente é sobre a qualidade que é entregue ao paciente, ou mesmo se há 

qualidade no que se entrega atualmente a ele.  

Um dos pontos mais positivos ao pensar sobre a questão da qualidade é que 

de certa forma, há um alinhamento mundial a respeito desse tema além de ser 

possível notar uma atenção importante para o tema, quando pensamos em como 

podemos alcançar melhores resultados de qualidade e mensuração  para a qualidade 

em saúde.  

Para facilitar a dinâmica dessa pesquisa, uma vez que qualidade em saúde 

permeia o foco principal deste trabalho, que é discutir valor em saúde e não discutir 

qualidade em sua essência, esse subitem se dividirá em três tópicos: 2.3.1 Melhora 

da qualidade em saúde; 2.3.2 Qualidade em saúde com um olhar numérico; e 2.3.3 

Qualidade em saúde no ponto de vista do paciente.    
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2.3.1 Melhora da qualidade em saúde  

 

Segundo a AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) (2016) 

existem 8 pontos para se entregar uma qualidade melhorada ao paciente: 

1) Analisar dados internos e desfechos: não se pode gerenciar” se não 

houver controle sobre o processo de qualidade, nunca se saberá em qual 

estágio de evolução se encontram os programas de qualidade.  

2) Determine os objetivos: deve ser selecionada as áreas que mais 

necessitam de melhorias, determinar quais são os índices aceitos e quais 

são os objetivos claros a serem atingidos.  

3) Equilíbrio: mesclar em times algumas pessoas em nível sênior juntamente 

com pessoas um pouco menos experientes é uma boa forma de trazer 

equilíbrio aos times.  

4) Fator Humano: sempre levar em conta os pontos importantes para as 

pessoas, até mesmo porque são elas que irão trabalhar com aquilo dia-a-

dia, ou seja, tem que ser levado em conta a limitação humana. 

5) Criar um plano executável: não adianta em nada se planejar, desenhar 

uma estratégia e descobrir que ele não é aplicável, por ser demasiadamente 

ambiciosa. Deve-se trabalhar com planos reais e constantes.  

6) Tornar o PDSA familiar às pessoas: PDSA (Plan-Do-Study-Act) é uma 

maneira de se poder entender o realmente precisa mudar que dentro 

daquele processo de qualidade e a efetividade do que já está sendo feito.  

7) Comunicação: o time que está inserido no processo de melhoria deve 

sempre ser avisado dos objetivos e dos progressos conseguidos nos 

programas.  

8) Pesquisa: sempre é necessário entender o que e como, outros locais estão 

desenvolvendo programas e melhorando seus índices. Essa não é uma 

corrida solo, mas que envolve muitos players, no qual todos podem e devem 

colaborar com as melhorias, afinal de contas, todos seremos pacientes um 

dia. 

 

Segundo um artigo publicado por Sara Schillie (2007), o Institute Of Medicine 

(IOM) há oito anos fez uma pesquisa e constatou que entre 44 mil e 98 mil pacientes 

morreram por erros médicos. Esses erros se dividem em todas as esferas de 
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prestação e serviços, desde hospitalar até o tratamento em casa ou homecare. 

Estima-se que tal quantidade de erros tenha gerado gastos entre 17 e 29 bilhões de 

dólares ao sistema de saúde norte-americano.  

A partir desse estudo, foi possível chegar a seis itens para a melhoria da 

qualidade em saúde que envolvem: (1) a segurança e conhecimento envolvidos em 

determinada atividade; (2) a aplicação das melhores práticas, com base em conteúdos 

científicos; (3) respeito à individualidade do paciente; (4) atenção à remuneração e 

benefícios devidos ao profissional da saúde que presta o serviço; (5) melhoria da 

eficiência; (6) redução do tempo de espera relacionados à determinadas atividades e 

qualidade no atendimento, respeitando as individualidades e opções de cada cidadão.  

Nesse sentido, é possível perceber que, em diversos pontos, as opiniões e os 

pontos de vista se assemelham e, como já afirmado no início deste tópico, existe um 

alinhamento muito grande entre os diversos atores da cadeia de saúde.   

Segundo Harris (2018) todo o processo de melhoria da qualidade deveria ser 

iniciado por alguns tipos de avaliações para se identificar os pontos de falha nos 

processos. Para tal, o autor sugere um mapa de fluxo dos processos internos nas 

instituições, a partir do qual podem ser iniciados projetos de melhoria da qualidade.  

Trazendo o contexto de qualidade para outra vertente, menos processual e 

mais aplicativa na vida do próprio paciente, encontraremos métodos numéricos ou 

minimamente mensuráveis em relação a qualidade em saúde/vida, apresentados no 

tópico a seguir.  

 

2.3.2 Qualidade em saúde com um olhar mais numérico  

 

Huang e colaboradores (2018) trazem como base de sua pesquisa um conceito 

já muito explorado em diversas literaturas e bem aceito pela academia, que se trata 

do conceito Quality Adjusted Life Years  (QALY), que se traduz como o valor monetário 

de um ano ajustado pela qualidade de vida do paciente, o que permite verificar 

numericamente e pontuar financeiramente o benefício de determinada intervenção em 

saúde.  

Como o resultado é muito adaptativo para cada realidade territorial, os autores 

chegaram a um número de valores monetários para justificar que de determinado 

patamar numérico acima, não há mais diferença em relação a qualidade em saúde do 

paciente para se fazer investimentos financeiros, ou seja, por essa teoria já é possível 
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determinar até quanto se pagaria por uma tecnologia em saúde para trazer qualidade 

de vida ao paciente.  

 

2.3.3 Qualidade em saúde do ponto de vista do paciente  

 

É dispensável afirmar que qualidade de saúde/vida do ponto de vista do 

paciente é uma das premissas da teoria de valor em saúde, mas por vezes, o mercado 

traz à tona esta temática de maneira muito ampla, numérica e cética. Por essa razão 

foi considerado relevante discutir este assunto que envolve diretamente seres 

humanos em um subitem dedicado.  

Na preocupação de colocar o paciente no centro das atenções e inclui-lo nas 

decisões que serão tomadas, o International Consortium of Health Outcomes 

Measurement (ICHOM, 2017) promove conhecimento através de seus projetos e 

mostra que a opinião do paciente é essencial para que a teoria de valor possa 

realmente ser inserida no cotidiano da gestão em saúde no mundo. Neste contexto, a 

ICHOM propõe a aplicação de instrumentos denominados Patient-Reported Outcome 

Measures (PROMS) e Patient-Reported Experience Measures (PREMS), 

questionários extensos a respeito dos desfechos alcançados e da experiência dita do 

paciente com o seu tratamento.  

Rutherford e colaboradores (2018) demonstram os resultados alcançados com 

a aplicação destes questionários a um grupo de pacientes em tratamento com câncer 

de bexiga. Os pesquisadores conseguiram concluir que as opiniões dos pacientes 

trouxeram pontos muito importantes que eram negligenciados por ações genéricas, e 

que devesse assegurar que medidas apropriadas sejam usadas para avaliar os 

desfechos relatados pelos pacientes.  

Com isso, compreende-se que qualidade em saúde sempre estará ligada a 

muitos pontos da cadeia de saúde, pois sem qualidade não é possível atingir uma 

série de objetivos em saúde, sobretudo o maior deles: a melhora do paciente.  

 

2.4 Valor (value) 

 

Até aqui foi possível notar a necessidade que a saúde tem em chegar a uma 

solução rápida e eficaz para o problema da sustentabilidade do sistema. Porém, 
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observando o contexto atual, é fácil notar que não somente o esta segmentação , mas 

a maioria dos mercados deveriam se utilizar da teoria do valor, uma vez que esta traz 

a aplicação de qualidade vs custo para todos.  

A teoria de valor na saúde é algo que vem se discutindo há algum tempo, mas 

não se pode esquecer que, antes da difusão teórica que ocorreu com o passar do 

tempo, existiram algumas teorias precursoras a respeito de valor, no qual se tratam 

ainda hoje das teorias mais bem aceitas pelo mercado e, por consequência, a base 

teórica deste trabalho, é uma delas: a cadeia de valor de Porter.  

Porter (1990) introduziu ao mundo a teoria da cadeia de valor, no qual a coloca 

com uma metodologia para se alcançar vantagem competitiva em relação ao 

concorrente. Para isso, a cadeia generalista é dividida em dois grupos: atividades 

primárias e atividades de apoio. As atividades primárias são as maneiras que as 

pessoas conseguem ver e relacionam-se com a criação ou transformação dos 

produtos e serviços (Logística interna, Operações, Logística Externa, Marketing e 

Vendas e Serviço). Já as atividades de apoio se definem por apoiar, de forma direta 

ou indireta, a execução das atividades primárias (Infraestrutura da empresa, Gestão 

de recursos humanos, Desenvolvimento e pesquisa e aquisições).  

Ao ligar todas as atividades é possível identificar o resultado do valor, que, 

basicamente, consiste no montante que os compradores estão dispostos a pagar pelo 

produto que uma organização oferece. A partir da visão de Porter entre outros autores 

da época, o mundo começa a desenvolver múltiplas teorias baseadas nesta e, a partir 

deste momento, tem início um período muito importante para o processo de 

desenvolvimento e aplicação de valor à saúde.  

 

2.5 Saúde Baseada em Valor (Value Based Healthcare) 

 

Passado algum tempo desde a publicação do conceito de cadeia de valor, 

Porter e Tiesberg (2006) propõem uma nova dinâmica teórica, a qual se traduz como 

saúde baseada em valor (em inglês, Value-Based Health Care). Tal teoria traz consigo 

duas grandes preocupações:  custos mais acessíveis e melhores desfechos, ou em 

outras palavras resultados de qualidade aos pacientes. Assim se propôs, pela primeira 

vez, uma equação numérica para se atingir o resultado de valor, onde custo é dividido 

por qualidade da entrega, e o resultado de tal equação se traduz em valor.  

Após tal teoria já ter se difundido no mercado de saúde, Kaplan e Porter (2011) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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propõem uma adição teórica ao VBHC, baseando-se agora em custos. Se trata do 

Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) ou, em português, custo baseado em 

atividade e tempo. Basicamente, esta adaptação teórica trata a adequação de custos 

que estão em torno do paciente e de seu tratamento. Assim, os cálculos realizados na 

formulação de valor em saúde ficam mais realísticos e aplicáveis no dia a dia do gestor 

de saúde, levando em conta a minimização de desperdícios.   

Porter e Lee (2013) desenvolvem, passado algum tempo, melhorias dentro do 

escopo inicial da teoria citada anteriormente, descrevendo pilares que apoiam o 

processo de entrega de valor integral ao paciente.  

• Foco no paciente: a atenção à saúde ocorre com o paciente no centro de 

todo o processo, a fim de que ele tenha cuidado integral e não haja 

preocupação pela quantidade, mas sim pela qualidade dos procedimentos.   

• Estratégias de assistência à pacientes crônicos: assim como já citado 

nesse texto, grandes mudanças no mercado da saúde irão continuar 

acontecendo pelos próximos anos. Uma das mais importantes é a mudança 

das pirâmides populacionais, com um aumento significativo de idosos e 

com isso, o aumento das doenças crônicas. Segundo os autores, a única 

forma de se criar uma proposta de valor válida a uma população é 

desenvolvendo programas de prevenção, reabilitação e cuidados 

paliativos.  

• Remuneração baseada em desfechos ou valor: Segundo os autores, um 

dos pontos mais relevantes para que haja a constatação da aplicação de 

valor à saúde, é que a remuneração das equipes médicas e 

multidisciplinares seja feita baseando-se no desfecho alcançado, onde 

resultados positivos receberão remuneração positivamente diferenciada, 

mas que nos casos de resultado negativo a remuneração siga o mesmo 

princípio.   

 

Veloso, Mello e Malik (2013) realizaram uma análise dos fundamentos de saúde 

baseada em valor, uma vez que já neste momento, existiam algumas teorias 

publicadas e havia a necessidade de um alinhamento entre elas. Os autores 

concluíram que: 

Esta análise, à luz da literatura sobre os fundamentos econômicos da 
vantagem competitiva, revela que o VBHCD não explicita a utilização de 
diferentes mecanismos causais oriundos de diferentes e concorrentes teorias 
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aparentemente contraditórias. Desta forma, ele acaba por inserir-se no 
debate atual da pesquisa em estratégia empresarial, pois pode ser visto como 
uma forma de integrar essas correntes, ainda que inconscientemente pelos 
seus autores. (VELOSO; MELLO; MALIK, 2013, p.508 ) 

 

Como se pode ver, desde o desenvolvimento da teoria inicial de saúde baseada 

em valor ocorreram diversas adaptações e(ou) adendos que trouxeram melhorias ou, 

pelo menos, caracterizações importantes no desenvolvimento adaptativo da teoria 

inicial. Um dos pontos mais interessantes nesse sentido, é que como o artigo acima 

afirma, tais vertentes são praticamente complementares umas às outras e assim, 

estamos passo a passo no caminho para uma teoria ou solução que consiga atender 

de forma integral, melhorando os resultados em saúde, tanto do ponto de vista prático 

como financeiro.   

Em um trabalho recente, Raspe (2018) traz uma pergunta interessante: de onde 

estamos e para onde vamos com a teoria de value based healthcare? Como resposta, 

em sua conclusão o autor opina que VBHC se trata de um conceito extremamente 

promissor e que vem trazendo uma carga baseada em um movimento social muito 

grande consigo. No entanto, muitas questões sobre a temática ainda estão abertas e 

ainda há espaço para adaptações. Além disso, o autor considera que o assunto se 

trata de algo com intervenção pública e ainda pode ser considerado um “nadar contra 

a correnteza”, pois, para que haja a real utilização prática da teoria, diversos atores 

do mercado devem se unir para que este movimento comece a prover resultados. 

Desta maneira, surge o questionamento: será que todos os atores do mercado de 

saúde estão dispostos a tomar tal iniciativa em prol de um bem em comum, os bons 

resultados dos pacientes?  

 

2.6 Mensurando à saúde baseada em valor (Value Based Healthcare) 

 

Em uma de suas frases mais icônicas, Kaplan e Norton (1997) afirmam: “medir 

é importante: o que não é medido não é gerenciado.” Essa afirmação é notada 

também nos princípios do VBHC, pois, segundo Carlos (2008) os quatro pilares da 

assistência à saúde orientada por valor são: os padrões de tecnologia da informação 

em saúde, padrões de qualidade, padrões de preços e incentivos. Os cuidados de 

saúde orientados para os valores procuram vincular diretamente os cuidados de 

saúde de qualidade ao reembolso, ou seja, a mensuração é necessária para que se 
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crie padrões e a partir deles sejam recompensados aqueles que melhores resultados 

trazem ao sistema.  

Assim como o autor supracitado, Porter e Tiesberg (2006) também trouxeram 

em seu livro questões relacionadas à mensuração do ponto de vista de custos e 

desfechos dos resultados, no qual concluem ser praticamente impossível fazer um 

sistema de saúde se basear em valor se não houver o controle desses dois pontos.  

Em um artigo publicado em 2010, Porter traz uma visão mais tridimensional a 

respeito da mensuração baseada em valor aplicada a saúde. Segundo o autor, uma 

vez que valor fica definido como os resultados em relação aos custos, 

automaticamente o resultado tem que ser eficiência. Porter (2010) afirma que “a 

redução de custos sem levar em conta os resultados alcançados é perigosa e 

autodestrutiva, levando a falsas “economias” e potencialmente limitando o 

atendimento eficaz.”  

Neste mesmo artigo o autor traz o conceito de mensuração em valor, onde 

afirma que todas as atividades de cuidado ao paciente são interdependentes, e para 

pacientes que exigem assistência primária ou preventiva, o real significado de valor 

se constrói ao longo do tempo. Portanto, a única maneira de medir com precisão o 

valor é a acompanhar os resultados desse paciente de forma longitudinal e contínua 

(PORTER, 2010).  

Já para os pacientes com múltiplas condições médicas, o valor deve ser medido 

para cada uma das condições que ele apresenta, com ajuste do risco de cada item. 

Outro ponto abordado é a diferença entre a medição de processos e as questões 

voltadas a pontos de qualidade em saúde e a medição de resultados, onde se 

mensura o desfecho em si.  

Porter (2010, p. 2478) afirma que “medir, relatar e comparar os resultados 

talvez sejam os passos mais importantes para melhorar rapidamente os resultados e 

fazer boas escolhas sobre a redução de custos”. Ainda no mesmo artigo, o autor traz 

uma tabela com os níveis hierárquicos da mensuração de valor em saúde, em que se 

dividem três níveis e cada um deles contém duas dimensões, além de cada uma das 

dimensões serem medidas por uma ou mais métricas específicas.   

O primeiro nível (Tier1) é o status da saúde alcançado e se divide em duas 

dimensões: sobrevida e grau de saúde ou recuperação alcançada. Na primeira 

dimensão, a sobrevida é o ponto fundamental, pois, normalmente os pacientes se 

encontram em situação degenerativa. Na segunda dimensão o grau de saúde ou o 
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nível de recuperação alcançada.  

No segundo nível (Tier2) os processos de recuperação também se dividem em 

duas dimensões: tempo necessário de recuperação e inutilidade do processo de 

cuidado ou tratamento.  

Em terceiro nível (Tier3), Porter (2010) coloca a sustentabilidade da saúde e, 

da mesma forma que as anteriores, se divide em duas dimensões: na primeira é 

considerada a recorrência da doença inicial ou complicações da mesma e, na 

segunda, os problemas que foram aparecendo ao longo da jornada, oriundos do 

tratamento da primeira causa. 

A figura 1 apresenta os níveis de hierarquia de mensuração de desfechos.  

 

Figura 1 - Hierarquia de Mensuração de Desfechos. 

 

Fonte: PORTER, M.E. (2010).  

 

Uma das afirmações do autor, assim como é possível também constatar no dia 

a dia da gestão em saúde, é que quanto mais detalhadas ficam as informações, com 
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volume e qualidade, maior a expansão de conhecimento para se aplicar métrica de 

valor em saúde. Além disso, também é possível afirmar que existe uma grande 

preocupação de como esses dados serão divulgados ao público, pois se tratam de 

dados sensíveis que, se bem divulgados, podem proporcionar uma disputa entre os 

atores do mercado para se verificar quem traz à tona os dados de forma mais clara e 

com maior qualidade.  

Além disso, um estudo realizado por Tsevat e Moriates (2018) mostra que a 

assistência médica baseada em valor (VBHC) emergiu recentemente como um 

movimento proeminente dentro dos cuidados de saúde. Os cuidados de saúde 

baseados em valor centram-se na maximização dos resultados alcançados por dólar 

gasto. Como tal, existem muitas semelhanças com um método já bem estabelecido, 

a análise de custo-efetividade (CEA), que fornece uma estrutura para comparar o valor 

relativo de diferentes intervenções de diagnóstico ou tratamento. Desta maneira, não 

se deve confundir as teorias, mas sim trabalhar em uma perspectiva de aprendizado 

mútuo, principalmente pela semelhança de objetivos, e entender a efetividade dos 

tratamentos disponíveis no mercado.  

Dessa maneira é possível compreender que a mensuração de resultados de 

uma gestão de saúde baseada em valor cabe a todos, contribuindo pouco a pouco, 

para que, primeiramente, o sistema funcione como uma verdadeira engrenagem, com 

volume e qualidade de informação e, depois, para que os resultados possam ser 

mensurados e comparados, no diagnóstico dos principais avanços e necessidades 

existentes em VBHC.  

 

2.7 Contexto Brasil  

 

Até aqui foram apresentadas as bases teóricas difundidas e aceitas pelo 

mundo, onde é possível encontrar processos de aplicação de valor à saúde em 

desenvolvimento avançado. Os países que mais se destacam nesse contexto, são: 

Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Suécia e Holanda (THE ECONOMIST 

INTELLIGENCE UNIT, 2015).  

Porém, é importante compreender que a realidade deste trabalho se discorre 

baseada no Brasil, país sobre o qual se dedica essa contextualização teórica, segundo 

a saúde baseada em valor.  

Neste sentido, Pedroso e Malik (2012) realizaram um estudo no qual 
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propuseram uma cadeia de valor em saúde para o mercado brasileiro. Eles entendem 

que devem ser adotados nove elos que formam a cadeia de valor do setor de saúde 

no Brasil – seis verticais e três horizontais. Os quatro fluxos principais (inovação e 

conhecimento, produtos e serviços, financeiro e informação) abordam diferentes 

variáveis de gestão, geralmente interdependentes.  

Também no contexto brasileiro, o Instituto Coalizão Saúde (ICOS, 2018), grupo 

formado por importantes lideranças na temática de saúde, compartilhou sua opinião 

em relação ao tema de valor em saúde. A conclusão alcançada tratou sobre a 

relevância do tema, apresentando também o contraponto quanto ao alto grau de 

dificuldade em sua implementação devido às características do mercado de saúde 

brasileiro. Apesar disso, traz a definição teórica de valor em saúde, como:  

 
O equilíbrio entre (1) a percepção do cidadão quanto à experiência 
assistencial; (2) prevenção e tratamentos apropriados que proporcionem 
desfechos clínicos de alta qualidade; (3) e custos adequados em todo o ciclo 
de cuidado, permitindo a sustentabilidade do sistema de saúde. (ICOS, 2018, 
p. 12).  

  

Ainda segundo o ICOS (2018), a mensuração é a chave para o sucesso de 

programas feitos nas bases de valor aplicado à saúde. Porém, uma ressalva 

importante é feita quanto à não burocratização do processo, a ponto que os sistemas 

avaliadores se tornem empecilho para a padronização e transparência dos 

indicadores utilizados para a mensuração da performance entre provedores, 

profissionais da saúde e indústria.  

A importância desta temática no Brasil é tão alta que recentemente 

(março/2019), a Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS), regulador da saúde 

suplementar no Brasil, disponibilizou ao mercado um guia para remuneração baseado 

em valor. Neste guia, a agência traz propostas inovadoras que o mercado da saúde 

suplementar pode utilizar no processo de renumeração a todos os elos da cadeia 

produtiva de saúde. 

Como grande objetivo, a ANS pretende incentivar o início dos projetos que 

premiam aqueles que entregarem mais em qualidade dos serviços, trabalhando com 

um controle financeiro importante para a sustentabilidade do sistema. O guia traz 

ainda a sugestão de alguns modelos de pagamentos vinculados aos desfechos em 

saúde e os mais importantes na visão do autor deste trabalho, são: Payment for 

performance (P4P); Capitation (Capitação); Orçamento Global/Parcial; Diagnosis 
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Related Groupings (DRG) e Assalariamento. O ponto mais importante na visão da 

ANS é que determinados programas fomentam o desenvolvimento de projetos no 

âmbito preventivo em relação às doenças.  

Como é possível notar acima, esta pesquisa aborda um tema muito importante 

para o desenvolvimento sustentável da saúde no Brasil, colocando as necessidades 

corretas dos pacientes, no momento correto, em primeiro lugar nas decisões tomadas.  

 

 

 

 

  

3 PERGUNTA DE PESQUISA   

  

Dado o referencial teórico apresentado, a pergunta norteadora desta pesquisa 

é: qual é a concepção de saúde baseada em valor para os gestores atuantes na saúde 

suplementar?    

A partir deste questionamento, são apresentados nos próximos tópicos os 

objetivos, a metodologia, os resultados, a discussão e a conclusão deste trabalho.  
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4 OBJETIVOS   

  

O objetivo geral desta pesquisa foi evidenciar a concepção de valor em saúde 

para gestores envolvidos com a saúde suplementar no Brasil. 

 

4.1 Objetivos específicos 

  

Os objetivos específicos se dividiram em:   

• identificar novas práticas relacionadas a saúde baseada em valor 

• inovações ou planejamentos que coadunem com a teoria de valor 

em saúde. 
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5 METODOLOGIA 

Segundo Collins e Hussey (2005), metodologia é o instrumento básico para 

traçar e constituir modelos ordenados de modo que permita o cientista alcançar seu 

objetivo ao longo do percurso baseando-se em métricas. 

 Para realizar a pesquisa proposta, utilizou-se a abordagem qualitativa, o que 

possibilita maior interação do pesquisador com o objeto de estudo, além de lhe permitir 

a interpretação do fenômeno, tendo como contribuição o olhar do pesquisador 

(MINAYO, 2010).  

Segundo Richardson e colaboradores (1990, p. 90) as pesquisas qualitativas se 

definem como “[...] tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção 

de medidas quantitativas de características ou comportamentos”. Tal referência deixa 

claro que a metodologia empregada neste trabalho visa oferecer contribuição do 

universo na saúde suplementar a respeito da teoria de valor em saúde e qual maneira 

se dá a aplicabilidade dela no dia a dia, do profissional que se dedica a este segmento.  

Quanto aos fins, o processo metodológico da pesquisa foi de natureza 

exploratória descritiva.  

Triviños (1987, p. 110), define um estudo descritivo como uma pesquisa no qual 

o autor pretende “[...] descrever ‘com exatidão’ os fatos e fenômenos de determinada 

realidade”, motivando desse modo o pesquisador a conhecer os conceitos e 

motivadores da determinada comunidade alvo, dando peso aos discursos com suas 

características, seus valores, problemas e realidade enfrentadas no seu dia a dia.  

Desta maneira, é possível compreender que o interesse da pesquisa é 

compreender os paradigmas que envolvem o processo de aplicação de valor a saúde 

da teoria à prática, dentro do contexto da saúde suplementar. 

Quanto aos meios, foi escolhido o embasamento de estudo de caso, pois foram 

realizadas entrevistas com profissionais do segmento privado da estrutura de saúde 

no Brasil, envolvendo atuantes de operadoras de planos de saúde, da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), hospitais privados e algumas instituições 

representativas. Segundo Vergara (2006), o estudo de caso por definição é restrito a 

uma ou a poucas unidades e tem caráter de profundidade e detalhamento, buscando 

dessa maneira uma análise aprofundada da percepção teórica com aplicação prática 

com base na a bibliografia abordada nessa pesquisa, sobre o tema. Particularmente, 
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nesse estudo, o referencial teórico metodológico utilizado baseia-se na obra de Robert 

Yin (2006). 
 

5.1 Unidade de análise e sujeitos da pesquisa 

 

Também foi realizada a instrumentação do estudo em unidade de análise e 

sujeitos da pesquisa. Godoy (2006), afirma que, após a definição do caso a ser 

estudado, torna-se importante definir a unidade de análise, ou seja, estabelecer as 

fronteiras de interesse do pesquisador e fica em sua responsabilidade decidir quem, 

onde, quando, como e o que observar. Assim, ao tomar essas decisões, o pesquisador 

identifica e decide em quais ambientes o estudo será realizado, quando os dados 

serão coletados, qual o tempo estimado para coleta, quais atores serão envolvidos e 

quais situações chaves e incidentes críticos fazem parte do caso (GODOY, 2006).  

No caso deste estudo, a unidade de análise é constituída pelos conjuntos dos 

principais stakeholders (organizações) da saúde suplementar no Brasil, que são 

divididos entre: hospitais, agência reguladora e operadoras de planos de saúde e 

associações representativas. 

Os entrevistados solicitaram sua não identificação, assim como das companhias 

que ali as representam, sendo assinado um termo de confidencialidade por ambas as 

partes, pesquisador e entrevistados (apêndice A).  

Após a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE B), como reza a Resolução n. 466/2012 (CNS, 2012), sobre pesquisas 

com seres humanos, as entrevistas foram iniciadas, gravadas, transcritas e analisadas 

à luz da técnica de análise de conteúdo. Foi desenvolvida uma codificação para cada 

entrevistado, com vistas à preservação do sigilo. Em função da necessidade de 

fidedignidade com a fonte, a transcrição do texto referente à entrevista incluiu todas 

as palavras faladas e todas as transcrições foram conferidas com a gravação original. 

Portanto, o que foi falado na entrevista compôs os dados que foram organizados, 

interpretados e analisados.   

 

 

 



39 
 

A pesquisa teve como objetivo entrevistar os atuantes dos principais 

representantes da segmentação privada do mercado de saúde no Brasil. Dessa forma 

os sujeitos da pesquisa foram 15 entrevistados, representantes de associações, 

operadoras de planos de saúde, hospitais e agência reguladora, conforme 

apresentados abaixo: 

 
Tabela 1 - tabulação dos entrevistados  

Idenficação Grupo de atuação Tempo de experiência em 

gestão de saúde   

Conhecimento 

prévio de VBHC?  

P1 Associação 10 anos Sim 

P2 Hospital 22 anos Sim 

P3 Operadora 24 anos Sim 

P4 Associação  17 anos Sim 

P5 Hospital 15 anos Sim 

P6 Associação  23 anos Sim 

P7 Operadora 11 anos  Sim 

P8 Hospital 18 anos Sim 

P9 Operadora 15 anos Sim 

P10 Operadora 14 anos Sim 

P11 Operadora 9 anos Sim 

P12 Operadora 12 anos Sim 

P13 Agencia Reg. 23 anos  Sim 

P14 Hospital 19 anos Sim 

P15 Hospital 20 anos Sim 

 

 As presentes instituições foram selecionadas por conveniência, considerando 

acessibilidade e representatividade no mercado.  

O número de 15 entrevistas se baseou no atingimento do ponto de saturação da 

coleta de dados. Segundo Morse e colaboradores (2002), não existe uma maneira 

lógica ou matemática para se delimitar um ponto de saturação, este é definido como 

o momento em que novas entrevistas não adicionam novos elementos para os 

resultados em construção.  
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5.2 Técnica de coleta dos dados 

 

Baseado no método de análise de dados proposto por Bardin (2000), a opção 

da ferramenta utilizada para a coleta de dados foi aquela que mais se adaptou as 

características da pesquisa, do objeto e da população alvo. Para tal o instrumento 

utilizado foi a entrevista de perguntas especificas, mas de respostas abertas, ou seja, 

sem alternativa previamente estabelecida (apêndice B). 

 

Após a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(apêndice A), como reza a Resolução n. 466/2012 (CNS, 2012) sobre pesquisas com 

seres humanos, as entrevistas foram iniciadas, gravadas, transcritas e analisadas à 

luz da técnica de análise de conteúdo. As entrevistas foram realizadas pessoalmente 

com todos os entrevistados, com duração máxima de 45 minutos, entre os dias 01 de 

Março de 2019 a 30 de Abril de 2019. Foi desenvolvida uma codificação para cada 

entrevistado, com vistas à preservação do sigilo. Em função da necessidade de 

fidedignidade com a fonte, a transcrição do texto referente à entrevista incluiu todas 

as palavras faladas e todas as transcrições foram conferidas com a gravação original. 

Portanto, as falas dos entrevistados compõem os dados que foram organizados, 

interpretados e analisados.   

O objetivo das entrevistas foi aprofundar as concepções de valor em saúde 

para atores da segmentação privada, diante da teoria e prática de saúde baseada em 

valor. Tendo como justificativa científica Bauer e Gaskell (2005), que afirmam que um 

discurso qualitativo tem uma preocupação grande quanto a fidelidade e validade dos 

dados conseguidos, optou-se pela técnica de análise de conteúdo escolhido pelo 

pesquisador, uma vez que o mesmo tenta trazer a maior veracidade no processo 

opinativo sobre a temática proposta.   

 

5.3 Técnica de análise de dados 

 

Foi utilizada a metodologia preconizada por Bardin (2000), que traz em seu 

conceito análise de conteúdo como um conjunto de técnicas para se analisar a 

comunicação realizada através de métodos sistemáticos e objetivos de descrição. 

É importante esclarecer que a análise de conteúdo não se concretiza de acordo 

com a melhor técnica apenas com a descrição das operações, bastando ainda 



41 
 

reconhecer quais seriam as categorias de análise do estudo segundo Bardin (2000). 

Desta forma, foi utilizada a categorização em dois grupos, o de pontos de 

convergência das falas dos entrevistados, e o de pontos divergentes também 

baseados nas entrevistas.  

O método indicou o cumprimento de três fases analíticas:  

1) Pré-Análise – momento de organização do material recolhido, que no caso 

das entrevistas foi o conjunto das transcrições realizadas. Nessa fase, a 

leitura sistematizada das entrevistas formatando o corpus inicial de análise 

que surge das seguintes regras: esgotar a totalidade da informação 

(exaustividade); buscar a universalidade das declarações 

(representatividade); determinar a cada grupo pertencerá cada conjunto de 

dados (homogeneidade); adaptar os dados aos objetivos da pesquisa 

(pertinência) e classificar os dados para apenas uma categoria 

(exclusividade).  

2) Exploração do material – nessa fase foi que se determinou as unidades de 

codificação da pesquisa por meio das técnicas de recorte, enumeração, 

classificação e agregação. Foi o momento do uso da semântica para a 

definição das unidades de análise.  

3) Tratamento dos resultados – fase final da análise de conteúdo onde se 

trabalhou a inferência e a interpretação para a construção da proposição 

final da categoria analítica (Bardin, 2000). 

É possível compreender a dinâmica utilizada para se chegar aos dados da discussão 

e resultados desse trabalho através da representação gráfica no apêndice C desse 

trabalho.  
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6 RESULTADOS 

 

Os resultados dessa pesquisa serão demonstrados em 5 categorias específicas 

que surgiram dos dados e das categorias preliminares. A primeira apresenta as 

concepções de saúde baseada em valor dos entrevistados. A segunda e a terceira 

relacionam-se com a primeira e aprofundam partes do conceito construído por ela. 

Uma aborda a experiência do paciente na saúde baseada em valor, como pilar central 

desse arcabouço teórico; e a outra aprofunda a ideia de trabalho integrado e 

colaborativo na cadeia de produção em saúde.  

A quarta categoria demonstra a condição atual das empresas onde os 

entrevistados trabalham em relação a saúde baseada em valor. E a quinta finaliza a 

pesquisa, indicando necessidades de investimentos, mudanças ou condições para 

que a saúde baseada em valor saia do campo ideário para o prático nos serviços de 

saúde. 

 

6.1 As concepções de saúde baseada em valor e construção de um conceito 

geral 

 

Como acontece com outros termos nessa área, o termo “valor em saúde” é 

polissêmico e varia de acordo com a posição do interlocutor dentro do sistema. Seus 

vários sentidos surgem pela concepção de valor ser muito subjetiva, variando quando 

definida por pacientes, pagadores, gestores, prestadores de serviço e profissionais.  

Nesse estudo, as concepções e o conceito construído partem do olhar de 

participantes das equipes de gestão das operadoras de saúde, representando, 

portanto, uma parte importante do sistema de saúde, mas que não contempla o todo. 

Entre os próprios participantes da pesquisa existe esse consenso dos 

subjetividade dessas definições: 

[...] esse conceito é a coisa mais difícil. Fica claro para mim que o valor é 
específico e diferente para o paciente, para o profissional. O valor é muito 
subjetivo. 

P8 
 
Eu analiso a questão da saúde baseada em valor, pelo seu próprio conceito. 
O que é que tem valor? Valor para mim é aquilo que eu consigo perceber ou 
seja, qualidade, qualidade é um valor percebido. Valor é aquilo que eu dou 
para determinada coisa, objeto, de alguma maneira ele acaba me atendendo, 
dentro daquilo que é valor para mim. Eu sempre vi valor assim, quando eu 
falo saúde baseada em valor, eu compreendo sempre estar do lado, ou vendo 
pelas perspectivas da pessoa que está recebendo o seu atendimento em 



43 
 

saúde, qual o impacto que isso vai trazer pro beneficiário em si. O que é valor 
para mim, talvez não seja para outra pessoa. 

P15 

 

 

Também fica claro que a concepção de valor em saúde parte da sua 

experiência profissional, moldada pela empresa em que atua, e por sua aproximação 

com o tema: 

A minha percepção é um pouco a percepção do instituto que trabalho, que 
tem discutido o assunto para a construção de um modelo de pagamento 
baseado em valor. Um dos grandes desafios é justamente ter um consenso 
descrito, pois existem discussões e teorias importantes que devem ser 
consideradas para essa definição. 

P1  

 

Além disso, definir um conceito para saúde em valor é importante para discutir 

uma teoria aplicável a realidade brasileira: 

Essa é a definição clássica, mas o que a gente está buscando é o que é essa 
definição de valor para o Brasil, para nossos pacientes com as suas 
necessidades específicas e como é que a gente faz essa melhor entrega para 
eles. Entender esse valor até na qualificação de prestadores que estão com 
a gente perto, e também dentro de operadoras onde a gente faz a gestão 
tentando qualificar para um novo modelo. 

P7 

 

O desafio de construir um conceito que defina valor em saúde e que, pelo 

menos, se aproxime de um consenso é importante por que toda a cadeia assistencial 

deve compartilhar de similitudes mínimas para que o ideário de saúde baseada em 

valor seja possível no Brasil. A modelagem de entrega do melhor produto para os 

pacientes, com o entendimento por eles que foi o adequado, com o menor custo e o 

melhor resultado, deve ser sistêmica: 

Na verdade, a jornada do paciente começa na atenção primária, vai para a 
secundária e terciária, além de toda parte de reabilitação. Ou seja, qual é o 
máximo valor que se consegue entregar para o paciente e inclusive 
devolvendo esse paciente para a sociedade da melhor forma possível em 
qualquer nível assistencial. E a gente sabe que saúde não tem preço, mas 
ela tem um custo muito elevado. 

P14 

 

Adentrando a construção do conceito para os participantes dessa pesquisa, 

saúde baseada em valor é definida como a capacidade de associar boas práticas em 

saúde, com valor econômico associado e para isso é preciso que serviços e 

prestadores sejam performáticos. O conceito surge da associação de valores éticos 

(fundamentais em cuidados em saúde), de valores técnicos (prática baseada em 
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evidência) e dos valores econômicos (o menor custo pelo melhor produto). 

Quando a gente fala de valor, a gente tem que pensar em tudo que 
representa, não só questões financeiras, sobre o valor monetário, mas 
também nos valores em medicina para o atendimento acolhedor ao paciente, 
na experiência do paciente. Nesse sentido é importante ser performático né, 
ligar boa prática em Saúde como um atendimento de ponta e trazer uma 
melhor performance para instituição. Eu penso que os valores são esses: 
valores técnicos, valores éticos inclusive os valores financeiros. No final a 
gente tem que tentar conciliar todas essas variáveis para ter um bom 
resultado. 

P4 
 
[...] para exemplificar todas as vezes que eu consigo enxergar um hospital ou 
um médico performando melhor do que antes, eu entendo como entrega de 
valor 

P6 

 

Valor, resultado e desfecho são elementos fundamentais na construção do 

conceito. Todos com grande importância, mas o elemento central deve ser o benefício 

a saúde final. Onde seja considerado a necessidade do paciente e que o resultado 

signifique para ele qualidade de vida e aumento na expectativa de vida. Trata-se de 

uma mudança do foco atual econômico financeiro para o bem-estar do paciente. 

Conceituar valor, não só valor em saúde, mas sim valor. Acho que o mais 
importante nessa discussão é o que isso traz de resultado e quanto isso 
impacta na vida dos pacientes na qualidade de vida, na expectativa de vida e 
na sobrevida, no status mesmo de saúde ou de doença. 

P3 
 
É necessário mudar o foco de econômico e financeiro para benefícios em 
saúde. 

P12 

 

Essa transição para o novo modelo vai ser muito importante e vai acontecer 
nos próximos anos. O que a gente espera que seja uma transição em que o 
valor, o resultado e o desfecho sejam elementos principais porque senão a 
gente vai se perder de novo. 

P7 

 

No contexto final dessa categoria, saúde baseada em valor pode ser 

conceituada como uma mudança de paradigma em saúde, onde o paciente se torna 

o centro do cuidado e, a partir daí prestadores, pagadores e todo o sistema de saúde 

se organiza em torno dessa decisão.  

Os valores centrais desse conceito são a qualidade assistencial para o 

paciente, onde ele entenda que todo o necessário foi feito com o justo valor, e que lhe 

agregue qualidade de vida, aumento da expectativa de vida ou mesmo da sobrevida 

com qualidade. O conjunto de ações em saúde passa a ser orientado por boas práticas 

com evidências científicas, entregando nem mais e nem menos para o desfecho 
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adequado. E que finalmente, tudo seja feito gerando sustentabilidade para o sistema 

de saúde. 

 

 

6.2 A importância da experiência do paciente para a saúde baseada em valor 

 

Como dito na seção anterior, o paciente tem papel central na saúde baseada 

em valor. Essa categoria complementa o conceito da anterior, quando aprofunda o 

papel desse importante ator dentro do conceito. 

A experiência do paciente com o sistema de saúde, seja em abordagem única 

ou numa sequência de atendimentos pelos níveis assistenciais, é fundamental para a 

qualificação de ações que contemplem valor em saúde. Tanto nas teorias 

apresentadas no referencial teórico dessa pesquisa, quanto nas entrevistas dos 

participantes, é consenso que ela só faz sentido se o desfecho final for qualidade de 

vida e o melhor resultado possível no atendimento a necessidade da pessoa. 

Nós agregamos na discussão a questão de saber a experiência do paciente. 
Nós entendemos que essa variável é importante quando a gente pensa em 
valor em saúde. Valorizar essa experiência melhora o engajamento do 
paciente, que passamos a tratar como agente, como cidadão participante. 
Isso envolve também a construção da responsabilidade do paciente sobre a 
construção de uma cadeia de saúde baseada em valor. 

P1 

 

Essa última fala insere outros pontos importantes na experimentação do 

paciente: o engajamento e a responsabilização do paciente, que passa a ser tratado 

não mais como passivo nas relações em saúde, mas como um agente importante na 

construção da cadeia de valor em saúde. Trata-se de, apesar de colocar o paciente 

no foco das ações em saúde, não perder a concepção que ele é um agente que possui 

direitos constitucionais garantidos, mas que possui responsabilidades sociais bem 

definidas no consumo de bens em saúde. 

Nesse sentido, a valorização de procedimentos em saúde seria inclusive 

melhor entendida pelo próprio paciente com a sensação de um justo valor pelo 

atendimento a sua necessidade: 

O que que ele quer é andar sem dor. Ele quer viver respirando bem então a 
busca passa a ser justamente para que você entregue para o paciente aquilo 
que realmente ele está sentindo falta. Aquilo que realmente ele precisa e 
aquilo que realmente ele acha que pagaria para receber. 

P7 
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Nesse modelo, a situação inverte-se no sistema de saúde atual.  

Sumariamente, é você considerar aquilo que tem relevância, aquilo que tem 
maior importância para o paciente, inverter o que é culturalmente aceito, que 
o médico ou o serviço é quem determina a saúde. E na saúde baseada em 
valor, essa lógica se inverte, passa a ser o que é importante para o paciente, 
para a família, e partir daí você desdobra quais as análises e ações que vão 
ser importantes para chegar a esses resultados. 

P10 
 
Nós temos que medir essa devolução não só para o paciente, mas estender 
ao olhar da família e da comunidade a que ele pertence. É um grande desafio, 
mas necessário. 

P14 

 

Essa experimentação do paciente é inclusive estendida a da família e da 

comunidade, visto que ele é um todo indivisível, integral e social. O pensamento no 

paciente na saúde baseada em valor deve ser holístico, integral e focada na resolução 

dos problemas. 

 

6.3 O trabalho colaborativo e sistêmico para a saúde baseada em valor 

 

Esta seção aprofunda o papel da cadeia de saúde para que ela se torne 

realidade. 

A cadeia produtiva em saúde, entendida como toda oportunidade de contato 

com o paciente dentro de uma linha de cuidados, possui importante papel na validação 

de uma cultura baseada em valor em saúde. 

Todos, hospitais, prestadores, operadoras, indústrias, farmácias, laboratórios 

possuem importante participação na construção desse ideário: 

A gente percebe hoje que o sistema tem que ser único, prestador de serviço, 
operadoras e até a própria indústria tem se debruçado com maior 
determinação sobre o tema e apresentado várias alternativas para que a 
gente possa fazer esse trabalho de entrega de uma forma mais transparente 
que vão dar o melhor desfecho clínico e a melhor entrega para saúde do 
cidadão e para a sociedade. A sustentabilidade do setor ela depende disso. 
Não existe uma bala de prata! 

P1 

 

A fala traz ainda a importância desse trabalho colaborativo para a 

sustentabilidade do sistema como um todo, e afirma que não existe uma ação única 

para resolver a questão (bala de prata). 

É necessária muita conversa entre os setores da cadeia produtiva para que 

todos falem a mesma língua, mesmo quando se tratar de relações que envolvam 
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prestadores públicos e privados. Nesse sentido, percebe-se maior dificuldade do setor 

público, pelo mesmo ter que entregar o produto qualificado que o setor privado deve 

produzir, entretanto com uma oferta e recursos muito menor. E para o paciente não 

importa de onde venha o resultado qualificado, seja público ou privado. O que importa 

é o melhor resultado possível dentro de sua experiência com os serviços de saúde. 

Não é um processo simples, e não vai ser bem-sucedido, se não for 
encontrado um grupo de pessoas, profissionais da saúde, médicos, que tenha 
esse mindset, que tenha essa cabeça da transformação, que fale a mesma 
língua. 

P9 
 
Como todas as demais entidades que são públicas ou filantrópicas a 
dificuldade é muito grande por lidar com operações com o SUS. A nossa 
oferta e nosso recurso é menor que o setor privado e precisamos entregar o 
mesmo produto qualificado. Isso exige muito do corpo clínico para que 
tenhamos a mesma entrega. 

P3 
 
Acho que ficou bem claro que o valor para o paciente independente se veio 
do público ou do privado. 

P8 

 

Esse trabalho colaborativo é dito como importante até na intersetorialidade, 

entendendo que a saúde depende de outras variáveis que não são serviços de saúde. 

Nesse sentido, a saúde baseada em valor deveria ser incluída na pauta de outros 

setores como os responsáveis pela alimentação saudável, pela oferta de saneamento 

básico, entre outros. Não se conseguirá entregar qualidade de vida como objeto final 

da saúde baseada em valor se os outros setores não forem incluídos de forma 

consciente nessa discussão. 

A saúde baseada em valor tem que ser vista como um todo, ou seja, entender 
também que isso não é o contexto somente do momento. Tem que entender 
que tem uma série de coisas por trás como saneamento básico, alimentação 
saudável que estão ligados a outros setores da economia e da gestão e que 
tem interferência no desfecho e na entrega do valor. Nós precisamos sair do 
sistema “hospitalocêntrico” e migrar para a promoção da saúde, que facilita 
essas discussões entre setores. 

P13  

 

O conceito de saúde baseada em valor, portanto, é completado com esses dois 

aprofundamentos, tanto do paciente como quem deve ter a experiência valorizada, 

como pela ideia de trabalho colaborativo entre os integrantes da cadeia produtiva em 

saúde. 
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6.4 A necessidade de mudança de cultura organizacional – a saúde baseada em 

valor ainda não se concretizou nos serviços de saúde 

 

Para os entrevistados, o ideário de saúde baseado em valor ainda não se 

concretizou na cadeia produtiva em saúde e os motivos para isso são vários, desde o 

entendimento desse modelo pelos atores envolvidos, quanto por questões 

relacionadas a cultura organizacional. 

A primeira questão levantada diz respeito ao modelo de saúde vivenciado pelas 

instituições que se organiza em torno de demandas que não são as resolutivas para 

o mundo atual da saúde. Não se vivencia a cultura de valor em saúde, mesmo sendo 

consenso entre os atores que essa mudança é questão de sobrevivência para o setor. 

A gente ainda tem a organização do sistema voltado para as demandas de 
saúde do século passado. Temos uma população que está envelhecida e a 
gente tem um novo perfil demográfico e epidemiológico surgindo nesse novo 
cenário. Não deixamos de ter as demandas anteriores e temos grandes novas 
demandas e o sistema tem que se modificar. É preciso trabalhar com um 
modelo de vigilância a saúde, onde se trabalhe com qualidade de vida, 
promoção da saúde e abordagem adequada de crônicos. 

P1 
 

 

É uma realidade em todas as nossas vidas até mesmo pela realidade atual 
do sistema. Ou você discute valor, ou você não vai sobreviver. Agora é uma 
questão de subsistência. 

P11 

 

Essa vivência de um modelo de saúde ultrapassado apresenta problemas para 

as instituições de ordem assistencial e financeira. O foco está nos resultados, mas 

não no desfecho para o paciente; são empregados recursos excessivos para alguns 

produtos sem que seja a necessidade do paciente, como na distanásia e na solicitação 

excessiva de exames para problemas comuns. 

Ainda se busca resultados financeiros eficientes, sem que o foco seja o 
paciente, bem distante da ideia de valor em saúde. 

P2 
 

 

O que a gente tem percebido aqui durante muito tempo pelo menos é o uso 
de recurso mais caro mesmo sem efetividade terapêutica. Usa-se recursos a 
mais do que o necessário para ter o mesmo desfecho e isso com um viés 
muitas vezes mercantil né. E esse recurso vai faltar em outra situação. Pode-
se ver no prolongamento desnecessário em casos terminais, na solicitação 
de muitos exames para casos simples. 

P4 
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Parte desses problemas são identificados como fruto da dificuldade de os 

funcionários entenderem esse novo modelo: 

Existe uma grande dificuldade do entendimento de funcionários de todos os 
setores no sentido de conceito do que é valor em saúde, o que é valor para o 
paciente, o que realmente precisa fazer para entregar o melhor desfecho. 
Acho que ainda existe uma dificuldade de conhecimento. 

P13 

 

Para os entrevistados, os indicadores utilizados hoje direcionam também para 

uma leitura de modelo em saúde equivocada, onde são privilegiados indicadores de 

qualidade e financeiros, mas nenhum com foco na experiência do paciente. 

Demasiada importância é dada para tabelas de custos unitários, de contas a pagar de 

sinistralidade, sem avançar para o ideário da saúde baseada em valor. 

Hoje a gente trabalha baseado em indicadores sejam eles de qualidade ou 
financeiros, mas marcadores que não olham para aquilo que realmente o 
paciente precisa, em sua experiência. 

P9 
 

 

São questões bem preliminares, ainda trabalhando com indicadores 
baseados em tabelas de custos unitários. 

P10 
 

 

A gente trabalha hoje muito com resultados financeiros, resultados baseados 
em contas pagas, em sinistros pagos, mas a gente tem pouco acesso em 
desfechos clínicos, que seria, o que traria mais valor de fato para mensuração 
dos resultados quando a gente fala de saúde baseada em valor. 

P12 

 

Como solução para essa mudança de cultura, os participantes desse estudo 

citam a criação de consciência de custos, de combate ao desperdício, de trazer o 

paciente para o foco do cuidado com olhar holístico sobre ele e sua família. A 

valorização da semiologia e da anamnese clínica na tomada de decisões ao invés da 

superprodução de exames complementares. A assistência qualificada, focada no 

paciente, seria inclusive um fator para incorporação de clientela. 

É imprescindível para discutir valor em saúde trazer essa proposta de ter o 
paciente no centro do sistema e o engajamento dele e de sua família nesse 
processo. 

P1 
 

 
A consciência dos custos e a cultura de combate ao desperdício são medidas 
importantes para a saúde baseada em valor, e deve perpassar todos os 
setores e profissionais. 

P7 
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Deve combater a inversão da clínica, onde se parte de exames 
complementares para ter hipótese diagnóstica. O correto é fortalecer a 
clínica, a semiologia e a anamnese médica. 

P4 

 

A aplicação de valores em saúde garante a sustentabilidade. Quando você 
se encontra nesse sistema, entende que isso é uma parte do seu custo que 
tem que ser direcionado para isso, então garante que você vai ter clientes 
que vão realmente continuar investindo nesse modelo que você tá 
entregando, porque para eles é valor. 

P5 

 

Ações e investimentos listados pelos participantes da pesquisa serão 

apresentados na próxima seção. 

 

6.5 Investimentos, mudanças e condições para a implementação da saúde 

baseada em valor 

 

As sugestões para a consolidação da saúde baseada em valor na cadeia 

produtiva são fundamentadas no pilar da centralidade do sistema no cliente. Nesse 

sentido, foram citadas intervenções em sistemas, guidelines, sistemas de certificação, 

sistemas de registro de qualidade, dentre outros. 

A primeira intervenção proposta foi a capacitação de funcionários e demais 

atores do sistema no entendimento de valor em saúde. Para isso, sugere-se o 

investimento em comunicação e informação em rede para a criação da cultura: 

[...] depois é uma coisa muito importante que a gente esquece que é 
comunicação e informação com os funcionários, com os prestadores, com o 
público, com a sociedade, com os pacientes e com a família pra que a gente 
comece a construir essa cultura do valor. 

P7 

 

A segunda é a criação de sistemas de informação e de tabulação de dados 

baseados em valor em saúde. Sistemas que sejam únicos e integrados, inclusive com 

a própria ANS, que é citada como sem estrutura para abrigar toda essa mudança. 

Um dos grandes desafios quando a gente pensa em mensurar valor em saúde 
começa na questão da organização de dados e de informações do sistema 
de saúde. Existe um espaço para que a gente avance na consolidação de 
dados em saúde, tanto no sistema e no sistema privado. Lei de proteção de 
dados é importante, para garantir a segurança de dados dos pacientes. Isso 
fortaleceria a discussão de saúde baseada em valor com segurança. 

P1 
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Por outro lado, a própria estrutura da Agência Nacional de saúde suplementar 
não tem um sistema adequado para recepcionar as incorporações da saúde 
baseada em valor. 

P13 

 

 
Por exemplo, uma ação da agencia através da RN 259, que fala dos prazos 
obrigatórios que seja cumprido, para que o beneficiário seja atendido num 
determinado momento, então eu falo de um acesso oportuno, ou seja, a 
pessoa tem que ter a oportunidade, tem que ter um atendimento, porque 
aquele tempo, é um tempo razoável, de que a pessoa pretende ser atendida. 
Então na minha opinião, essa norma, vem trazer, pro mercado, pro sistema, 
um conceito de uma melhoria, dentro daquilo que a pessoa está disposta a 
receber um atendimento, então isso para mim é uma melhoria, no valor. 

P15 

 

Nessa última fala, a incorporação de legislação, mesmo que por 

regulamentações do setor pela ANS, pode incorporar valor em saúde quando interfere 

em situações que automaticamente gerem a expressão da qualidade para os 

pacientes, como no caso do prazo máximo de atendimento ao paciente. 

A publicização dos resultados de indicadores e dos dados coletados no sistema 

para os pacientes é visto como possibilidade de fortalecimento da saúde baseada em 

valor, por potencializar a escolha dos pacientes de acordo com métricas como índice 

de infecção hospitalar, taxa de re-operação, tempo de afastamento pós cirurgia, entre 

outros. 

Como paciente eu gostaria de saber, por exemplo, quem é o melhor médico 
para fazer uma cirurgia de varizes que possa voltar ao trabalho mais rápido, 
no hospital com a menor taxa de infecção hospitalar, com o médico que tem 
o menor índice de re-operação nesse procedimento que eu vou fazer. E eu 
acho que isso agregaria muito resultado, e acho indispensável para o sistema 
como um todo, quando a gente fala de saúde baseada em valor. 

P12 

 

A política de valorização de funcionários como forma de potencializar o 

conhecimento e ações baseadas em valor em saúde, bem como a seleção de 

prestadores que compartilham com esse ideário foram listadas como importantes 

ações. 

Selecionando os parceiros adequados, não é um processo simples, e não vai 
ser bem-sucedido, se não for encontrado um grupos de pessoas, 
profissionais da saúde, médicos, que tenha esse mindset, que tenha essa 
cabeça da transformação, por que é bem diferente do que se faz hoje. 

P10 
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Nós sabemos que para o paciente ter o valor que ele realmente necessita a 
gente tem que trabalhar com seus funcionários. Nesse sentido, se a gente 
não valorizar o nosso funcionário nosso paciente não vai ter. 

P8 

 

Ainda na concepção de valorização profissional, a fala abaixo apresenta a 

sugestão da remuneração do prestador baseada em valor em saúde, que incorpore 

qualidade para o desfecho final da assistência: 

A remuneração baseada em valor já está na sua terceira fase, que coaduna 
com essa preocupação, que traz essa vontade da aplicação de valor em 
saúde, na saúde suplementar, ou pelo menos de uma remuneração, de uma 
metodologia, de uma forma, ou uma nova forma de se pensar na saúde 
suplementar, que venha a trazer o resultado melhor. Essa mudança de trazer 
um resultado melhor ou mais adequado não só para o paciente, mas como 
para o sistema. 

P15  

 

Outro fato muito citado foi a criação de indicadores que coadunem com a 

estratégia de saúde baseada em valor. Indicadores que privilegiem a experiência do 

paciente, que consigam exprimir a relação produto, entrega, custos, efetividade. 

Realmente esses indicadores de qualidade são possíveis mensurar projetos 
de valores de saúde, quando conseguirem expressar a experiência do 
paciente e serem capa de medir toda a cadeia, da necessidade ao desfecho. 

P2 

 

No monitoramento da qualidade é necessário incluir a experiência do paciente 

como um índice formal e criar sistemas de certificação das instituições que 

contemplem variáveis de valor em saúde: 

A outra parte que nós começamos a trabalhar com bastante força e bastante 
importância é a experiência do paciente que hoje não adianta você falar em 
qualidade em medir indicadores se você não estiver vendo quem é o seu 
cliente que é o paciente. Hoje a gente tá trabalhando dentro do escritório de 
qualidade com experiência do paciente. Seria muito bom que as empresas 
certificadoras de unidades de saúde incluíssem esse ideário na avaliação. 

P4 

 

Todas essas ações propostas miram na mudança para o modelo de saúde 

baseada em valor, que passa a ser centrado no paciente, com foco na qualidade de 

vida, na corresponsabilização de usuários e prestadores, de pagadores e indústrias, 

com grande consciência de custos e de aplicação de recursos. 
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7 DISCUSSÃO  

 

7.1 Saúde baseada em valor no conceito  

 

Conforme demonstrado até agora, a teoria de valor em saúde não se trata de 

um item simples de ser implementado no cotidiano da gestão. Essa complexidade 

ocorre basicamente pelas categorias já abordadas no item anterior, onde discutimos 

os resultados dessa pesquisa.  

Quando pensamos em ideias disruptivas, automaticamente fazemos as 

conexões sobre a origem ou teoria de embasamento para o desenvolvimento dela. Se 

tratando do tema proposto nesse trabalho, o grande referencial ainda é a teoria de 

valor em saúde de Porter e Tiesberg (2006), em que aplicam o conceito no qual o 

grande resultado esperado na aplicação de valor à saúde é o desfecho mais correto 

para determinado tratamento, baseado numa equação entre custo e qualidade.  

Nota-se que mesmo essa teoria sendo consenso de uma gestão baseada em 

valor, os atores do mercado entendem que ainda há uma subjetividade muito grande 

em relação aplicação prática da mesma. Grande parte dos entrevistados trouxe essa 

teoria como algo complexo de se definir em um item fixo, onde não se enxerga a visão 

ampla dos diversos atores da cadeia de saúde. 

Esse conceito é a coisa mais difícil. Fica claro para mim que o valor é 
específico e diferente para o paciente, para o profissional. O valor é muito 
subjetivo. 

P8  

 

Segundo Pendlenton (2018) demonstra em sua pesquisa, a compreensão de 

saúde baseada em valor é completamente dicotômica, quando comparamos os três 

grupos analisados, de hospitais, médicos e pacientes. É possível concluir também em 

seu trabalho, que dentro dos próprios grupos houve divergência sobre o tema.   

Eu sempre vi valor assim, quando eu falo saúde baseada em valor, eu 
compreendo sempre estar do lado, ou vendo pelas perspectivas da pessoa 
que está recebendo o seu atendimento em saúde, qual o impacto que isso 
vai trazer pro beneficiário em si. 

P15 

 

Portanto, é possível notar que o primeiro grande ponto de discussão para que 

a teoria de uma gestão baseada em valor se torne realidade prática, é a pluralidade 

do mercado de saúde, com diferentes pontos de vista e interesses nesse contexto.  
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7.2 Saúde baseada em Valor para o paciente 

 

O paciente sempre será (ou deveria ser) o centro da atenção para as tomadas 

de decisão em saúde. Porém, no cotidiano das estruturas gestoras o que se encontra 

é um processo ainda em maturação na colocação do paciente no centro do cuidado.  

Segundo Alsumidaie (2019), as mudanças do “patient centricity”, ou centralização no 

paciente em tradução literal, estão começando a ocorrer agora, pois, não somente a 

tecnologia está direcionando tal sentido, mas também a própria indústria de produtos 

a saúde vem trabalhando para um processo cada vez mais inclusivo do paciente 

centralizado, desenvolvendo programas que se baseiam em dados de vida real, 

contextualizando as necessidades e obrigações desses paciente nos seus 

tratamentos e, assim, colaborando para os processos de aplicação de valor em saúde, 

uma vez que, com essa preocupação, o foco se torna o desfecho.  

É consenso que a aplicação de valor em saúde só faz sentido se o desfecho 

final buscado for qualidade de vida e o melhor resultado possível no atendimento a 

necessidade da pessoa. Segundo trabalho publicado pelo International Consortium of 

Health Outcomes Measurement (2017), os desfechos são o que realmente importa 

aos pacientes, pois se todo o processo for ágil mas o desfecho for negativo, de pouco 

adiantou a primeira parte realizada, isso pautado também na voz do paciente dentro 

dos processos decisórios.  

Podemos notar que os resultados alcançados por essa pesquisa condizem 

muito com este trabalho: 

Nós agregamos na discussão a questão de saber a experiência do paciente 
(...) valorizar essa experiência melhora o engajamento do paciente, que 
passamos a tratar como agente, como cidadão participante... 

P1 

 

Segundo Malik e Espírito Santo (2019), já existem alguns programas que 

trazem a experiencia do paciente à tona. Desenvolvidos pela ICHOM, os PROMS 

(Patient-Reported Outcome Measures) e PREMS (Patient-Reported Experience 

Measures) são ferramentas que funcionam como captadores das opiniões e 

experiencia dos pacientes e têm colaborado muito para a inclusão desse paciente no 

centro do processo, principalmente para a aplicação de valor à saúde: “O que que ele 

quer é andar sem dor. (...) Aquilo que realmente ele precisa e aquilo que realmente 

ele acha que pagaria para receber” (P7). 
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O pensamento no paciente na saúde baseada em valor deve ser holístico, 

integral e focado na resolução dos problemas. 

Segundo Porter e Lee (2013) o foco no paciente é o primeiro item de 

importância dentro do processo constitutivo de um sistema em que a saúde é baseada 

em valor.   

 

7.3 Integralidade do valor  

 

Pedroso e Malik (2012) sugerem a existência de nove elos na cadeia de valor 

em saúde no Brasil. Esses elos devem sempre trabalhar de forma integrada, afim de 

que todos os atores deste sistema, conversem entre si e tomem as decisões pautadas 

na integralidade de todas as partes.  

Entre os resultados alcançados nesta pesquisa, é unanime a opinião sobre a 

integralidade da cadeia, e todos concordam que sem a comunicação supracitada, não 

haverá a possibilidade da aplicação efetiva de um sistema de saúde baseada em 

valor.  

Não é um processo simples, e não vai ser bem-sucedido, se não for 
encontrado um grupo de pessoas, profissionais da saúde, médicos, que tenha 
esse mindset, que tenha essa cabeça da transformação, que fale a mesma 
língua. 

P9 

 

Ponto interessante atingido por este trabalho foi a magnitude da integralidade 

necessária para o sistema. Como é possível observar em uma das respostas obtidas, 

para se entregar valor em saúde é necessária a integração não só dos sistemas, mas 

também dos setores, como público e privado. 

A saúde baseada em valor tem que ser vista como um todo, ou seja, entender 
também que isso não é o contexto somente do momento. Tem que entender 
que tem uma série de coisas por trás como saneamento básico, alimentação 
saudável que estão ligados a outros setores da economia e da gestão e que 
tem interferência no desfecho e na entrega do valor... 

P13  
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7.4 Mudança cultural para o valor 

 

A necessidade de mudança cultural, sistêmica, estrutural no mercado de saúde 

deve acontecer, apesar de amplamente discutida, ainda é muito presente no dia a dia 

das instituições e dos profissionais atuantes no mercado. 

É uma realidade em todas as nossas vidas até mesmo pela realidade atual 
do sistema. Ou você discute valor, ou você não vai sobreviver. Agora é uma 
questão de subsistência. 

P11 

 

Espírito Santo e Malik (2019) trazem seis eixos estratégicos para uma proposta 

de modelo de valor em saúde. Algo que chama atenção positivamente é o alinhamento 

desses eixos com os resultados alcançados nesta pesquisa. Isso porque temos como 

os seis pontos destacados pelos autores: organização em unidades de pratica 

integrada; medição de desfechos e custos para todos os pacientes; pagamento por 

ciclo de cuidado; cuidado integrado entre diferentes unidades; expansão geográfica 

dos serviços de excelência e, por fim construção de uma plataforma de informação 

que permita essa transformação.  

Portanto, é possível concluir que, sem esses pontos, a evolução do 

desenvolvimento e aplicação de projeto de valor em saúde ficam cada dia mais 

complexos e difíceis de se obter resultados, assim tal ponto, se traduz como o básico 

para que o processo ocorra de forma correta e traga resultados satisfatórios.  

 

7.5 Implementação da saúde baseada em valor 

 

Segundo o que foi observado nos resultados acima citados, a implementação 

de projetos baseado em valor passa por vários pilares que sustentam tal proposta, 

mas que em grande parte, ainda necessitam de desenvolvimentos ou 

aperfeiçoamentos de tais itens para se obter resultados de sucesso.  

Em sua pesquisa, Espírito Santo (2018) conclui que os grandes desafios, são 

exatamente os pilares apontados nas entrevistas realizadas nesta pesquisa e traz a 

luz dessa discussão, como principais obstáculos para a implementação de uma saúde 

baseada em valor, “ além destas questões associadas a processos e regras de 

negócio, existe o desafio de mudar o comportamento dos indivíduos e das equipes, 

adaptando o “jeito como as coisas acontecem”, ou seja, a cultura, de um modelo 
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hierarquizado e com o foco nas demandas das equipes internas para um modelo mais 

horizontal e centrado no paciente.”  

Outro ponto importante que Espírito Santo (2018) traz para essa discussão, se 

trata das questões do comportamento dos profissionais da saúde na colaboração da 

implementação desses projetos, no qual, segundo o autor, “o tradicional ‘cada um na 

sua’ passa a não ser suficiente para entregar os melhores resultados”. 

Com isso, é possível notar que a implementação de um projeto de valor em 

saúde não só passa por dificuldades no quesito estrutural de uma proposta, como 

também no sentido intelectual das pessoas para que se inicie verdadeiramente projeto 

de grande valor agregado e, assim, quem sabe seja possível chegar aos primeiros 

resultados importantes em projetos desse tipo.  
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8 CONCLUSÃO 

 

Como pode ser constatado, valor em saúde não se trata de algo simples de se 

alinhar, aplicar e colher resultados, pois, inicialmente se trata de um tema muito 

subjetivo e que tem obrigatoriamente uma interdependência muito grande entre os 

diversos atores do mercado de saúde e de fatores externos que contribuam para a 

evolução de projetos pautados nesse tema.  

Foi possível concluir que o mercado entende saúde baseada em valor como 

um novo modelo de estruturação disruptiva, que está sendo tratado como uma das 

grandes alternativas para um futuro breve na busca incessante de melhoria da atual 

situação do mercado de saúde.  

Provavelmente, o ponto mais interessante da conclusão deste trabalho seja 

que o problema si não consiste no alinhamento real sobre a teoria de valor em saúde. 

Fica claro que isso já existe e as pessoas estão cada vez mais alinhadas nesse 

sentido. O que se destaca como prioridade no desenvolvimento de projetos de saúde 

baseada em valor são fatores ligados a teoria e não ela em si.  

Como pontos que concluem esse trabalho, chegamos em quatro itens: 

tecnologia, profissional, social e primeira iniciativas.  

1. Tecnológico: necessitamos de investimentos para a instrumentação digital, 

com o intuito de facilitar os processos burocráticos do profissional da saúde  e 

desenvolvimento de padrões tecnológicos para a cadeia de saúde, pois sem isso, o 

processo de aplicação de valor a saúde fica cada vez mais complexo.  

2. Profissional: engajamento dos profissionais atuantes na área da saúde quanto 

a real dimensão e necessidade que o mercado tem daquilo que está ou sai de suas 

mãos, na captação e descrição correta de dados por exemplo, além de uma utilização 

de recursos da cadeia de forma mais consciente. 

3. Social: deve haver um comportamento mais assertivo e aberto por parte da 

população quanto ao uso dos sistemas de saúde, assim desenvolvendo um 

pensamento mais coletivo do que individualista, pois, a população deve ser a primeira 

a buscar valor para sua saúde, tendo como base de suas preocupações a qualidade 

no atendimento e principalmente no desfecho que terão. 

4. Primeiras iniciativas: foi unanime as opiniões sobre o nível de maturação da 

teoria de VBHC em termos práticos e com resultados reais de projeto de saúde 

baseada em valor. Feliz ou infelizmente, alguém no mercado terá que tomar a primeira 
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atitude ou grande mudança para que mercado comece a agir, aprendendo com os 

erros e acertos desse primeiro grande projeto. Mas a questão é: quem terá tal audácia 

de fazer um projeto disruptivo em nosso mercado?  

Vale lembrar que, além das questões operacionais já expostas de forma ampla 

nessa pesquisa, questões políticas ainda são um obstáculo bastante importante para 

o desenvolvimento de projetos de VBHC. Uma das razões para este fato, é o grande 

histórico que carregamos aos das últimas décadas de um mercado orientado para o 

volume, para quantidade e não para a qualidade.  

O fee for service é uma orientação que o mercado adotou por ter sido, em algum 

momento, a mais lógica na ocasião para algumas pessoas e, por conta de um certo 

comodismo do mercado, não se atualizou na velocidade que deveria ter ocorrido.  

O jogo de empurra que temos como característica brasileira, associado ao 

conformismo dos gestores de saúde, nos mantiveram até hoje em políticas que 

corroboram com a manutenção dos processos voltados ainda, para o volume, em 

diversos momentos deixando a qualidade de lado. Esse confortável assento que a 

saúde proporcionou aos gestores, pautados em belos discursos nos mais diversos 

palcos, em pouquíssimas iniciativas e com suporte obscuro dos mais diversos atores 

desse mercado, está com os dias contados.  

O motivo maior dessa afirmação é justamente pela situação completamente 

descontrolada que chegamos no mercado de saúde. Este trabalho vem como mais 

uma ação, para trazer à tona alguns questionamentos a respeito de nosso mercado.  

Ouvimos muito, que “da maneira que está, não dá para ficar”, mas a partir daí 

é possível ser questionar: será que o mercado realmente quer o fim do pagamento por 

volume? Será que há interesse de todas as partes do mercado no conhecimento 

aprofundado das suas estruturas por parte dos clientes? Se já houvesse projetos de 

valor em saúde maduros acontecendo pelo mercado de saúde, seriam divulgados com 

parcimônia e clareza, onde resultados ruins seriam expostos assim como os bons?  

Essas são algumas perguntas que surgem ao observar resultados como o 

alcançado com este trabalho e é possível voltar a afirmar: o problema não é mais 

alinhamento da teoria em si. Resultados financeiros são uma consequência, não uma 

meta em si e por si mesma. Uma boa margem de superávit operacional não pode 

compensar a mediocridade no atendimento. 

 

 



60 
 

9 LIMITES DA PESQUISA E SUGESTÕES DE NOVOS ESTUDOS 

 

A principal limitação apresentada por essa pesquisa se trata da grande 

dificuldade na realização das entrevistas, uma vez que a proposta foi realizá-las de 

forma pessoal, gravada e com transcrição de todas as falas.  

Outro fator muito limitante nesse trabalho, se trata de ter sido escolhido uma 

metodologia qualitativa, no qual por si só já se trata de uma pesquisa complexa, pelas 

diversas interações existentes entre o entrevistador e os entrevistados, ficando assim 

a margem da disponibilidade dos mesmos, além de se tratar de uma pesquisa que se 

baseia muito na interpretação do autor, se tornando assim, um pouco subjetiva e 

variável segundo a interpretação.  

Este trabalho consistiu em trazer uma visão quanto a compreensão de VBHC 

para os atores da saúde suplementar. Como sugestão para novos estudos, fica a 

necessidade prioritária de compreender como o paciente vê a questão de valor em 

saúde, assim como entender também a visão dos atores da saúde publica, da 

indústria, das empresas contratantes e dos demais players da cadeia da saúde.   
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APENDICES  

 

APENDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), pesquisa intitulado 

Compreensão de saúde baseada em valor segundo os principais stakeholders do sistema privado de 

saúde no Brasil, conduzida por Gustavo Matheus Geraldo.  

Este estudo tem por objetivos: 

1. Compreender saúde baseada em valor, segundo os stakeholders da saúde suplementar no 

Brasil. 

2. Comparar a visão de saúde baseada em valor, entre os diversos players do mercado privado. 

3. Compreender se é possível construir uma proposta de alinhamento único sobre saúde baseada 

em valor para o segmento privado no Brasil 

Você foi selecionado(a) por fazer parte de um grupo representativo do mercado da saúde 

suplementar no Brasil. Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá 

desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de 

consentimento não acarretará prejuízo. 

Concordando com a participação nesta pesquisa você estará aceitando responder 

perguntas nas quais representam opiniões da temática proposta, em caráter pessoal. Também 

informamos que a participação não implicará em gastos para os participantes.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder o questionário elaborado pelo 

autor principal do trabalho em questão. O conjunto de perguntas será de 5 questões sem 

respostas corretas ou erradas, o intuito das questões é simplesmente entender a opinião e seu 

ponto de vista, representada pela pessoa física entrevistada a respeito do tema proposto. As 

entrevistas ocorrerão em local a definir e terá a duração de aproximadamente 1 hora e 30 

minutos com registro de áudio e vídeo.  

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados 

em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação.  

O pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos e 

científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem a identificação de indivíduos 

participantes enquanto pessoas físicas, mas sim como pessoa jurídica 

 Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui 

duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável / coordenador da pesquisa. 

Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e do CCE/FGV, onde você 

poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a qualquer momento. 

 Contatos do pesquisador responsável: Gustavo Matheus Geraldo, Mestrando, Rua Nilo 170 – 

apto 114, CEP: 01533-010. E-mail: gu02mg@hotmail.com. Telefone: (11) 97497-5312 / (11) 99143-

mailto:gu02mg@hotmail.com
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5808. 

 Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio 

Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, 

telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e que 

concordo em participar. 

São Paulo - SP, ____ de _________________ de _____. 

                                  

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a) :_________________________________ 

  

mailto:etica.pesquisa@fgv.br
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APENDICE B 

 

QUESTIONÁRIO – DISSERTAÇÃO MESTRADO FGV 

PESQUISADOR: GUSTAVO MATHEUS GERALDO 

ENTREVISTADO:_________________________ 

 

a) O que significa saúde baseada em valor, para você?  

b) Em sua opinião, como sua organização enxerga aplicação de valor em saúde? 

c) No seu dia-a-dia particular e corporativo, há aplicação de valor em saúde? 

Através de quais meios?  

d) Você acredita em mensuração de resultados?  

Se sim, acredita ser possível mensurar projetos de valor em saúde?  

Se não, quais os motivos?  

e) Você e a companhia em que trabalha atualmente, enxergam a saúde baseada 

em valor, como parte indispensável no processo de melhoria e sustentabilidade 

de melhoria na saúde suplementar? Porque?  
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APÊNDICE C - MODELO DE CODIFICAÇÃO NA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcriçao

Leitura 
individualizada 

de cada 
entrevista

Primeira 
impressão de 

análise

Alocação em 
subcategorias

Contrução das 
categorias de analise 

Leitura individualizada 
de cada entrevista

1ª Fase 

2ª Fase 

Tabulação dos 

resultados 

Comparação com a literatura 

científica (capítulo Discussão)  


