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Epígrafe 
 

 
How optimistic are you in the ability of the 

healthcare system to redesign itself? 
 

“I’m very optimistic actually because 
where there are huge problems, there 
are huge opportunities, but it requires 

sort of not parachuting in and doing pilots 
or boutique examples. One has to really 
deeply engaged not use upon in sort of 

learning and with policymaking with 
countries, and that might take I think 5, 10, 

15, sometimes 20 years to really a shift 
system-wide change. But should not defer 

one from the engagement. What one 
should not do is to transfer just technology 

and push it into a system that is not fit for 
purpose, but the opportunities are huge 

because inefficiencies and the 
performance under performance is really 

very great in most systems around the 
world”. (RIFAT, Atun, 2019)1  

 
1 Harvard Global Health Institute https://www.youtube.com/watch?v=PKY6fUd-ErI  



 

RESUMO 

Gastos crescentes na prestação de serviços de saúde suplementar 

apresentam desafio significante para gestores, considerando a restrição crescente 

dos orçamentos de Saúde pelas fontes pagadoras. A busca por melhor custo per 

capita, melhor satisfação dos usuários e melhores indicadores de gestão de saúde 

populacional incentivam verdadeiras revoluções na arquitetura de negócios tanto dos 

prestadores de serviço quanto na Operadora. Uma fonte importante de recursos no 

Sistema é o endereçamento e correção dos desperdícios em Saúde. O presente 

estudo teve como objetivo descrever e analisar os avanços obtidos e as dificuldades 

enfrentadas em meio ao processo de intervenção na implantação de um novo modelo 

de negócio (Accountable Care Organization - ACO de Especialidades) em uma 

operadora de plano de saúde no Brasil observando um período de 4 anos, utilizando 

um framework conhecido de Intervenção e Inovação em Sistema de Saúde. Houve 

diminuição do gasto per capita entre 18 e 51% quando comparada ACO versus rede 

habitual, melhor NPS e mensuração de desfechos nas ACOs. Os resultados 

alcançados mediante governança e preparo para reagir a fenômenos emergentes dos 

Sistemas Complexos Adaptativos permite dizer que o modelo estimula e entrega 

saúde baseada em valor, quando se planeja o alinhamento de interesses das partes 

interessas associado a governança do início ao fim dos processos para o modelo.  

 

Palavras-chave: Accountable Care Organization. Compartilhamento de risco. 
Compartilhamento de economia. Valor em Saúde. Avaliação de Sistema de Saúde.  

 

 



 

ABSTRACT 

Increasing spending on supplementary health services presents a significant 

challenge for managers, considering the growing health budgets restriction from 

paying sources. The search for better per capita cost, better user satisfaction, and 

better population health management indicators encourages real revolutions in both 

service providers and the Managed Care Organization's business architecture. An 

important source of resources in the System is the addressing and correction of waste 

in Health. The present study used a well-known Health System Intervention and 

Innovation framework, described and analyzed the process of implementing a new 

business model (specialty ACO – Accountable Care Organization) in a Managed Care 

Organization in Brazil over four years. Also was intended to analyze the progress made 

and the difficulties faced in the middle of the intervention process. The results achieved 

(ACO has lower per capita expenditure between 18 up to 51%, better NPS and 

outcome measurement versus fee for service network) through governance and 

preparation to react to emerging phenomena of the Adaptive Complex Systems allows 

us to say that the model stimulates and delivers value-based health when planning the 

alignment of interests of the parties associated with a strong end-to-end governance. 

 

Keywords: Accountable Care Organization. Risk Sharing. Shared Savings. Value-
Based Health Insurance. Health Care Quality, Access, and Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desenvolver novos modelos de negócios e pagamento em saúde é crucial 

para que sistemas de saúde busquem encontrar o custo médico adequado, com maior 

eficiência e menor desperdício.  

Dentro desse contexto, o termo "ACO" (Accountable Care Organization) foi 

originalmente cunhado por pesquisadores e especialistas em políticas e gestão em 

saúde para descrever entidades que consistem em fornecedores integrados que, 

conjuntamente, são responsáveis por alcançar melhorias de qualidade medidas no 

atendimento, associado a reduções na taxa de crescimento de gastos para uma 

população de pacientes definida (ROSENBAUM; BURKE, 2011). 

As ACOs buscam entregar melhor experiência ao usuário por meio da 

mensuração de desfechos técnicos. Ao mesmo tempo, a substituição do modelo de 

pagamento por volume - fee for service - busca corrigir desperdícios e reduzir a 

sinistralidade. Enfatiza-se que os benefícios de modelo de pagamento em que o 

prestador é responsabilizado pelo resultado de suas ações em saúde populacional, 

contendo períodos de tempo para além de alguns anos (TROMBLEY et al., 2019). 

Os acordos de compartilhamento de risco com base no desempenho, entre 

uma fonte pagadora, prestadores de serviços em saúde e, eventualmente, fabricantes 

de tecnologia, podem ser úteis quando há incerteza sobre a eficácia de uma nova 

tecnologia ou serviço (HAUEGEN, 2014). Estes acordos podem ser desafiadores para 

projetar, governar a execução e implementar as mudanças (DRUMMOND et al., 

2021). 

 

  



14 

2 OBJETIVO DO TRABALHO 

 

PROBLEMA DE PESQUISA (GAP A SER ESTUDADO) 

Nesse trabalho buscamos analisar os desafios no alinhamento de interesses 

(Contrato com conceito ACO entre operadora e prestadores) com objetivo de 

melhores resultados, considerando um melhor gasto per capita, melhor satisfação do 

usuário e melhor saúde da população, a partir da descrição de uma experiência 

pioneira vivenciada por uma operadora de planos de saúde no Brasil, em que o 

pesquisador foi figura chave em sua implementação. 

 

OBJETIVO 

 

1. Geral 

a. Analisar o processo de implantação de um novo modelo de negócio 

(ACO de especialidades) em uma operadora de plano de saúde no 

Brasil. 

 

2. Específicos 

a. Descrever o cenário prévio a intervenção e quais eram os objetivos 

pretendidos; 

b. Descrever o que foi implantado e os resultados alcançados até o 

segundo semestre do ano 2020; 

c. Analisar os resultados obtidos e as dificuldades enfrentadas em meio 

ao processo de intervenção; 

d. Apontar recomendações para gestão da empresa e dos sistemas de 

saúde publico e privado a partir dos achados encontrados na pesquisa. 

 



15 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 SISTEMA DE SAÚDE E A SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL 

Existe uma variedade de definições para Sistema de Saúde (ATUN, 2012). A 

Organização Mundial de Saúde descreve como “todas as organizações, instituições, 

recursos e pessoas cujo objetivo principal é melhorar a saúde. Isso inclui esforços 

para influenciar os determinantes da saúde, bem como atividades mais diretas para a 

melhoria da saúde” (“WHO | Monitoring the building blocks of health systems”, 2010). 

A implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) permitiu um progresso 

substancial em direção à Cobertura Universal de Saúde no Brasil. No entanto, a 

persistência de problemas estruturais e fragilidades organizacionais, agravadas pelo 

recente quadro de crise econômica e austeridade fiscal, limitou o crescimento dos 

gastos públicos, ameaçando sua sustentabilidade e os resultados alcançados. Neste 

cenário de aumento da precarização do setor público, apresenta-se com mais força o 

desejo por parte da população brasileira por obter cobertura pela saúde suplementar 

(MASSUDA et al., 2018). 

O seguro saúde privado no Brasil é voluntário e suplementar ao SUS.  

Regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as operadoras 

de planos de saúde oferecem cobertura seguro médico / hospitalar privado a cerca de 

23% dos brasileiros, e de seguro odontológico a 9,6% da população em 2018. Quase 

70% dos beneficiários recebem seu seguro saúde privado como um benefício de 

emprego (MASSUDA et al., 2020). 

Os planos de saúde privados oferecem serviços de saúde por meio de suas 

próprias instalações ou de organizações de saúde credenciadas. A maioria é 

remunerada pelo modelo fee for service, que é reconhecida como uma das fontes das 

distorções que geram desperdícios no consumo de recursos (ZUCCHI; DEL NERO; 

MALIK, 2000). Também como consequência desta forma de pagamento, existe pouca 

diferenciação entre prestadores quanto a divulgação de critérios de qualidade, 

fragmentação da linha de cuidado aos usuários e aumentos progressivos do prêmio 

ao mercado ano após ano, muito acima da inflação. 
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3.2 O DESPERDÍCIO EM SISTEMAS DE SAÚDE 

Há muito se descreve sobre inadequações na utilização de recursos quando 

nos referimos a cadeia de suprimentos da saúde. Desde a década de 50, autores já 

alertam sobre o assunto (ABEL; FEE; BROWN, 2008; ROEMER, 1976). Quando 

gestores de saúde e prestadores de cuidados assumem que existem enormes 

oportunidades de economizar recursos somente endereçado a principais causas de 

desperdício na indústria da saúde, surge o alinhamento inicial de interesses para 

desenvolvimento de um novo modelo de negócio. Alguns exemplos de desperdício 

são demonstrados na figura abaixo. 

 
Figura 1 – As três categorias de desperdício associadas com os atores e incentivos. 

 
Fonte: (OECD, 2017) 

Referências trazem à luz que o tamanho do desperdício transita entre 20% 

dos gastos (HACKBARTH, 2012; LIMB, 2017), até 30 a 35% (BERWICK, 2019).  
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Figura 2 - Incentivos para redução de desperdícios observando a influência dos prestadores. 

 
Fonte: Adaptado de HealthCatalyst 

A figura 2 demonstra a importância do prestador entender suas matrizes de 

despesas e adotar processos corretos de alocação de custos por unidade de tempo 

(TDABC) com objetivo de alcançar inicialmente menor consumo de recurso per capita 

(KAPLAN et al., 2021). 

 
Figura 3 - Alinhamento de interesses e redução de gastos em Saúde 

 
Fonte: (BRENT C. JAMES; POULSEN, 2016) 
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Na figura 3 os autores demonstram o benefício ao prestador pelo esforço de 

maior eficiência operacional e redução de desperdícios ao longo do tempo – a 

participação nos resultados globais. 

O sistema fragmentado pagando por evento entrega uma saúde de baixa 

qualidade com custo elevado. Não se consegue obter uma alta performance no 

Sistema de Saúde sem uma reorganização da prática, na comunidade, em cada filial 

e em nível nacional. Ano após ano observam-se elementos para não sustentabilidade 

do modelo, preços progressivamente mais altos e diminuição de oferta de 

oportunidade para acesso a saúde suplementar (CLEMENT; SHAH; CAMPION, 2018; 

MCCARTHY, 2015; PORTER; LEE, 2013, 2021). 

Tentativas anteriores de correção dos problemas citados incluindo somente 

métrica de performance tiveram resultados muito frustrados quando associado ao Fee 

for Service. Estes modelos encorajaram os médicos e hospitais a evitar ou "dispensar" 

pacientes mais doentes que diminuem as pontuações de qualidade devido a fatores 

fora de seus controles (MCDONALD; ROLAND, 2009). 

Também fizeram com que alguns médicos parassem de usar tratamentos que 

salvam vidas, se eles não resultassem em bônus (CAMPBELL et al., 2009). 

Reduziram a satisfação no trabalho e prejudicaram o altruísmo e o profissionalismo 

entre os médicos (WOOLHANDLER; ARIELY, 2012). 

Mas fatalmente, algumas métricas de pagamento por performance fazem com 

que os médicos joguem com as medidas de qualidade (LEE et al., 2012). 

Fontes pagadoras identificam perdas devido a ineficiências, pagamentos 

inadequados ou exploração - abrange o espectro de desperdício, abuso e fraude, que 

desviam o dinheiro da assistência médica do fornecimento de assistência ao paciente 

e encarecem ano a ano o preço de acesso a saúde suplementar. Poucos médicos 

abusam ou fraudam intencionalmente o sistema de saúde, mas quase todos 

contribuem para o desperdício (AGRAWAL; TAITSMAN; CASSEL, 2013). 

O Alinhamento de interesses é considerado como um forte incentivador para 

redução de gastos, algo que pode ser alcançado sem gerar desassistência (SELEVAN 

et al., 2015). Arranjos de pagamento das economias geradas (shared savings) são 

consideradas como elemento de relacionamento de longo prazo que podem ser 

associadas a métricas de performance e refinadas com o passar do tempo (BAILIT; 

HUGHES, 2011). 



19 

Em um artigo que detalha os principais domínios de desperdícios em Sistema 

de Saúde (falha na entrega do cuidado, falha na coordenação dos cuidados, overuse, 

falha na precificação, fraude e/ou abuso e finalmente complexidade administrativa), 

os autores (SHRANK; ROGSTAD; PAREKH, 2019) sugerem intervenções em cada 

uma das seis dimensões (ver Apêndice G). 

Somente no endereçamento de soluções para os desperdícios conhecidos há 

uma quantidade significante de recursos que podem ser distribuídos e ampliar o 

acesso a saúde por preços mais competitivos.– willingness to pay (NOOR AIZUDDIN; 

SULONG; ALJUNID, 2012). 

 

3.3 CONCEITO DE ACO (ACCOUNTABLE CARE ORGANIZATION) 

Para enfrentar o problema crescente de desperdício em saúde, o conceito de 

accountable care foi desenvolvido nos Estados Unidos. Iniciado com o Physician 

Group Practice Demonstration Program durante a administração George W. Bush, em 

2000, o modelo foi expandido durante a administração do Presidente Barack Obama, 

quando foi criada a (“NAACOS - National Association of ACOs”, 2021). Tanto o uso 

de Bundled Payment Care Initiative (BPCI) quanto das ACOs servem para enfatizar a 

redução de serviços caros e desnecessários. Para tanto, prestadores de saúde devem 

atender a padrões de referência de qualidade específicos, e também passam a se 

concentrar na prevenção de doenças, gerenciando pacientes com doenças crônicas 

além de manter os demais saudáveis. 

A criação da política Affordable Care Act (ACA) partir de 2010 conferiu maior 

tração ao modelo (OBERLANDER, 2010) ao buscar ampliar cobertura assistencial e 

criar de valor para os pacientes no sistema de saúde associado a acesso a serviços 

(BLUMENTHAL; ABRAMS; NUZUM, 2015). Uma das principais maneiras de atingir 

resultados baseados em valor é impulsionada pelo incentivo a médicos, hospitais e 

prestadores de serviços de saúde a coordenar o atendimento ao paciente clinicamente 

eficiente (MOY; DE LA TORRE; VARACALLO, 2020). Os prestadores de saúde 

tornam-se elegíveis para vários bônus (financeiros e / ou de base populacional) 

quando o atendimento clínico é prestado de forma eficaz com resultados de qualidade 

(Value-based Healthcare).  
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Em 2012, foi lançado pelo Centro de Inovação de Serviços do Medicare e 

Medicaid (CMS), o modelo chamado de Pioneer ACO foi o primeiro desse tipo a gerar 

economia para o Medicare (SAHNI et al., 2020). Havia naquela proposta uma 

referência para o custo total de cuidados por beneficiário atribuído a ACO - E caso o 

custo total de cuidados fosse mantido abaixo da referência, estes prestadores eram 

elegíveis para compartilhar as economias geradas, desde que também cumprissem 

metas estabelecidas para mensurar qualidade do cuidado. 

Segundo Taylor Burke (ROSENBAUM; BURKE, 2011), os pesquisadores de 

serviços de saúde e a literatura política geralmente descrevem as ACOs como 

estruturas dedicadas à qualidade e eficiência com a missão e a responsabilização de 

propor práticas, relatórios e padrões de compensação (incluindo penalidades e 

recompensas) em um grupo de profissionais de saúde em uma população de 

pacientes definida. Para tanto a promoção da qualidade é frequentemente obtida por 

meio de uma maior integração clínica dos cuidados em todos os ambientes de saúde 

percorridos pelo usuário, maior eficiência econômico-financeira de suas atividades, 

compartilhamento de dados e informações sobre o processo do cuidado saúde-

doença e também os gastos e resultados dos cuidados de saúde (desfechos). 

Literalmente é uma mudança de modelo de negócio em saúde. O prestador 

de saúde migra de uma unidade de negócio com fins lucrativos com pouco 

compromisso formal com a qualidade para uma organização de gestão de custos e 

gastos responsabilizada pelo caminho percorrido do usuário e seus desfechos clínicos 

em um horizonte de tempo de no mínimo 3 anos (CLEMENT; SHAH; CAMPION, 

2018). 

 

3.4 IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÃO EM SISTEMAS DE SAÚDE 

Segundo Atun (2012), uma intervenção em sistemas de saúde é definida 

como combinações de tecnologias, entradas na entrega de serviços, mudanças 

organizacionais e modificações em processos relacionados à tomada de decisão, 

planejamento e entrega de serviços, bem como ampliação de processos previamente 

implementadas em pequena escala usando novos processos. 
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“We also describe a conceptual framework that can be used to 
analyse and map for different health programmes the nature and 

extent of integration in different settings, along with the factors that 
influence the integration process.” (ATUN et al., 2010) 

 

Essas intervenções são introduzidas nos sistemas de saúde como inovações, 

compreendendo novas ideias, práticas, objetos ou arranjos institucionais. 

O autores (ATUN et al., 2010) enxergam a intervenção em saúde como uma 

inovação, compreendendo novas ideias, práticas, objetos ou arranjos institucionais. 

 
Figura 4 - Framework para análise de adoção e difusão de inovação em Sistemas de Saúde 

 
Fonte: Adaptado de (ATUN, 2012) 

Pascale Lehoux com demais autores (LEHOUX et al., 2018) chamam atenção 

para gestores sobre as principais restrições em áreas críticas que devem ser 

endereçadas para realmente alcançar entregas inovadores em Sistema de Saúde. 

Elas variam dependendo do desenvolvimento humano local. Estão entre elas: Entrega 

do serviço, Recursos Humanos, Liderança e Governança, Infraestrutura, 

Conhecimento e Sistemas de Informação. 

A necessidade de realinhamento dos objetivos entre os sistemas de inovação 

com os do Sistema de Saúde é também um alerta dos autores (LEHOUX et al., 2019), 

na medida que ambos seguem práticas institucionalizadas que normalmente são 

projetadas de forma independente uma da outra. Essa origem separada nas 
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organizações podem ampliar indefinição de direito de decisão e fluxo de informações 

(NEILSON; MARTIN; POWERS, 2008). 

 

3.4.1 Sistema Complexo e Adaptativo 

Como parte de um desafio esperado observando as considerações do 

framework proposto para analisar as intervenções em sistemas de saúde, deve-se 

estar atento para adaptações e mudanças como resposta a qualquer ação interna ou 

externa (ver apêndice B). Alguns autores referem que o processo de intervir (inovar) 

em áreas da Saúde deve despertar reações típicas dos sistemas complexos e 

adaptativos (MICK; WYTTENBACH, 2003; PLSEK; GREENHALGH, 2001; TAN; 

WEN; AWAD, 2005). 

 
Figura 5 - Sistema de Saúde Americano e suas Interrelações. 

 
Fonte: Patient Protection & Affordable Care Act, P.L. 111-148; Health Care & Education 

Reconciliation Act, P.L. 111-152 Prepared by: Joint Economic Committee, Republican Staff 
Congressman Kevin Brady, Senior House Republican Senator Sam Brownback, Ranking 

Member. (https://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/8e6dbf03-ca4a-44be-9de4-
a100c43fb5c8/obamacare-chart-high-resolution.pdf ) 

A figura 5 trás a dimensão das relações que foram mapeadas durante a 

análise pelo Comitê Econômico Americano observando o Sistema de Saúde. “A 
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prestação organizada de cuidados médicos a indivíduos ou uma comunidade é um 

sistema complexo adaptativo, o que significa que o desempenho do sistema e o 

comportamento mudam ao longo do tempo e não podem ser completamente 

compreendidos simplesmente conhecendo os componentes individuais” 

(BRAITHWAITE, 2018). Neste contexto é importante considerar que os indivíduos tem 

dificuldades de reconhecer suas próprias limitações da amplitude de seus 

conhecimentos e entendimento (KRUGER; DUNNING, 1999) ou visão míope que 

habitualmente buscam soluções reducionista ou fragmentada, especialmente na área 

da Saúde (KHAN et al., 2018). 
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4 MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa participante, para analisar os desafios da 

implantação e para demonstrar alguns resultados alcançados pelo novo modelo de 

negócio baseado em valor entre prestadores e operadora de saúde suplementar no 

Brasil. 

Após a pesquisa bibliográfica, utilizou-se bancos de dados fornecidos pelos 

sistemas de informação para gestão da operadora de saúde suplementar. Para 

descrição e análise das mudanças, adotou-se o modelo de análise proposto por Atun 

(ATUN, 2012; ATUN et al., 2010), que elenca as seguintes categorias de análise: 

• Contexto em que está envolvido a intervenção; 

• As características do sistema de saúde; 

• O problema que a intervenção irá endereçar; 

• A intervenção proposta; 

• O sistema de adoção. 

 
Uma intervenção, neste contexto, refere-se a combinações de tecnologias, 

abordagens na prestação de serviços, mudanças organizacionais e modificações em 

processos relacionados à tomada de decisão, planejamento e prestação de serviços 

(COCKER; ATUN; MCKEE, 2008).  

Adicionalmente utilizou-se elementos chaves sugeridos pelos autores 

holandeses orientados pelo Professor Eric van der Hijden  (STEENHUIS et al., 2020) 

para implementação de novos modelos de negócios em saúde. 

 

DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Análise descritiva da implantação do modelo de negócio ACO de 

especialidades entre prestadores de serviço (3 especialidades piloto) e uma 

Operadora de Saúde Suplementar no Brasil, no período entre 2016 até 2020. 
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5 RESULTADOS  

5.1 CONTEXTO AMPLIADO 

5.1.1 Contexto em que está envolvido a intervenção 

O processo de intervenção acontece em empresa operadora de saúde 

suplementar no Brasil. Esta empresa sempre esteve entre as 5 maiores do país em 

seu segmento. O mercado de saúde suplementar no Brasil apresenta reajustes 

superiores a inflação ano após ano. Internamente a empresa estava em transição no 

modelo de gestão entre executivos que eram predominantemente brasileiros para 

modelo americano por motivo de venda. 

A Organização está em transição para modelo matricial de gestão, com recém 

mudança de organogramas no início desta intervenção (2016). Entre os valores 

declarados está a inovação, porém a cultura organizacional ainda migra de padrões 

de legitimidade normativa e cognitiva. 

 

5.2 AS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE SAÚDE SOB INTERVENÇÃO 

Por um período longo a competição entre operadoras e seguradoras na saúde 

suplementar girou em torno do tamanho do catálogo de profissionais listados, 

chamado por alguns de orientador médico. Chegou ao ponto em que solicitações 

comerciais giravam em torno de ampliação do número de credenciados para superar 

a concorrência (Figura abaixo). Havia também a percepção subjetiva que com maior 

quantidade de prestadores haveria menores dificuldades relacionadas ao acesso do 

usuário a primeiras consultas tanto em especialidades básicas quanto outras 

especialidades. 

Todo esse conjunto crescente de prestadores eram remunerados por volume 

(fee for service), de modo que com o passar dos anos o controle do custo médico foi 

ganhado dimensões desafiadoras. 
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Figura 6 - - Cenário prévio a intervenção 

  
Fonte: Próprio autor 

 

Os usuários, dentro de suas limitações por assimetria de informação e 

conhecimento, tendem a procurar preferencialmente especialistas quando comparado 

aos clínicos gerais e/ou atenção primária. Com o grande número de profissionais nas 

mais diversas especialidades, progressivamente o relacionamento com os médicos 

foi ficando mais desafiador, associado ao aumento de gastos e alguns mecanismos 

de controle da rede credenciada. 

 
Figura 7 - Dinâmica natural de acesso para o usuário 

  

 
Fonte: Próprio autor 
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Adicionalmente o modelo de remuneração não tem alinhamento de interesses 

para gerar sinergia entre as partes interessadas. No modelo prévio os credenciados 

da operadora somente são reembolsados por códigos relacionados a doenças nas 

mais diversas especialidades, bem como ao seu volume e intensidade. Já o interesse 

da operadora é de gestão e promoção de saúde para fomentar a sustentabilidade de 

longo prazo, no entanto não há códigos para estimular este comportamento na rede 

credenciada. Os incentivos têm sentidos opostos, o que potencializa o desperdício de 

recursos na medida que ambos gastam com auditorias, consultorias e pareceres – 

cada um com um referencial (artigos) abaixo dos braços que favorecem os interesses 

desalinhados. Cabe aqui lembrar que os fenômenos de demanda gerada pela oferta 

(ROEMER, 1976) também oferecem influência no gráfico abaixo. 

 
Figura 8 – Fee for Service sem alinhamento de interesses (Force-field analysis) 

 
Autoria: Joatam Junior e Eduardo Maia 

 

5.3 O PROBLEMA 

O modelo de remuneração predominante estimula uma entrega de serviços 

em saúde com baixo valor agregado de cuidado, baixa gestão da jornada do usuário 

e desperdícios que podem ser evitados. A transferência de gastos para fonte 

pagadora (empresas contratantes de serviços de saúde suplementar) ao longo dos 

anos tem tornado o prêmio do plano de saúde progressivamente alto. 
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5.4 A INTERVENÇÃO INOVADORA 

A intervenção no sistema de saúde, objeto deste estudo, foi conduzida 

durante o período entre 2016 até 2020. Foi escolhido para esta análise os conceitos 

do modelo ACO adaptado para realidade brasileira, objetivando modificar o cenário 

prévio que existia, em que a quantidade de prestadores de qualquer especialidade era 

mais importante que os resultados de suas atuações. 

Após uma reorganização do organograma interno na empresa operadora de 

saúde, houve a criação de um grupo de coalisão entre setores da empresa para 

estudar e implementar novos modelos de negócios e inovações em saúde que 

contribuíssem para construção de um Sistema de Saúde competitivo e sustentável no 

mercado no longo prazo. Com estas presunções em mente, parte das iniciativas 

tinham escopo tendendo a entender como Sistemas de Saúde com viés de Orçamento 

(mais comuns no velho continente europeu e mais recentemente nos EUA com o ACA 

– Affordable Care Act) apresentavam melhores resultados quando comparados aos 

demais. 

Adicionalmente o grupo teve olhar especial para bons exemplos em países 

com natureza orçamentária para tomada de decisão em sistema de saúde, como é 

muito comum na comunidade europeia – locais que foram alvo, assim como a América 

do Norte, de visitas técnicas presenciais em busca de melhores práticas e 

benchmarking. 

Fundamentalmente a visão no final do ano de 2016 era construir o caminho 

para alcançar a visão do quadruple aim, prototipando intervenções inovadoras para 

contribuir em um sistema de saúde que tenha avaliações dos desfechos técnicos 

(efetividade), aspectos financeiros (eficiência), e experiência tanto de pacientes 

quanto dos profissionais de saúde. 

 

5.5 O SISTEMA DE ADOÇÃO 

Trata-se dos elementos chaves do sistema de saúde e para além em contexto 

ampliado. Citaremos elementos que julgamos importantes para entender e 

eventualmente replicar o modelo de ACO de especialidades. 
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5.5.1 Elementos da Fase Pré-Contrato 

1. Leis e regulamentos 
Toda a construção e condução é realizada, desde o início, com a participação 

da equipe jurídica e de compliance formais da operadora de saúde. O endereçamento 

para especialidades médicas respeita as premissas da Agência Reguladora (ANS). 

 

2. Sistema de pagador único versus múltiplos pagadores 
No modelo atual buscou-se seguir o formato onde a fonte pagadora é a 

operadora de saúde preferencialmente. Para tanto durante o planejamento foram 

identificadas as fontes de receita dos prestadores de serviço e identificou-se que havia 

com alguma frequência pagamentos também por unidades hospitalares e/ou 

ambulatoriais. A preferência para único pagador, além da otimização tributária, reside 

no fato de ampliar a relação com o contrato e as premissas de accountability do 

modelo. 

 

3. Serviços de atendimento, características do paciente e custos 
correspondentes a serem incluídos no modelo 

Uma ACO (Accountable Care Organization) é formada quando um grupo de 

prestadores de serviço em saúde (Médicos, Hospitais, Serviços de apoio diagnóstico 

e terapêutica, etc.) se reúnem e coletivamente concordam em serem responsáveis 

pelos desfechos clínicos, financeiro e de qualidade em uma população definida. Nos 

Estados Unidos, este modelo se refere a uma estratégia que está muito relacionada 

com atenção primária como oferta de acesso a saúde. 

Esta é a uma diferença importante ao modelo implantado neste estudo. 

Priorizamos a criação de estruturas de prestadores que inicialmente são 

categorizados como de uma especialidade médica. Essa construção buscou contribuir 

para ofertar atendimentos aos beneficiários dentro dos prazos regulamentados pela 

ANS. 

Os provedores e as instalações da ACO colaboram para coordenar os 

cuidados, incluindo o acompanhamento (e/ou realização) dos exames e 
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encaminhamentos através dos cuidados prestados (Referência e contra referência – 

inclusive para atenção primária) como demonstrado na figura 9. 

O modelo proposto é de não discriminação para qualquer paciente – não há 

critérios de exclusão. Da mesma forma também está contemplada toda assistência 

possível para condução dos cuidados de saúde. Isso significa dizer que todos os 

códigos existentes estão incluídos no modelo. Foi definida desta forma (tudo está 

incluído) para realmente haver o processo de responsabilização para a população 

atribuída. 

Após fundamentação e negociação técnica, o prestador concorda na maior 

oportunidade em buscar margens na redução dos desperdícios. 

Por esta lógica, o sistema se fundamentará numa indução a hierarquia do 

acesso, através de um arranjo matricial com acompanhamento longitudinal e pelo uso 

racional e referenciado do cuidado especializado (sempre que possível como ACO). 

As ACOs de especialidades serão responsáveis pela gestão da linha de 

cuidado de sua área de atuação para uma população definida, cobrindo demandas 

ambulatoriais e hospitalares (eletivas e urgências). No sistema da operadora, também 

podem participar com expertise para análise deliberação de benefícios, bem como 

segunda opinião para atenção primária, ações que podem ser realizadas à distância. 

 
Figura 9 - ACO de especialidade, Market Share Model 

 
Fonte: Próprio autor 

4. Critérios de qualidade e medição 
A ACO de especialidades está alicerçada numa arquitetura de incentivos que 

promove o alinhamento pleno de interesses. Nesta "verticalização por contrato", não 

pode existir o que os economistas chamam de matemática de soma zero. O 
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Ordenador de Despesas não pode auferir ganhos com as perdas da Fonte Pagadora 

e vice-versa (principal conflito do Fee For Service). Esta é a fórmula para que os 

gastos médicos deixem de ser fonte de margem e se transformem em custo de 

produção do prestador. 

Nos últimos 2 anos a equipe de implantação percebeu mudança dos agentes 

na cadeia da saúde, porque várias indústrias entenderam o potencial de parcerias 

para com modelos de valor em saúde como vantagem competitiva de comprovar seus 

produtos ou serviços relacionados para além dos aspectos de custo-benefício 

econômico e avançar para comprovar o benefício na perspectiva do usuário nos 

desfechos que fazem sentido em suas percepções. Também para a indústria os 

desafios estão relacionados a modificação para revolução arquitetura no modelo de 

negócio. 

 
Figura 10 - Alinhamento de interesses para entrega de valor ao mercado 

  
Autoria: Joatam Junior e Eduardo Maia 

 

O Processo de criação e melhoria dos contratos dos modelos de ACO de 

especialidade contou sempre com apoio da equipe Jurídica da Operadora de Saúde, 

desde a concepção e aprendizado conjunto da melhor forma de fazer o alinhamento 

de interesses ficar tangível contratualmente, sem - no entanto - transformar esta 

ferramenta e algo muito complexo e quase impraticável.  

Alguns itens são significantes no contrato de ACO, a saber: 
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• Baseline – prevalença inicial e/ou desejada (encontrada em outros 

Sistemas); 

• Atribuição de Paciente 

• Patient Reported Outcome Measurement (PROM) 

• Market Share 

• NPS 

• Shared Saving / Shared Risk 

• Epidemiologia da área de abrangência 

• Indicadores Clínicos, Administrativos e de Qualidade. 

 

Posto que a estruturação de indicadores depende da qualidade deste na 

mensuração do objetivo proposto e da acessibilidade a dados para o cálculo, o projeto 

inicia com a definição de um grupo de indicadores a serem utilizados de acordo com 

o perfil do prestador negociado, avaliados trimestralmente, e passíveis de modificação 

de acordo com a evolução do projeto e apontados pela Operadora em conjunto com 

os prestadores ACO. 

 

Indicadores de Performance Assistencial: 
Evidenciam-se abaixo uma série de indicadores que, a princípio, foram 

considerados e utilizados: 

 

Ambulatoriais 

• Internações por condições Sensíveis à Atenção Primária 

• Passagem em Pronto Socorro 

• Negativa de atendimento / Fuga para outras instituições (Retenção); 

• Indicadores específicos para cada especialidade. 

 

Hospitalares 

• Taxa de conversão do Pronto Socorro; 

• Taxa de conversão de UTI; 

• Tempo médio de permanência; 

• Índice de retorno; 
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• Adequação a protocolos institucionais, governança clínica e prontuários 

eletrônicos (qualidade de preenchimento). 

• Re internações precoces – Qualidade da Alta; 

• Perfil de cirurgias eletivas; 

• Rotina operacional para controle de frequência e complexidade - 

Acompanhamento pelo seguimento trimestral - pela equipe HCE (Healthcare 

Economics). 

Para a avaliação precisa da performance assistencial é frequente a 

necessidade de acesso a dados assistenciais que de início não estão acessíveis à 

operadora, mas encontram-se em sistemas de prontuário (eletrônico) e gerenciadores 

populacionais destes. Desta forma, é fundamental que tais indicadores sejam 

desenvolvidos de acordo com o perfil de assistência dos prestadores e estruturados a 

partir do acesso a dados clínicos, via troca de informações por prontuário eletrônico, 

onde este disponível, ou atuação de auditoria clínica. 

Todos estes processos sofreram e sofrem avaliações considerando a Lei 

Geral de Proteção de Dados que entrou em vigou durante o período analisado com o 

apoio da equipe jurídica. Esta última que também conta com suporte de consultorias 

externas. 

 

Indicadores de Percepção de Qualidade, satisfação e experiência 
(Usuário) 

• NPS (Satisfação do usuário e fidelização do usuário ao prestador 

considerando resolutividade do serviço prestado); 

 

Indicadores de Performance Econômico-Financeira 
• Gasto de OPME; 

• Gasto de honorário médico com médicos credenciados; 

• Gasto Hemoderivados por guia; 

• Gasto de Hemodiálise por guia. 

• Gasto relacionado a UTI 

• Gasto médio da Internação e sua variância 

• Gasto PMPM (Per Member Per Month) retrospectivo comparativo com 

atual, bem como comparação Coorte entre prestadores em modelo ACO versus FFS. 

Neste ponto, observando a representação da figura abaixo, com o aprendizado de que 
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a visão mais adequada do modelo é monitorando a jornada do usuário ao longo tempo 

(em anos), buscamos estudar e mensurar tanto o recurso recorrente pago aos 

prestadores (PMPM direto), quanto a sua influência (ou ausência dela) na sua jornada 

na rede credenciada e no sistema de saúde quando está organizado para tanto. 

Chamamos este último de PMPM indireto. Este foi o item que impôs um verdadeiro 

desafio para processamento e governança de dados, que discutiremos mais adiante. 

 
Figura 11 - Composição para análise do PMPM Total 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Indicadores de Performance Administrativa 
• Qualidade de apresentação de conta – índice de “glosa” virtual 

associado ao correto e completo envio de XML para operadora; 

• Utilização e qualidade de preenchimento de Prontuário Eletrônico 

(“meaningful use”), quando disponível; 

• Adesão aos protocolos e ausências de NIP (Notificação de investigação 

preliminar ANS) 

 

Indicadores de Desfecho Clínico 
• ICHOM Standart Sets (Como referência de conceito) 

• PROM (Patient Reported Outcomes Measures) 

• Mensurações de Qualidade de Vida 

 

Ao longo dos anos e durante o processo de aprendizado do grupo, vários 

indicadores foram atualizados, substituídos ou descontinuados a depender dos 

fenômenos emergentes. 
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5. Recursos necessários para projetar e implementar o contrato 
Modelos que se propõem a promover uma transformação mais ampla não 

podem endereçar a assistência de saúde baseada em valor somente como um 

processo de um novo contrato. Desta forma estamos falando de profundas 

modificações de como a empresa vai lidar com um novo modelo de negócio, motivo 

pelo qual é considerado por alguns autores como uma revolução arquitetônica de suas 

atividades e redesenho da maioria dos processos de cuidado e envolvendo quase 

todos os aspectos de governança através das empresas relacionadas, demandando 

diferente tipo de colaboração.   

 

6. Definição da parte contratante 
O cenário ideal é a intervenção em sistema de saúde remunerado 

tradicionalmente com pelo menos duas ACOs de cada especialidade – garante desta 

forma uma competição saudável de valor considerando que normalmente ampliam a 

participação do mercado pela oferta importante de acesso ao usuário. 

 

7. Estratégia de pagamento 
Neste programa, propõe-se a remuneração ao prestador através de modelo 

orçado, dimensionado pela projeção de necessidades da população assistida, 

associado a remuneração variável vinculada a performance do prestador, o que define 

um modelo de incentivo ao uso racional de recursos e à entrega de valor ao 

beneficiário e ao sistema de saúde. 

Ao orçamento projetado, associam-se indicadores de performance 

assistencial, administrativa e financeira dos prestadores, que garantam a qualidade 

assistencial e sustentabilidade através de regras de remuneração variável atrelada ao 

desempenho. Com isso, busca-se alcançar cuidados de alta qualidade e com boa 

relação custo-benefício melhorando a saúde dos beneficiários, reduzindo a utilização 

de cuidados evitáveis de alto custo bem como custos globais da operadora. 

 

8. Grau de confiança e colaboração entre o pagador e o provedor de 
serviços 

Lembramos que os prestadores escolhidos fizeram parte significante do 

projeto de modo que os profissionais de saúde estivessem engajados na missão da 
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transformação da qualidade na assistência. Como são remunerados por população 

atribuída, é de interesse deles fazer oferta de consultas em prazo favorável a todos 

(acesso é melhor que normalmente observado em rede tradicional).  

 

9. Envolvimento de profissionais na definição do modelo e incentivos 
financeiros no contrato 

Os prestadores aceitaram o desafio de criar em conjunto estratégias para 

desenvolvimento da assistência de saúde baseada em valor, onde existe uma 

correlação forte entre valor agregado ao cliente (ex: ótimo desfecho clínico) associado 

ao que mais se aproxima do quadruple aim  (melhorar a experiência do indivíduo em 

relação à assistência; melhorar a saúde das populações; reduzindo o custo per capita 

dos cuidados de saúde e mantendo a qualidade de vida dos indivíduos que prestam 

o serviço). 

 

10. Pagamentos no novo modelo obrigatórios versus voluntários 
Na amostra de 6 prestadores, somente um prestador entrou no modelo de 

forma obrigatória. Os demais foram voluntários e aceitaram o desafio de contribuir na 

intervenção inovadora.  

 

11. Populações de pacientes pequenas ou heterogêneas 
Procurou-se evitar, no primeiro momento, negociações com número reduzido 

de pessoas na população exposta. Pelo fato da escolha e acesso do cliente aos 

prestadores ser livre e aleatório, dificilmente observamos populações heterogêneas 

tanto no grupo caso (ACO) quanto no grupo controle (remunerado por serviço – Fee 

for service). 

 

12. Uso de software e de plataformas operacionais para monitorar o 
contrato 

A operadora já tinha disponível mecanismos de governança dentro de seus 

sistemas de informação – boa parte por desenvolvimento interno. Durante o período 

deste estudo houve implantação progressiva de novos sistemas de gestão de 

processos e relacionamento com a rede credenciada. 
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13. Simulação do Novo Modelo para selecionar fornecedores para o 
contrato 

Foi construído um score de pontuação para auxiliar os profissionais da rede 

credenciada fazer simulações para avaliação de adequação ao desafio. Também tem 

função de apoiar a tomada de decisão respeitando critérios de compliance. Segue 

abaixo os principais pontos de atenção: 

Viabilidade (rapidez) de implantação 
Escolha de praça ou região que permita levantamento de dados com maior 

acurácia para precificação e formulação do plano de negócio. Existem praças, cujo 

acesso a volumetria e gastos ambulatoriais pode estar dificultado pela formatação de 

contratos com policlínicas, impossibilitando a apropriação de custo por especialidade, 

sem estudos mais complexos que visam inferir informações por consumo de serviços 

correlatos. A complexidade destes estudos pode atrasar a precificação do serviço e o 

desenvolvimento do modelo. 

Impacto no custo médico 
Priorização de especialidades que se destaquem por maior impacto financeiro 

na sinistralidade total, seja pelo potencial de gerar procedimentos de alta 

complexidade, utilização de OPME, terapêutica farmacológica (oncologia) e SADT de 

alto custo, ou geração de custo agregado (como neonatologia, secundária a 

obstetrícia). Um bom critério para maior impacto em cada filial é focar na curva ABC 

de especialidades. Cada estado da federação apresenta características específicas, 

de modo que não existe a possibilidade de padronização nacional. 

Capacidade de operar em vários segmentos 
Independente de poder operar outros níveis de produtos, o maior senso de 

urgência se concentra nos segmentos que apresentam menor margem de 

contribuição, resultado financeiro mais sensível a overuse, demandando 

redirecionamento ativo pela ACO contratada. Neste quesito, realça-se a 

disponibilidade para operar em hospitais da operadora, cujo custo já está definido com 

por orçamento anual. 

A capacidade de operar nestes segmentos, seja com indicações adequadas 

ou escolhas racionais custo/efetivas personalizada para cada usuário, qualifica o 

grupo de ACO de especialidade ainda mais para, em caso de manutenção do sucesso 

dos pilotos, expandir com segurança para outros níveis de rede. 
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Qualificação técnica / relacionamento 
Os prestadores escolhidos para liderar suas equipes são profissionais 

reconhecidos em suas respectivas praças, pelo seu desempenho técnico-científico. O 

processo de escolha de cada grupo de profissionais nasceu da entrevista qualitativa 

com diretores de hospitais de rede própria, que podem referenciar profissionais com 

bom relacionamento com as equipes internas do serviço (exemplo enfermagem, 

administrativo, etc.), além de outros indicadores disponíveis como tempo médio de 

permanência (de preferência ajustado pelo risco populacional com ACS Risk Score2), 

resultado cirúrgico, aderência aos protocolos da operadora, histórico de contribuição 

para a solução de crises e com boa percepção de qualidade pelos clientes. 

Suficiência de Rede. 
A empresa deve ter capacidade de suprir a demanda de agendamentos de 

sua referência geográfica, seguindo as orientações de prazos orientados pela agência 

reguladora, se responsabilizando por NIP eferentes a prazos. 

Agregação de valor 
Além de sua própria marca, o corpo de profissionais de uma ACO, pode 

agregar valor ao sistema de saúde da operadora com o potencial de direcionamento 

de sua carteira de clientes. Profissionais que já apresentam reconhecida reputação 

no mercado tem grande potencial de aumentar sua participação na gestão 

populacional por ganho de Market Share. 

Carteira de clientes da própria operadora 
Profissionais de saúde que já trabalham nos serviços próprios da operadora 

ou que já sejam credenciados e que já lidam com os hábitos de relacionamento 

processuais entre a fonte pagadora e o prestador ACO, reduzem o impacto sobre a 

ambientação. 

 

Conhecimento de ferramentas de Saúde Baseada em Evidência 
É significante que a equipe de profissionais que irão compor o modelo de 

negócio ACO tenham expertise ou familiaridade com os conceitos de medicina 

baseada em evidência, credenciando o prestador para discutir e implantar práticas 

 
2 https://riskcalculator.facs.org/RiskCalculator/  
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custo-efetivas que eventualmente conflitam com disposições das sociedades de 

especialidades. 

Domínio de técnicas ou gestão de modelos de terapêutica mais eficientes - Estrutura de 
governança centrada no paciente. 

Busca-se tratamentos que sejam efetivos e com menor risco e custo para 

pacientes. Exemplo: A gestão de qualidade assistencial em fisioterapia está 

relacionada a melhores índices de recuperação de função, reduzindo procedimentos 

ortopédicos. Da mesma forma, cirurgiões vasculares com domínio da técnica de 

utilização de espuma densa podem reduzir a cirurgia de varizes a próximo de zero, 

sem custo com anestesia ou internação. Uma ACO deve ter uma estrutura de 

liderança e de gestão que inclua sistemas clínicos e administrativos que alinhem e 

apoiem as metas dos três objetivos: de melhor atendimento aos indivíduos, melhor 

saúde para as populações e menor desperdício de recursos. 

SLA adequado de suporte presencial e a distância. 
Para evitar a fragmentação de cuidados, a ACO deve ser responsável por toda 

a linha de cuidados da especialidade e para além desta, reduzindo atritos entre 

divergências de opiniões e eventuais litígios. Para tanto, a cobertura de urgência e 

pareceres, bem como o serviço da especialidade do hospital que se pretende evoluir 

como centro de excelência deve fazer parte do contrato com esta empresa. A 

capacidade de atuação com disponibilidade 24/7 é fundamental nas especialidades 

cirúrgicas. 

De igual maneira, ACO passará a ser a referência para liberação e para 

segunda opinião formativa para os coordenadores de cuidado. A disponibilidade para 

o acesso deve ser estruturada de forma a garantir a influência sobre a melhor prática 

e maior agilidade nos processos de liberação, bem como na resolubilidade e no 

emponderamento progressivo da coordenação de cuidados. 

Experiência própria ou gerencial em modelos de contratualização diferente do fee for 
service (pagamento fixo, capitação, P4P). 

A experiência anterior é um valor pela agilidade de contratualização bem 

como sua capacidade de formar e gerir equipe num modelo de compartilhamento de 

risco. 
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Experiência na gestão de empresa de saúde ou serviços de sua linha de cuidado 
Importante quando da necessidade de montar eventual equipe 

multiprofissional ou gerir serviços. O conhecimento básico de técnicas e experiência 

em administração de pessoas é vital para o desempenho da equipe e para o 

desenvolvimento de práticas que contrariam o senso comum do fee for service. 

Atender aos requisitos de Compliance 
Um requisito para uma ACO é relatar prováveis violações da lei a uma agência 

de aplicação da lei apropriada, bem como a operadora. Deve haver método para 

empregados ou contratados da ACO, participantes da ACO, fornecedores da ACO e 

outros indivíduos ou entidades que executam funções ou serviços relacionados às 

atividades da ACO para relatar anonimamente problemas suspeitos relacionados à 

ACO para o responsável pela conformidade. 

Promover o engajamento dos pacientes 
Capacidade para avaliar as necessidades de saúde da população atribuída a 

ACO, incluindo a consideração da diversidade em suas populações e um plano para 

atender às necessidades desde indivíduos. Conformidade com a satisfação do 

paciente - requisitos para construir o caminho da experiência singular do usuário. 

 

14. Diferenças nos termos do contrato entre fornecedores 
O modelo de ACO de especialidades manteve, por conta da governança, 

contratos semelhantes em todos os fornecedores com vista a manter a 

comparabilidade e premissas do modelo de negócio entre as partes. De maneira gera 

a diferença reside nos indicadores que são mais relacionados a linha de cuidado e/ou 

especialidade principal. 

 

15. Negociação e preços 
A negociação é um dos mais importantes no processo. O negociador deve 

dominar todos os aspectos da proposta especialmente as relações complexas do 

sistema de saúde e experiência dos possíveis fatores emergentes. Por este motivo é 

importante um time de apoio para suportar toda e qualquer necessidade, inclusive em 

resposta as dúvidas do prestador no modelo. A negociação passa a ter uma 

importância estratégica e deixa de ter somente o componente tático comum em 

atividades mais tradicionais. 
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A precificação do serviço se dará pelo conceito de engenharia financeira 

reversa, que orientará a elaboração do orçamento a ser gerido, bem como a 

remuneração pelos serviços que se adeque ao conceito de viabilidade econômica, 

arbitrada pela taxa sinistralidade esperada pela especialidade e/ou linha de cuidado e 

a população especificada para o propósito. 

Com o passar dos anos, o modelo passou a seguir mais o caminho 

longitudinal da jornada do usuário através do sistema de saúde ao invés de somente 

o olhar fragmentado do corte transversal da especialidade. Desta forma a precificação 

passou a considerar vários pontos de contato através de diversas especialidades e 

prestadores. 

Na figura abaixo o desenho do esquema resume os macro processos, a saber: 

• Análise de preço que é aderente ao mercado; 

• Ponto de equilíbrio para praça de atuação – sinistralidade; 

• Avaliação comparativa da linha de cuidado e/ou especialidade em 

outros países; 

• Definição do orçamento em saúde para linha de cuidado e/ou 

especialidade – PMPM (Per Member Per Month); 

• Variável condicional para orçamento – Market Share do prestador 

ACO; 

• Variável condicional para Shared Saving – Métricas de Valor 

alcançadas. 

 
Figura 12 – Precificação 

 
Fonte: Próprio autor 

A representação da figura abaixo trás em aspectos relacionados a diferença 

esperada e observada ao longo de mais de 3 anos do modelo em especialidades 
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diferentes. Enquanto a rede credenciada remunerada a volume tem menor 

coordenação de cuidado observando um grau maior de fragmentação na jornada do 

usuário associada a proporcionalmente maiores desperdícios com consequente 

aumento de sinistralidade, nas ACOs pela característica de contratualização onde o 

que era receita agora é custo solidário, prestadores tem interesse adicional em ajudar 

a construir uma coordenação de cuidados populacionais baseadas em valor para – 

em conjunto com a operadora – participar das economias geradas. 

 
Figura 13 - Efeito esperado e observado do PMPM ao longo do tempo (ACO x FFS) 

  
Fonte: Próprio autor 

 

A Estruturação da Rede Assistencial no modelo ACO com coordenação de 

cuidado apresenta-se importante no cenário atual de busca de alternativas ao sistema 

prevalente de incentivo à produção (fee-for-service) para modelos de sustentabilidade 

econômica, co-responsabilização dos prestadores na gestão de recursos e entrega 

de valor ao usuário. 

 

Alguns conceitos são importantes:  

 

 
Orçamento Global = Orçamento Prestador + Orçamento credenciados 

diretos 
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Orçamento Global - Todo consumo de recursos, por especialidade do 

prestador ou da linha de cuidado, utilizados direta e indiretamente em toda cadeia de 

atendimento ao paciente, respeitando a corresponsabilidade das partes operadora e 

prestador neste item. 

Orçamento Prestador - Orçamento anual de todo consumo, inclusive 

honorários de não credenciados. 

Orçamento Credenciados Diretos na Operadora – Serviços como por 

exemplos: Hemobanco, honorários médicos (médicos credenciados), anestesiologia, 

hemodiálise, OPME e etc. 

O Prestador será responsável por todo consumo (Orçamento Global) de 

recursos utilizados direta e indiretamente em toda cadeia de atendimento ao paciente, 

considerando que esta responsabilidade será analisada entendendo as tratativas 

dadas pela operadora aos credenciados diretos. Receberá valores mensais 

recorrentes (Orçamento Prestador) relacionados a frações do orçamento anual. 

Prestadores diretamente credenciados na operadora continuarão com o fluxo de 

pagamento atual (direto com a operadora), o que não significa que estão fora da 

responsabilidade do prestador no cumprimento do orçamento global. Alterações de 

pagamento podem ser realizadas de acordo com os indicadores de qualidade. (Ex: 

Desconto de valores em caso de “fuga” para outra instituição por incapacidade de 

intervenção do contratado – Perda de Market Share). 

 

16. Mitigação de risco para Prestadores 
No contrato há clausulas que possibilitam a desistência e retorno para 

contrato tradicional tanto para o prestador quanto para operadora. A recorrência das 

reuniões e pontos de contato direto com a gestão de rede credenciada também 

minimizam o risco pela possiblidade de diálogo para solução de problemas. 

 

17. Ligação entre resultados de qualidade e compartilhamento de 
economias / perdas 

A ligação é total neste aspecto. O prestador ACO será somente elegível ao 

compartilhamento de economias se houver evidências de não inferioridade quando 

comparado com a rede tradicional controle (remunerada em FFS). 

Esta avaliação e feita segundo os critérios de assistência de saúde baseada 

em valor, adaptada a linha de cuidado e/ou especialidade. 
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Figura 14 - Compartilhamento de economia 

 
Fonte: Ata do Comitê de Novos Modelos – arte Roberto Caldas. 

 

 

18. Personalização de correção de case-mix 
Como o relacionamento tem características de compartilhamento de risco 

também, no início imaginava-se que não haveria necessidade tempestiva de correção 

do case-mix. Com o passar do tempo aos prestadores ACO incorporaram os 

atendimentos para além de suas fronteiras físicas, prestando serviço inclusive como 

equipe intra hospitalar em vários locais. Acabaram por concentrar a maioria dos casos 

mais complexos com múltiplas comorbidades em uma determinada unidade da 

federação. O processo de comparação precisão evoluir para diferença das diferenças 

entre unidades da federação, aumentando de forma significativa o desafio de gestão 

de dados (quantidade de processamento). 

 

 

19. Propriedade e organização da parte contratante 
Empresa originalmente nacional, entre as cinco maiores do Brasil, que foi 

adquirida por multinacional americana. Tem serviços relacionados a operadora de 

saúde bem como serviços próprios ambulatoriais e hospitalares. 

A transição para o modelo de gestão americano impôs diversos desafios 

relacionados a mudança de estrutura organizacional bem como de direito de decisão 

e fluxos de informação. 
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20. Alinhamento do contrato com o projeto de modelo baseado em valor 
 

A organização contratada para ACO deve projetar (com apoio técnico da 

operadora) suas próprias intervenções para população-alvo, mas as mudanças nos 

benefícios devem se enquadrar em seis grandes categorias: 

• Entrega de saúde estruturada com qualidade superior; 

• Otimização de custos para serviços de alto valor agregado de 

assistencial; 

• Otimização de custos para os fornecedores de alto valor agregado 

assistencial; 

• Otimização de custos para os inscritos que participarem na gestão de 

doenças ou programas relacionados; 

• Benefícios suplementares adicionais clinicamente comprovados com a 

melhor evidência disponível; 

• Integração com a cadeia de atendimento. 

• Parceria com as equipes dos prestadores para desenho e 

planejamento de rede com objetivo de colaborativamente, corrigir 

necessidades para construção de linha de cuidado com vistas a 

Sistema de Saúde. 

21. Alocação de pagamento e economias / perdas entre fornecedores 
Citamos a seguir principais pontos que estão endereçados ou são 

significantes para construção do modelo. 

Modelo de Pagamento: Atualmente o modelo de pagamento orçado 

(capitação e pagamento fixo) é realizado pela Operadora de forma parcialmente 

sistêmica, com necessidade de acompanhamento humano em etapas específicas do 

processo. Melhorias de sistema para a completa automação do processamento estão 

em desenvolvimento: 

• Cadastro da população – Criação do cadastro para definição de 

população a ser vinculada a uma negociação de pagamento orçado (capitação), 

definida por itens de identificação dos beneficiários (produto, rede, região geográfica, 

idade, sexo, etc.). 

• Regras de atualização automática da população e inclusões avulsas 

caso necessário; 
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• Ajuste no cadastro do prestador – permitir incluir no cadastro do 

prestador negociações de pagamento de serviços por capitação Global (todos os itens 

realizados pelo prestador) ou Parcial (um grupo limitado de itens realizados pelo 

prestador, com possibilidade de exclusão de itens não pertencentes à negociação de 

capitação); 

• Classificação automática das NR´s de Capitação – Capacidade 

sistêmica de identificação automática do modelo de pagamento de apresentações 

realizadas por prestadores com mais de um modelo negociado; 

• Criação do campo de Valor Proporcional Ajustado – Campo de 

Representação de valor em sistema a ser computado de forma intermediária entre o 

Valor Calculado (conforme processamento) e o Valor Pago (negociado) através de 

regra proporcional, para representação gerencial do resultado do modelo (alocação 

de custos, sinistralidade, resultado econômico, tramitação de dados). 

• Desta forma, a implantação urgente do modelo, ainda plenamente viável, 

demanda a estruturação de equipe com foco no acompanhamento do processual de 

tais contratos para que ocorram de forma eficiente, até a plena implementação das 

melhorias sistêmicas solicitadas nos Sistemas de Informação. 

 

22. Alocação da prestação de cuidados entre os prestadores 
A busca por assistência a saúde é espontânea pelos usuários através do 

sistema de saúde. Eventualmente os prestadores de ACO podem obter vantagem pela 

simples oferta de acesso facilitado aos beneficiários, não raro com marcação para o 

mesmo dia. 

Outro ponto que é influenciador é que alguns grupos, antes de serem ACO, já 

prestavam serviço de sobreaviso em diversas unidades de alta complexidade, até pela 

característica das especialidades (Ex.: Cirurgia Vascular e Ortopedia). 

 

23. Prontidão organizacional dos fornecedores 
É um fator importante para agilizar o crescimento no mercado dos prestadores 

ACO. Tanto pelo fato de estarem com bom posicionamento de marketing no mercado 

quanto na capacidade financeira para investimento em locais chaves e mobilização 

de recursos. 
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24. Cálculo do preço de custo dos fornecedores 
Alguns prestadores contaram com assessoria para dimensionamento de 

capacidade para demanda e cálculos para otimização de custos com foco em 

otimização de processos e já nascerem com uma visão de gestão que se aproxima 

do Lean Healthcare. 

É um ponto importante de atenção na medida que prestadores que não tem a 

capacidade analítica de endereçar fluxos de atividades enxutas que entregam valor 

na perspectiva do usuário costumam buscar mais recursos para subsidiar ineficiências 

e desperdícios desnecessários e que não serão resolvidos por simples 

desconhecimento. 

 

25. Quantidade de investimento interno dos fornecedores 
Não é uma premissa para participar do modelo ACO, no entanto é uma 

vantagem competitiva que pode alavancar crescimento orgânico. 

Nos últimos dois anos foi observado crescimento por fusões e aquisições de 

alguns prestadores que já buscam operadoras com a proposta de obter margens com 

novos modelos de negócios em saúde. 

 

26. Incentivos financeiros conflitantes na organização de um prestador 
de serviço 

Este item não se aplica no modelo ACO de especialidade, na medida que a 

premissa deste é o alinhamento de interesses para entrega de valor em saúde. Não 

pode haver situações em que cada lado ganhe em detrimento do outro (tanto 

operadora quanto em relação aos prestadores). 

Alguns prestadores referem pelas características do modelo que a parceria se 

aproxima muito de uma joint venture ou verticalização por contrato. 

 

5.5.2 Elementos da Fase Pós Contrato 

Trataremos agora dos pontos significantes que devem ser gerenciados pela 

governança de novos modelos de negócios após a assinatura do contrato de ACO de 

especialidades. 
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27. Identificação e inclusão de um paciente no contrato 
De forma trimestral, em seguida com consolidação anual pelo comitê de 

governança, é mensurada a prevalência de utilização para comparação com 

tendências regionais bem como benchmark de outras filiais ou exemplos de utilização 

de outros países. 

Com esta rotina, também se identifica a participação de mercado de cada 

prestador (ACO ou FFS) para a prestação de serviço acordada em contrato. Este 

cálculo chega a nível de usuário, seu gasto direto em cada prestador bem como seu 

gasto indireto pela influência dos prestadores no consumo de recursos na jornada do 

usuário ao longo do tempo. 

Para desempate do Market Share pode-se utilizar a data de consulta (local 

onde foi realizado o atendimento mais recente) bem como a somatória de consumo 

de recursos em cada prestador. 

 

28. Manipulação antes de o paciente ser incluído no modelo 
No modelo atual de ACO é difícil haver manipulação antes da inclusão. 

Mudanças nas características da prevalência pode ser um indício desta tentativa. 

Estas análises são feitas quando observadas mudanças tanto locais quanto 

comparativamente com outras filiais da federação. 

 

29. Registro de atendimento no modelo sob os códigos de reclamação 
tradicionais 

Na fase inicial, múltiplas proteções para os beneficiários foram incorporadas 

na concepção deste modelo.  

O prestador deve aderir estritamente às definições da população alvo e são 

responsáveis por identificar pró-ativamente cada inscrito com um diagnóstico elegível 

com base em informações conhecidas. A Operadora poderá analisar a justificativa 

clínica das intervenções propostas pela instituição e em conjunto viabilizarão câmara 

técnica para os casos incompatíveis para verificar se elas não são discriminatórias. 

Além disso, a Operadora eventualmente pode colocar avaliações adicionais 

em cima daquelas incorporadas no planejamento. Essas incluem: 

• Uso de "beneficiários secretos" para assegurar que os atendimentos 

estão adequados; 
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• Auditoria randomizada ou direcionada, para revisar a conformidade do 

plano com as definições; 

• Construção de um roteiro personalizado para qualquer chamada 

relacionada ao modelo e processo padronizado de acompanhamento de reclamações 

de inscritos; 

• Processo padronizado para receber e analisar quaisquer reclamações 

de fornecedores relacionadas ao modelo; 

• Monitoramento contínuo dos dados do plano recebido, para garantir que 

não haja evidência de deterioração significativa nos resultados ou na satisfação dos 

usuários ou outros impactos adversos (por exemplo, acesso limitado); e 

• Monitoramento contínuo dos dados recebidos pela operadora, para 

garantir que não haja aumento significativo na intensidade de codificação associada 

à participação neste modelo dentro ou fora das ACOs (isto inclui um olhar para a rede 

remunerada por volume); 

O plano de monitoramento do modelo é projetado para proteger todos os 

beneficiários e assegurar a conformidade das organizações com os termos do teste 

do modelo. Como um componente deste plano, a Operadora poderia usar recursos 

para conduzir o monitoramento de conformidade em uma base regular que rastreia o 

cumprimento dos termos do teste do modelo. 

Tal como acontece com a avaliação, o contratante irá monitorar, 

principalmente, através de fontes de dados existentes e não em dados adicionais 

coletados especificamente para o teste do modelo. A Operadora também poderá 

realizar auditorias específicas de todas as organizações participantes em áreas de 

risco identificadas e poderá iniciar atividades de auditoria que exigem dados adicionais 

ou visitas ao local, particularmente em resposta a altos níveis de reclamações ou 

outros indicadores de mau desempenho. 

As partes reservam-se o direito de encerrar ou ampliar a participação no 

modelo, ou exercer outras medidas disponíveis, se houver evidências que sugerem 

que a participação monitorando os cuidados de qualidade ou quaisquer outros 

resultados tem repercussão para os usuários. 

Com o passar dos anos as atividades acima descritas diminuíram na medida 

que o grau de confiança entre as partes aumentou. O regime de desconfiança tende 

a diminuir na medida que o relacionamento amplia, exista a percepção de 
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continuidade, pontos de contato perenes com possibilidade de resolução de 

problemas. 

 

30. Falta de familiaridade das partes interessadas com o novo modelo de 
pagamento 

Comentado anteriormente como critério de seleção de prestadores, a 

familiaridade com modelos diferentes ao FFS ajuda no entendimento e alinhamento 

de interesses. A falta de familiaridade leva a dois caminhos: educação para o modelo 

se houver genuíno interesse ou negociação dificilmente progride por falta de 

consenso. 

 

 

31. Uso contínuo de FFS para o pagador e o provedor 
O pagamento por FFS continua inalterado na rede credenciada que torna-se 

grupo controle nas comparações. O modelo de ACO de especialidades recebe um 

modelo de pagamento per capita, ponderado por Market Share com definições para 

compartilhamento de economias se houver cumprimento das métricas de assistência 

baseada em valor em saúde. 

 

32. Mudanças nas condições de mercado 
Como a proposta de relacionamento e de no mínimo reuniões a cada 

trimestre, qualquer mudança no mercado é discutida entre as partes para 

realinhamento dos interesses quando necessário. 

 

33. Agrupamento virtual de cuidados para incentivar a integração dos 
prestadores de cuidados 

A parceria entre a operadora e os prestadores no modelo de ACO de 

especialidade tem como um dos objetivos otimizar a jornada do usuário longitudinal 

no sistema de saúde. Os prestadores trazem com frequência sugestões para melhoria 

que eventualmente são incorporadas. Um exemplo sugerido pela operadora é a 

inclusão da atenção e responsabilização dos desfechos de fisioterapia pela equipe de 

ortopedia.  
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34. Mudanças de política durante o curso do contrato 
A principal mudança que aconteceu durante o período desta intervenção foi o 

início das discussões e entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. O 

acompanhamento da equipe jurídica para ajustes quando necessário e monitoramento 

de oportunidades de melhoria são contínuos com objetivo que cumprir a legislação 

vigente. No aspecto relacionado a tecnologia de informação, diversas iniciativas 

continuam a ser implementadas para o cumprimento da legislação. 

 

35. Incentivos dos pacientes no projeto de seguro baseado em valor 
Não houve participação formal de pacientes na formulação. O principal canal 

de comunicação para suas contribuições é o campo aberto que fica disponível após a 

resposta do NPS (E tem sido progressivamente mais utilizado). Este campo possibilita 

o avanço para além da pesquisa de satisfação inerente a metodologia NPS, e já 

permite algum “aroma” da experiência do usuário na sua jornada relacional. Este 

processo é estruturado no aplicativo de relacionamento da operadora com o usuário. 

 

36. Alinhamento do modelo de prestação de cuidados existente com o 
novo modelo de pagamento 

Este é um fator importante de sucesso – quando o prestador consegue 

entender o tamanho da oportunidade e atua de forma a contribuir na mudança do 

sistema de saúde identificando oportunidades em toda jornada assistencial do usuário 

para além de seus limites de especialidade e/ou linha de cuidado. Prestadores que 

por algum motivo ficam focados em intensa comparação de resultados quando eram 

remunerados a volume e intensidade por algum motivo não compreenderam o 

potencial do modelo. 

 

37. Software e dados com informações reflexivas para provedores que 
apoiam o processo de prestação de cuidados no modelo ACO 

No início havia interesse em fornecer aos prestadores um software de 

desenvolvimento interno da operadora para fomentar a integração dos fluxos de 

informação. 

Com a descontinuidade deste software por decisão estratégica da operadora, 

intenções e esforços são endereçados para troca de informações respeitando a nova 

lei geral de proteção de dados. 
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Procesos e governança para Inovação aberta tem apontado como uma 

oportunidade para solução de problemas em pequena escala com baixa repercussão 

em caso de problema, e escalabilidade em caso de sucesso. 

 

38. Incentivos financeiros conflitantes e desalinhados e contratos entre 
fornecedores 

O modelo ACO de especialidade foi desenhado para corrigir exatamente os 

incentivos conflitantes. Se baseia no alinhamento de interesses entre a cadeia 

responsável pela coordenação de cuidado. 

 

39. Colaboração dos prestadores no modelo 
Após fundamentação e negociação técnica, o prestador concorda na maior 

oportunidade em buscar margens na redução do desperdício. As provas de conceito 

dos protótipos foram observadas no campo resultados (avaliado e validados com 

ajuda do time de Healthcare Economics – HCE). 

Os prestadores também contribuem na construção dos indicadores e métricas 

de valor na assistência de saúde. 

São sensores próximos da jornada dos usuários, e com frequência trazem 

oportunidades de melhorias em praticamente toda cadeia de fornecimento de 

serviços. 

 

40. Vazamento de pacientes e uso de cuidados fora da rede ACO 
Existe monitoramento dos casos que eventualmente saiam da rede de valor. 

A função deste é analisar se houve alguma causa que possa ser corrigida. É mais 

comum ver o movimento contrário – pacientes mais complexos e eventualmente mais 

graves acabam chegando aos parceiros ACO porque não fazem escolha de risco. O 

modelo é exatamente para corrigir este problema e garantir ao usuário que haverá 

assistência ótima. 

 

41. Incerteza financeira em relação à economia e risco compartilhados 
O modelo tem características de risco compartilhado para os dois lados, de 

forma que em grandes movimentações que geram incerteza econômica (como 

pandemia iniciada em 2020), podem causar desequilíbrio. É importante a manutenção 
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de recorrência dos alinhamentos de interesses para manutenção da sinergia na 

resolução de adversidades. 

 

42. Mudanças nas participações de mercado dos fornecedores 
A gestão da rede assistencial regional buscando o equilíbrio entre a oferta de 

assistência ao beneficiário que garanta a cobertura demandada por esses e 

acompanhada pelos órgãos regulatórios e o controle de redundâncias de serviços. 

Neste sentido, o dimensionamento da rede será realizado buscando 

reorganizar os serviços de baixo valor em coordenação para a população na região 

através de: 

• Comunicação, pelas regionais, de cada ação realizada abaixo; 

• Mudança nas bases do orientador e de comunicação ao usuário a cada 

evolução do modelo localmente; 

• Monitoramento e controle dos direcionamentos aos prestadores de ACO 

contratados com a melhor performance (em caso de mais de um). 

As ações de gestão de rede serão pautadas pelas normativas dos órgãos 

regulatórios (ANS) e acompanhadas em seus resultados através dos indicadores de 

acesso e cobertura assistencial informados periodicamente. 

Da mesma forma, entende-se que a gestão da rede assistencial é fator 

fundamental em departamentos internos da Operadora e influenciam os processos de 

comercialização de produtos, relacionamento com clientes beneficiários, com a rede 

assistencial e demais players do mercado de saúde (Conselhos de Classe). 

Assim se faz mister o alinhamento do projeto com áreas internas de vendas e 

relacionamento com o cliente e com a rede assistencial. Construção de plano de 

comunicação e divulgação eficiente com todos os canais deve ser planejada e 

acompanhada por times de comunicação interna e marketing. 

Finalmente, faz-se necessário a incorporação em contrato com os prestadores 

no modelo de garantias de cobertura assistencial em prazos definidos, visto que o 

direcionamento populacional e a redução de rede podem apresentar risco à operadora 

em caso de não cumprimento de assistência pelo prestador (desistência do modelo, 

impeditivos de atuação do prestador). 
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43. Liderança e cultura de melhoria na prestação de cuidados 
O sucesso na implementação da nova arquitetura de negócios ocorre com 

mais facilidade se os prestadores puderem criar uma cultura organizacional que apoie 

bons relacionamentos internos e colaborações, envolva os profissionais de saúde e 

estimule mudanças no comportamento para influenciar melhores desfechos clínicos 

colaborativamente. Para tanto, as lideranças internas dos prestadores precisam de 

tempo para educar todo seu pessoal. 

 

44. Coleta de dados e monitoramento de processos e indicadores de 
qualidade para o contrato 

A fonte de dados e transformação deles em informação respeita os acessos 

elegíveis para cada área de negócio dentro das regras de compliance da empresa e 

mais recentemente no enquadramento da Lei Geral de Proteção de Dados. São 

provenientes de diversas origens e trazemos aqui exemplos de alguns que são 

considerados importantes compartilhar, a seguir: 

• Envio de XML correto e completo pelos prestadores de suas produções; 

• Informações provenientes do Sistemas de gestão 

• Informações provenientes do Sistema de Jornada dos Usuários 

• Informações dos Sistemas de Business Intelligence 

• Informações de NPS provenientes do time Marketing (Ex: Ferramentas 

como Tracksale e/ou aplicativo de interação com os usuários). 

• Além de outras fontes e/ou processos que foram desenvolvidas na 

jornada para entrega da estratégia de novos modelos de negócios. 

As informações devem, a partir do início do contrato, ficar disponíveis para 

serem tratadas com ferramentas de modelamento de dados Ad Hoc em um nível 

crescente e significante de dados, a fim de criar informação dinâmica com modelagem 

on demand and self service - Especificamente para Saúde baseada em valor com 

arquitetura de TI que precisa ser desenvolvida sob medida. 
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Figura 15 - Interações de multicanais para gerar informação 

 
Fonte: Próprio autor adaptado de Healthcatalyst 

 

Na figura 15 temos um esquema gráfico de fontes que trazem os dados de 

sistemas de origem para os dados marcados no data warehouse com apenas uma 

transformação mínima e aplicam identificadores vinculáveis comuns. Então, quando 

os dados de origem são necessários para criar dados de área de assunto (por 

exemplo, readmissões, gasto por caminho percorrido), a equipe de data warehouse 

faz a ligação "just-in-time" de vocabulário e regras para otimizar a agilidade e 

flexibilidade para permitir uma rápida adaptação às mudanças (por exemplo: 

mudanças nos conhecimentos científicos, tecnologia e indicadores clínicos). Há 

sempre forte interação entre Tecnologia da Informação, Jurídico, Grupo de Analytics, 

Time de BI, Gestão clínica e de qualidade, Gestão de Projetos, Healthcare Economics, 

financeiro, entre outras que precisa ser gerenciada. 

Relatórios de resultados: da mesma forma, os acompanhamentos dos 

processamentos (relatórios gerenciais) devem ser estruturados pela mesma equipe 

de condução do projeto, até a vigência em sistema das melhorias solicitadas.  

 

45. Aceitação e compromisso dos profissionais de saúde com a 
implementação 

Após entendimento de como ser bem sucedido na nova arquitetura de 

incentivos para entrega de valor ao sistema de saúde, é importante o alinhamento 

para interesses, valores, percepção de benefícios e riscos com o modelo. 
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Não raro boas discussões neste campo evoluem para abordagem no campo 

da bioética e moral. Como a abordagem por desfecho é prevalente, desde que não 

esteja contaminada por aspectos econômicos muito relevantes, a aceitação para 

implementação é adequada. 

 

46. Coordenação do atendimento de pacientes individuais 
Ponto fundamental onde reside toda a possiblidade de gestão na assistência 

de saúde dos usuários tanto internamente quanto na prestação de serviços dos 

prestadores ACO. A grande oportunidade está nas possibilidades de contribuir na 

diminuição dos desperdícios nos gastos indiretos – que é a influência do sistema na 

população que está atribuída ao prestador no novo modelo. 

Neste cenário estes prestadores além de servirem de sensores, ajudam a 

diagnosticar oportunidade de melhoria no sistema de saúde. 

 

47. Realocação de tarefas e deterioração da receita experimentada por 
alguns profissionais 

Não tivemos experiência com este item até o momento. 

 

48. Manipulação após o paciente ser incluído no modelo 
Dentro do modelo de ACO não identificamos até o momento este padrão de 

iniciativa. No entanto é possível observar na rede credenciada com incentivo a 

intensidade e volume, em pouco prestadores, a tentativa de recuperação de receita 

recorrente monitorando o perfil epidemiológico associado aos padrões de prevalência. 

Por isso é importante a mensuração para além dos prestadores dentro do modelo de 

ACO somente – e fatalmente visualizar comportamentos de toda uma unidade da 

federação ou até outras próximas. 

 

49. Pacientes em vários prestadores 
O usuário tem liberdade de buscar atenção em saúde onde preferir. Em 

horizonte de tempo mais longo (exemplo 3 anos) pode se observar a intersecção entre 

vários prestadores, no entanto o volume não é expressivo – o que demonstra grau de 

fidelização do usuário aos prestadores de sua confiança. Teremos oportunidade de 

demonstrar na discussão um exemplo. 
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50. Uso contínuo de FFS para profissionais 
Este item pode ser problema quando no contrato entre a operadora e o 

prestador de serviços existe alinhamento de interesses, mas internamente no 

ambiente do prestador os profissionais continuam a ser remunerados por fee for 

service. Desta forma internamente os incentivos para condução dos casos não estão 

alinhados com os objetivos da intervenção e fatalmente haverá conflitos e resultados 

contraditórios numa mesma unidade de prestação de serviços. 

 

51. Diretrizes baseadas em evidências versus vias de cuidados clínicos 
Entende-se que pelo fato de haver alinhamento de interesses para o melhor 

desfecho técnico, houve possibilidade de diminuição na intensidade de auditorias e 

progressivamente dar liberdade para os profissionais integrantes do modelo ACO 

tomarem a melhor decisão possível dentro das premissas de no mínimo não 

inferioridade. Mais abordagem deste tema faremos na discussão dos resultados. 

 

52. A complexidade geral do contrato pode dificultar o faturamento, o 
cálculo da economia / perdas e o pagamento 

Desde o princípio o grupo de desenvolvimento buscou evitar contratos longo 

e complexos com vista a evitar microgerenciamento. Este escopo sempre esteve 

vinculado a fato de a equipe inicial que lidava com a mudança ser pequena 

proporcionalmente ao tamanho da empresa. 

Mesmo mantendo características de similaridade entre os contratos, 

encontramos desafios internos e externo no entendimento de alguns conceitos – 

porém este aspecto sempre esteve relacionado a um viés econômico de volume e 

intensidade. 

O cálculo de economia, além de times especializados, mais recentemente é 

submetido ao escrutínio de um comitê de novos modelos de negócios dentro da 

operadora. 

 

53. Efeitos limitados na qualidade e custos nos primeiros pilotos e 
demonstrações 

Mesmo as iniciativas iniciais tiveram crescimento controlado da massa de 

população atribuída em praças que detêm número expressivo de beneficiários. 

Conseguimos observar efeitos benéficos na qualidade e na demonstração de 
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diminuição de gastos nos prestadores que conseguiram alinhamento cognitivo, 

técnico, econômico e normativo. 

 

5.6 RESULTADOS DE PRESTADORES - EXEMPLOS 

Até a finalização deste texto, havia atribuídos aos prestadores de ACO de 

especialidades mais de 1 milhão de vidas em 3 estados da federação (SP, RJ e PR). 

O PMPM (Per Member Per Month) diminuiu entre 18 e 51% dentro das ACOs quando 

comparado com a rede habitual. 

Alguns pontos são observados e relatados pelos prestadores como resultado 

da intervenção: 

1. Melhoria da qualidade assistencial mediante governança clínica; 

2. Previsibilidade de receita para o prestador; 

3. Ciclo financeiro reduzido para o prestador; 

4. Otimização do processo administrativo de glosas e reanálises; 

5. Melhor resultado com integração clínica de cuidados; 

6. Acesso a participação nos resultados econômicos pelo modelo de 

Shared Savings; 

7. Possibilidade de aumento da receita, secundário ao crescimento da base 

de clientes (Market Share), viabilizada pela maior competitividade dos planos, e a 

maior eficiência, pelo estímulo ao corte de desperdícios no sistema. 

 
Figura 16 - Exemplo de mensuração de NPS (Net Promoter Score) 

 



59 

Fonte: Time de Marketing da Operadora 

Na figura acima podemos observar um exemplo de como é acompanhada o 

indicador de satisfação do usuário, usando a metodologia do NPS (Net Promoter 

Score). A coleta dos dados é realizada por um aplicativo da operadora que é utilizado 

para várias interações com o usuário. A coleta dos dados é realizada logo em seguida 

a validação de presença em alguma estrutura de atendimento de saúde e, a critério 

do usuário, é oportunizada a chance de incluir texto livre – o que significa que o 

método após a coleta clássica do NPS (nota de 0 a 10) é possível identificar nuances 

entre satisfação e experiência. 

 

5.6.1 Oncologia 

O custo anual do tratamento do câncer é particularmente alto apresentando 

implicações importantes para os pacientes, porque foi demonstrado que a toxicidade 

financeira afeta desproporcionalmente os pacientes com câncer e mesmo consumindo 

mais recursos, leva ao aumento da mortalidade (AVIKI et al., 2018). 

Este aspecto ficou evidente quando foi feita uma comparação no consumo de 

recurso para oncologia utilizando o percentual do orçamento de saúde, e mesmo com 

uma população muito mais jovem, estávamos consumindo até o dobro da razão 

quando comparado a benchmark de países orçados europeus (HOFMARCHER et al., 

2020). 

Assim como nos achados dos autores (AVIKI; SCHLEICHER; MULLANGI, 

2019) o modelo de ACO em oncologia necessita de mais tempo para análise de 

desfechos técnicos. No entanto isso não impediu de notar imediata correção da 

tendência de consumo de recursos, atingindo deflação do PMPM na regional e 

diminuindo a toxicidade financeira muito marcante no modelo de FFS. Mesmo com o 

bom resultado secundário a gestão de orçamento, os indicadores atuais não têm 

demonstrado sinais de potencial desassistência. Para além disso essa especialidade 

já está mensurando PROM para linha de cuidado de câncer de mama. 
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5.6.2 Ortopedia 

ACO desta linha de cuidado tem diminuição do PMPM a partir de 18% menor 

quando comparado com prestadores remunerados por fee for service. 

Relacionamento próximo com a equipe médica resulta em dezenas de 

exemplos de adequação de condutas que permitiram condutas expectantes que 

beneficiaram os usuários. As equipes de ACO nesta especialidade tem perfil científico 

e prático com publicações e participações recorrentes em eventos da sociedade 

nacional e internacionalmente. 

Grande potencial pode residir após, 2 anos de assistência, em incorporar os 

benefícios de integrar a abordagem de fisioterapia na linha de cuidado osteo-

muscular. Prestadores apresentaram bom resultado econômico e de métricas que os 

tornaram elegíveis para o Shared Saving do período. Um prestador do modelo teve 

dificuldade de ganhar Market Share em uma determinada unidade da federação, 

sofrendo por não ter se beneficiado do estado atual de governança de novos modelos, 

governança que fatalmente poderia identificar mais rapidamente pelo lado da 

operadora as restrições e corrigir as causas com maior celeridade. 

 

5.6.3 Cirurgia Vascular 

Nesta especialidade gostaríamos de demonstrar a distribuição de utilização 

entre a rede credenciada remunerada por volume e identificar a intercessão entre dois 

prestadores com novo modelo de negócio com pagamento baseado em valor (ACO 

de Especialidade). O número de beneficiários que utilizaram a rede, porém, não 

acessaram qualquer linha de cuidado que pudesse cruzar com a especialidade de 

cirurgia vascular e/ou angiologia, foi de mais de um milhão de pessoas como mostra 

a figura a seguir. 
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Figura 17 - Distribuição de beneficiários utilizadores de recursos na Especialidade de Cirurgia 
Vascular e Angiologia no período de 2017 a 2019. 

 
Fonte: Próprio autor utilizando recursos da Tecnologia de Informação. 

Reside nesta especialidade alguns resultados muito significantes com 

estratégias de terapias que substituem tratamento em regime hospitalar para ser 

realizada em ambiente ambulatorial. Desta forma o custo evitado fica muito tangível e 

a diferença de prevalência de indicações a procedimentos por mil beneficiários 

comparando ACO versus prestadores FFS é muito elevada.  
Tabela 1 - Perfil de utilização de recursos (Procedimentos) pela quantidade distinta de 

beneficiários ao longo de 3 anos – ACO 2. 

 
Fonte: Próprio autor utilizando recursos da Tecnologia de Informação. 

Uma visão com mais detalhes (descendo até procedimentos) pode ser vista 

no apêndice D, E e F para ajudar na comparação com os demais grupos. 
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É bom comentar que a distribuição dos pacientes e aleatória por busca 

espontânea dos usuários a serviços de saúde. 

 
Tabela 2 - Perfil de utilização de recursos (Procedimentos) pela quantidade distinta de 

beneficiários ao longo de 3 anos – ACO 1. 

 
Fonte: Próprio autor utilizando recursos da Tecnologia de Informação. 

Tabela 3 - Perfil de utilização de recursos (Procedimentos) pela quantidade distinta de 
beneficiários ao longo de 3 anos – Rede Fee for Service 
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Fonte: Próprio autor utilizando recursos da Tecnologia de Informação. 

Nota-se que o perfil de utilização na rede remunerada por volume, o segundo 

subgrupo mais prevalente depois do sub grupo não classificado (onde está incluída 

as consultas) é de cirurgia para tratamento varizes. Neste tipo de abordagem 

terapêutica ofertada ao paciente está vinculada a solicitações de exames prévios 

(Ultrassom venoso) e de pré-operatório, avaliação pré-anestésica, internação em 

unidade hospitalar, diárias entre outros. Este é somente um exemplo onde o 

alinhamento de interesses pode ofertar alternativas para pertinência técnica no 

tratamento ao usuário final que são custo-efetivas e com ótima percepção de 

satisfação do usuário. 

Os prestadores de ACO acabam se transformando em “caçadores de 

desperdício” no sistema de saúde, já que participam do resultado quando acontecem 

com ausência de sinais de desassistência. Outro exemplo de detecção de 

oportunidades foi o fato de estarem responsáveis pelo desfecho do tratamento da 

linha de cuidado. Quando atendiam os pacientes, uma quantidade elevada já chegava 

com exames de ultrassom para avaliar o sistema venoso (afinal de contas é uma 

“necessidade” de prova para auditoria de doença no mundo Fee for Service). 

O problema é que quando perguntado sobre a técnica de realização do 

referido exame (que deve ser realizado com paciente em pé para avaliar insuficiência 

venosa) a totalidade dos pacientes referiram que o exame foi feito em decúbito dorsal. 

Desperdício do primeiro exame com técnica incorreta e necessidade de refazer a 

avaliação (no caso da ACO já está remunerada para avaliação completa). Somente 

este exemplo trouxe oportunidade de correção de desperdício na casa dos seis 

dígitos. 

Adicionalmente o grupo de prestadores ACO tem um ótimo perfil científico, 

com desenvolvimento de indicadores, troca de experiências e contribuição para 

ajustes no Sistema de Saúde além de mensuração de desfechos em prontuário 

eletrônico (ver figuras a seguir). 
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Figura 18 - Exemplo de mensuração de desfecho de valor 1/2 

 
Fonte: Prontuário do Prestador ACO de Cirurgia Vascular 

 
Figura 19 - Exemplo de mensuração de desfecho de valor 2/2 

 
Fonte: Prontuário do Prestador ACO de Cirurgia Vascular 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 AVANÇOS E LIÇÕES APRENDIDAS 

Desde o principio, o grupo de inovação que incentivava os novos modelos de 

negócios tinha consciência de que a prática clínica, a organização, o gerenciamento 

de informações, a pesquisa, a educação e o desenvolvimento dos profissionais que 

atuam no Sistema são interdependentes e construídos em torno de vários sistemas 

de auto ajuste e interação como descrito por alguns autores (PLSEK; GREENHALGH, 

2001). 

Existe uma necessária e complexa interação (SARKIES et al., 2020) entre 

várias áreas da operadora e suas interrelações, que envolve Tecnologia da 

Informação, time preparado para Analytics, Diretoria técnica e de relação com a ANS, 

Diretoria de relacionamento com o cliente, Diretoria corporativa de pós vendas, 

Diretoria comercial e Marketing que poderão gerar, conforme casos específicos, o 

redesenho de processos internos, modificações do cronograma ou da seleção de 

especialidades que deverão ser iniciadas.  

A gestão da rede, com ajustes ou até a redução do excesso de prestadores 

concorrentes com o modelo, é vital para garantir a economicidade da intervenção no 

sistema de saúde. Nesta relação foi observada a reação da rede quando da percepção 

de diminuição de faturamento e busca por receita (independente dos resultados aos 

usuários) que muda a prevalência de utilização de recursos na linha de cuidado que 

está sobre intervenção. Os prazos e avisos obrigatórios pela regulamentação são 

contemplados no cronograma e utilizados como marcos temporais no planejamento. 

Para que fossem cumpridos, foi necessária agilidade na negociação com parceiros 

em sincronismo com a operação para a população alcançada. 

Capacidade para análise preditiva devem estar disponíveis para prevenção 

de "fugas" do modelo previsto (estas são as principais causas de aumento de 

prevalência), além de construir pela análise estatística a competência de 

desenvolvimento de ações segundo a descoberta dos cientistas de dados. 

Uma ACO é uma organização especializada em cuidados de saúde cuja 

remuneração esteja relacionada à métricas de qualidade e ao custo do cuidado (MOY; 

DE LA TORRE; VARACALLO, 2020). Este conceito se ancora operacionalmente na 
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coordenação de cuidados e na gestão sustentável de recursos.  Embora a literatura 

descreva várias formas possíveis de interação entre prestadores em sua composição 

(médicos, hospitais e clínicas), faz-se mister a seleção por modelos cuja implantação 

seja tempestiva ao senso de urgência do setor. O modelo segue o referencial teórico 

do Porter de IPU (Unidades de Prática Integrada) (PORTER; LEE, 2013), pela suposta 

maior facilidade de organização e implantação, dentro de nossa realidade. Como 

racional, exemplifica-se a já existente estrutura de consultórios, remuneração por 

pagamento per capita e variável por performance contratual. 

Como condição, as ACOs tiveram modelo de remuneração atreladas ao 

contingente populacional sob sua responsabilidade, através de modelos orçados pelo 

dimensionamento de população e necessidades de cuidado projetadas, garantindo 

previsibilidade de custos e co-responsabilização dos prestadores na gestão de 

recursos (utilização), a fim de incentivar o uso de serviços que são de maior valor para 

os usuários, conduzindo maior qualidade e custo-efetividade de cuidados 

(CHERNEW; HEATH, 2020; KAPLAN et al., 2021). 

Após ciclo inicial de 12 meses, os prestadores estarão elegíveis para 

avaliação das métricas de valor e, adicionalmente, ser incluindo o modelo de shared 

saving (Divisão de ativos em caso de equilíbrio econômico mensurado pela diminuição 

dos desperdícios, desde que não haja desassistência evidenciada pelos indicadores) 

(CIARAMETARO et al., 2021). 

Mudar a recompensa financeira para os fornecedores é apenas uma forma de 

estimular e sustentar abordagens inovadoras para a prestação de cuidados centrados 

na pessoa. No futuro, será importante monitorar o progresso das iniciativas que 

capacitam os pacientes a terem voz no desenho do modelo, procurar atendimento de 

provedores de alto valor (através de métricas de desempenho, incentivos financeiros 

e outros meios) e se tornarem participantes ativos na tomada de decisão 

compartilhada (VAN DER HIJDEN; VAN DER WOLK, 2021). 

Houve o desenvolvimento do modelo de Market Share para corrigir 

dificuldades iniciais de gestão de rede. Desta forma o movimento de rede é feito 

respeitando as dinâmicas de sistemas complexos, sem os traumas anteriores de 

ajuste de rede tempestivos com alta reclamação de clientes, associado a 

monitoramento sistemático de satisfação dos usuários (NPS). 

Na relação contratual, buscamos evitar microgerenciamento de contratos com 

enorme carga de detalhes. Pode-se observar este fenômeno em alguns modelos de 
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contratos americanos que por nascer baseados em volume, a quantidade de páginas 

na tentativa de tentar diminuir o risco das partes era realmente expressiva. Neste 

cenário buscamos ter como horizonte modelos de contratos incompletos pela 

característica de longo prazo (CAMINHA; LIMA, 2014). 

Outra lição aprendida foi não utilizar o conceito de especialidades para 

monitorar o modelo. A forma mais acertada de monitoramento é acompanhar o 

caminho percorrido de cada usuário observando a utilização de recursos em nível de 

cada procedimento ao longo de anos. É a forma que mais se aproxima de uma gestão 

por linha de cuidado, formatada para prestadores responsabilizados por cada evento 

bom ou ruim que acontece com o usuário. Neste cenário o prestador torna-se um 

grande aliado para identificar grandes oportunidades de melhoria e ser um sensor 

mais próximo de onde o beneficiário transita e sofre intervenções. 

 

6.1.1 Tolerância para Inovação 

Durante período de prototipação, foram testadas premissas com estimativa de 

desperdício da especialidade, desenvolvimento progressivo da eficiência dos 

prestadores, mudança de cultura do volume para valor em saúde além de gestão 

clínica com questões imponderáveis, como a introdução de novas terapias. 

 

“Infelizmente, como em toda a literatura de inovação, a única 
certeza que temos é a de que erraremos. Problemas de governança 

deste processo (endereçadas pela auditoria externa), não 
permitiram o acompanhamento destes e outros contratos de Novos 

Modelos de Remuneração como protótipos estruturados, 
acompanhados por metodologia apropriada. Colocados numa 

esteira de produção tradicional, estes contratos não obtiveram a 
correção tempestiva de suas premissas, o que frustra expectativas 

de quem os reconhece como protótipos, assim como de quem 
espera tratá-los como um produto acabado e testado. A máxima do 

começar rápido e pequeno, errar rápido e pequeno, consertar e 
expandir não se fez possível, o que gerou riscos de expandir 

modelos disfuncionais ou de inviabilizar modelos vencedores (como 
as ACOs, que notadamente diminuem o PMPM). Sem uma visão 

estratégica, nenhuma inovação consegue competir com as 
demandas de uma operação tradicional (...)”.  
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A citação acima é de um dos integrantes da diretoria, refletindo sobre os 

desafios, em uma empresa grande, poder modular o dia a dia da operação e sua linha 

de produção e ao mesmo tempo inserir processos inovadores que por vezes podem 

ser disruptivos com o status quo. 

O relato também tem correlação com um processo de amadurecimento e/ou 

criação de um Sistema de Aprendizado (BOHMER et al., 2020), onde o Professor 

Richard Bohmer reforça que “a  capacidade de aprender está incorporada na estrutura 

da organização e nos processos internos em todos os níveis e é reforçada por meio 

da cultura e do comportamento da equipe, incluindo o que os líderes dizem e fazem”. 

“Whose job is it to set this strategy? The answer is simple: the most 
senior leaders of the organization. Innovation cuts across just about 
every function. Only senior leaders can orchestrate such a complex 

system. They must take prime responsibility for the processes, 
structures, talent, and behaviors that shape how an organization 

searches for innovation opportunities, synthesizes ideas into 
concepts and product designs, and selects what to do” (PISANO, 

2015). 

Um avanço neste cenário foi a criação de um processo de governança interno 

que permitiu uma maior colaboração de gestores chaves para o desenvolvimento e 

manutenção de novas iniciativas com o objetivo de manter as características e 

monitorar desvios que podem comprometer resultados esperados. Professora 

Pascale (LEHOUX et al., 2019) chama atenção para esse fenômeno comum – os 

objetivos dos processos de inovação e de entrega nos serviços de saúde podem não 

estar alinhados. 

Segundo Gary Pisano (PISANO, 2015), a intervenção pode ser categorizada 

como revolução arquitetônica no modelo de negócio– porque a empresa (operadora 

de saúde) precisou desenvolver novas competências. 

Pisano comenta que “Como se pode imaginar, as inovações arquitetônicas 

são as mais desafiadoras para os operadores históricos (...)” porque “(...) uma série 

de forças organizacionais tenderão a conduzir a inovação em direção ao campo 

doméstico”. Ou seja, o campo conhecido da rotina diária que é a antítese da mudança. 

Exemplo nacional de esforço de investimento nesta área, revela a proporção 

em cada quadrante e o quanto é desafiador para todas as empresas que participam 

pelo prêmio de inovação como pode ser vista na figura abaixo. 
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Figura 20 - Investimento por tipo de inovação (em % média de recursos destinados a P&D) 

 
Fonte: Prêmio Valor Econômico de Inovação 20193 

 

Para atenção aos processos de inovação e monitoramento do desafio de 

manter o curso da intervenção, no Apêndice H citamos a taxonomia da inovação 

sugerida pelo Instituto Luma (“A Taxonomy of Innovation”, 2014), que ajuda a manter 

no radar pontos principais para entendimento e análise dos desafios e oportunidades 

emergentes associado ao monitoramento do modelo e ajuste deste para 

possibilidades futuras que surgem a cada negociação com cada elemento da cadeia 

de suprimento do Sistema de Saúde. 

Na figura 21 demonstra a necessidade de um processo de governança 

estruturado com capacidade de fazer correções durante a execução da intervenção, 

associado a agilidade – especialmente em empresas maiores com organogramas 

matriciais onde o processo de decisão pode interferir negativamente na celeridade 

adequada. 

 
3 https://www.strategyand.pwc.com/br/pt/inovacao-brasil/2019/valor-inovacao-2019.pdf  
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Figura 21 - A interação dinâmica entre as idéias atípicas (selvagens) e implementação 
pragmática. 

 
Fonte: (BOHMER et al., 2011) 

 

Na figura 22 é um exemplo de citação que guiou as premissas futuras durante 

o desenvolvimento do modelo a partir de 2016 até final de 2020 - migrar de pagamento 

por volume em prestadores sem continuidade até pagamento global para gestão 

populacional a população atribuída (Market Share Capitation) com métricas de valor 

(Value-based Healthcare) e compartilhamento de economias (Shared Savings). Todos 

estes conceitos ao mesmo tempo além de um novo modelo de negócios, também 

exige novas competência tanto do prestador quanto da fonte pagadora. 
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Figura 22 - Organização e Métodos de Pagamentos 

 
Fonte: (SHIVER; CANTIELLO, 2016) 

 

 

6.1.2 Processamento e análise de grandes quantidades de dados 

Conforme discutido em uma interessante revisão pela Harvard T.H. Chan 

School of Public Health e Harvard Medical School (CHIEN; ROSENTHAL, 2019), 

incentivos financeiros em programas de value-based care podem motivar as 

organizações provedoras (bem como a fonte pagadora) a mudar, mas o suporte de 

infraestrutura realmente permite que as organizações façam a transição para a 

mudança. Alguns fatores são citados como críticos para essa modificação, a saber: 

• Dados não tratados (brutos); 

• Dados analisados; 

• Apoio técnico; 

• Acesso à gestão de cuidados e ferramentas de apoio à gestão de 

riscos; 

• Infraestrutura de processamento e pagamentos. 
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Todos os itens acima citados são críticos de sucesso para uma jornada em 

direção a revolução arquitetônica em Sistema de Saúde (Novo modelo de negócio 

associado a novas competências), como já alertava Prof. Michael Porter como a base 

de sustentação do modelo de IPU (PORTER; LEE, 2013, 2021). 

 
Figura 23 Fator crítico para sucesso, a tecnologia da informação. 

 
Fonte: (PORTER; LEE, 2013) 

 

O fato de estar lidando com agentes em sistema que tem capacidade de 

adaptação, com interações entre os agentes associado com a imprevisibilidade abre 

a necessidade de análises não lineares exploratórias com toda base disponível Ad 

Hoc. Identificar com equipe de TI restrições para otimizar o poder de processamento 

é fundamental para manutenção do modelo. 

Os elementos a serem endereçados vão deste infra estrutura, arquitetura de 

dados e o relacionamento dos dados com o time de pessoas que atuarão nas análises 

(incluindo o saber fazer e aprendizado de novas abordagens para resolução de 

achados da exploração das informações). São capacidades que devem ser 

endereçadas rapidamente e entram na característica da terceira dimensão (Suporte 

de infraestrutura) proposta pelos autores (CHIEN; ROSENTHAL, 2019). 
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Figura 24 - Restrições identificadas para discussão com time de tecnologia. 

 
Fonte: Próprio autor 

Na próxima figura apresentamos soluções sugeridas e trabalhadas 

internamente na operadora para garantir escalabilidade e habilidade de gestão da 

densidade digital. Nela inclui alternativas para poder de processamento para visão 

inclusive da influência de unidades hospitalares no Sistema que podem ser 

endereçadas com parcerias de inovação aberta. 

 
Figura 25 - Evolução necessária para escalabilidade do modelo. 

 
Fonte: Próprio autor 
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Em uma revisão sistemática entre tecnologia da informação em saúde e  

ACOs, algumas das principais questões são comuns entre o relato dos autores e 

nossas necessidades (BALIO; APATHY; DANEK, 2019). Destaco entre elas a 

construção de um caminho para desenvolvimento para gestão da densidade digital 

para gerenciar e endereçar performance e métricas de valor. 

 
Figura 26 - Mecanismos para melhoria dos processos de cuidado. 

 
Fonte: (BOHMER, 2009) 

 

O diagrama acima (BOHMER, 2009) reflete a capacidade (capability and 

capacity) que o Sistema de Saúde deverá desenvolver para, rapidamente, identificar 

anomalias e/ou desvios da mensuração de performance e endereçar as correções no 

sistema operacional planejado. 

 

6.1.3 Como cada prestador esteve envolvido no projeto 

Os prestadores migrando para novos modelos de negócios precisam 

gerenciar grandes mudanças. A figura abaixo ajuda a dimensionar alguns principais 

aspectos. 
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Figura 27 - Comparação entre organizações orientadas por serviços e desfechos em Sistema 
de Saúde. 

 
Fonte: (BOHMER; LEE, 2009) 

Desta forma destacamos as principais necessidades que devem ser 

endereçadas pelos prestadores em nossa intervenção: 

• Prestando serviço orientado por valor em saúde; 

• Contribuir para o entendimento dos beneficiários e de seus papeis 

(participação ativa nos processos de saúde-doença pelos usuários); 

• Estar sensibilizado e responsabilizado como provedor com expertise 

financeira, considerando risco compartilhado; 

• Contribuindo na melhoria do projeto ao longo do tempo; 

• Gerenciando internamente a mudança do modelo de fee-for-service para 

Organização Responsabilizada pela saúde; 

• Gestão do desfecho clínico, com Governança para alinhamento de 

incentivos para engajamento dos Médicos e equipes Multidisciplinares 

relacionadas ao cuidado de saúde (melhor cuidado, custos menores); 

• Interesse em estabilizar o suporte para a coordenação de cuidado e 

infraestrutura analítica de dados; 

• Desejo de conduzir melhorias contínuas nas atribuições aos pacientes de 

modo a capturar um maior número de linhas de produtos da operadora 

(ser um serviço desejado); 

• Bom planejamento e governança executada com excelência na alocação 

de poucos recursos, para acelerar a amplitude e profundidade nas 

melhorias dos desfechos clínicos. 

• Levar em conta a importância de médicos, enfermeiros e todos os 

profissionais da saúde na transformação da qualidade na assistência. 

Melhorar a experiência da prestação de cuidados em saúde. 
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• Em outras palavras, isso significa garantir o engajamento da força de 

trabalho. E isso se traduz em conseguir que os profissionais da área da 

saúde tenham alegria e significado no seu trabalho. Por alegria, entende-

se o sentimento de sucesso e realização que resulta de um trabalho 

significativo. E por significado no trabalho entende-se conseguir ver 

importância no seu trabalho diário (BALIO; APATHY; DANEK, 2019). 

 
Figura 28 - - Framework para entrega de desfechos técnicos. 

 
Fonte: Adaptado de (BOHMER, 2009) 

 

O provedor de serviço ACO também será municiado a cada encontro 

trimestral para otimizar seu processo de cuidado e controles com vista a melhorar 

desfechos técnicos segundo o esquema da figura acima. 

Em um artigo sobre ponto de vista, os autores (AGRAWAL; TAITSMAN; 

CASSEL, 2013) refletem sobre o papel dos médicos como pontos de decisão que 

escolhem quando, como e o que dos serviços de saúde serão demandados. Citam 

estimativas de que pelo menos 60% dos custos dos cuidados de saúde são 

determinados ou influenciados pelos médicos. 

Neste aspecto talvez resida uma das maiores forças do modelo de negócio 

proposto – quando existe alinhamento de interesse para a tomada de decisão do 

profissional de saúde, já que nem toda assistência tem evidência a ponto de ser 

unanimidade. E por não ter este consenso as fontes pagadoras sofrem com um peso 

administrativo enorme para processos de auditoria prévia e/ou concorrente, análises 

Design do processo
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Profissionais com 
conhecimento

Paciente com um 
problema

Tecnologia
(Investigativa, 
terapêutica, 
informação)

Contexto
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de liberação e autorização de procedimentos que adicionam um tempo precioso, além 

de gerar conflitos que podem ser evitados na zona cinzenta na figura abaixo. 

 
Figura 29 - A área cinzenta das Evidências em Saúde. 

 
Fonte: (BROWNLEE et al., 2017) 

 

Adicionalmente, os prestadores no modelo de ACO devem ter interesse e 

contribuir no processo de criação e manutenção de um sistema de aprendizado, para 

descrever a análise de dados agregados de pacientes em busca de oportunidades de 

melhoria (BOHMER et al., 2020). 

O modelo pretende continuar melhorando os resultados de desfechos clínicos 

e reduzir os custos, incentivando o prestador a obter cuidados de alto valor clínico 

agregado, na melhor evidência disponível, além da prevenção de eventos e do 

fornecimento de novos benefícios especificamente adaptados às necessidades 

clínicas dos usuários (OUAYOGODÉ et al., 2019). 

Estes prestadores também contribuem para os atributos listados na figura 

abaixo: 
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Figura 30 - - Seis atributos de um Sistema de Saúde ideal. 

 
Fonte: (SHIVER; CANTIELLO, 2016) 

Em uma revisão sistemática que estudou os impactos das ACOs no cuidado 

nos desfechos, a figura abaixo demonstra os principais pontos de influência dos 

prestadores ACO que também pudemos constatar na experiência do grupo. 

 
Figura 31 - Modelo Conceitual citando como ACOs afetam desfechos. 

 
Fonte: (KAUFMAN et al., 2019) 
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Foi necessária a avaliação de cada prestador elegível para ACO no que se 

refere a capacidade inicial para gestão de Governança Clínica desde o início do 

projeto. Nossa percepção foi que no início do programa no ano de 2016 eram raros 

os prestadores prontos para assumir a gestão avançada de corpo clínico com objetivo 

de entrega de valor com capacidade de compartilhar risco imediatamente (natural em 

processo de transição entre volume-based (fee for service – enviar um código para 

ser remunerado) para ACO (coordenar cuidados para além de sua especialidade). A 

partir do ano de 2020 já tivemos a satisfação de o grupo ser procurado por prestadores 

com cultura e prontos para atuar como crendenciado accountable pela linha de 

cuidado. 

 

6.2 GOVERNANÇA DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO EM SAÚDE 

Devido à complexidade das interações internas entre setores através de toda 

empresa, desenvolveu-se a necessidade de criar uma estrutura de governança para 

evitar variabilidade do modelo e manutenção das premissas de alinhamento de 

interesses. Oportunidades de melhoria que foram endereçadas e efetivamente 

trouxeram benefício com a criação de uma unidade de negócio para gerenciar as 

intensas e complexas interações como demonstra a figura abaixo: 

 
Figura 32 - Conceito de "System-ness". 

 
Fonte: (BOHMER et al., 2011) 

Os pontos mais comuns para evitar alguma falha na execução da estratégia, 

(NEILSON; MARTIN; POWERS, 2008), está relacionado aos direcionadores mais 



80 

poderosos para efetividade – o direito de decisão e o fluxo de informações. Neste 

mesmo estudo, com uma amostra interessante (125.000 respostas de empregados 

de mais de 1000 empresas, agências governamentais e organizações sem fins 

lucrativos em mais de 50 países) os autores alertam para os principais fatores que 

levam ao sucesso nas organizações – bem como o erro mais comum: “(...) ir direto 

para medidas estruturais, porque movimentar as linhas em todo o organograma 

parece ser a solução mais óbvia e as mudanças são visíveis e concretas. No entanto 

tais medidas geralmente colhem algumas eficiências de curto prazo rapidamente, mas 

ao fazê-lo endereçam apenas os sintomas da disfunção, e não as suas causas raízes”. 

No apêndice C estão listados as 17 características fundamentais de Efetividade 

organizacional. 

“A execução é o resultado de milhares de decisões tomadas todos 
os dias por colaboradores que agem de acordo com as informações 
que possuem e com seus próprios interesses” (NEILSON; MARTIN; 

POWERS, 2008). 

Tomando como base estas premissas, torna-se vital durante a jornada da 

empresa - entre evolução rotineira com melhorias contínuas para a revolução 

arquitetônica - que a tomada de decisão seja realizada em grupo e liderada por 

executivos que realmente sabem o que estão fazendo – O melhor cenário é onde 

expert liderem experts (PODOLNY; HANSEN, 2020). 

 
Figura 33 - Macro Processos da Governança. 

 
Fonte: Ata do Comitê de Novos Modelos – arte Roberto Caldas. 
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A partir da metade do ano de 2019 o comitê para novos modelos de negócios 

e remuneração tem reuniões mensais ordinárias, com participação de diversas áreas 

da empresa. 

Progressivamente tem se migrado de gestão de projetos em metodologia 

waterfall (mais tradicionais, com escopo de manutenção de curso) para interações 

mais alinhadas com metodologias ágeis (mais afeitas a processos de 

inovação)(CHIKHALE; MANSOURI, 2015). 

 
Figura 34 - Monitoramento e avaliações. 

 
Fonte: Ata do Comitê de Novos Modelos – arte Roberto Caldas. 

 

No que se refere a monitoramento do modelo, após 3 anos, identificamos que 

a melhor abordagem para eficiência de recursos são avaliações trimestrais, que 

inclusive permitem um tempo mais adequado para que se consolide a cauda longa 

das jornadas de cada usuário na rede credenciada (para cálculo de Market Share por 

exemplo). 

 

6.2.1 Exemplo de outras prospecções 

Observando os desafios de construir um modelo que supera a tradicional 

fracionalização do cuidado usando especialidades médicas como critério para 

contratualização, há construção conjunta com prestadores em diversas 

especialidades. Um exemplo desafiador desde cenário é uma proposta de criação de 



82 

uma ACO de especialidade de nefrologia (DRUMMOND et al., 2021). Neste caso um 

prestador de nefrologia que chega com o conceito de ser Accountable para gestão 

populacional, não é surpresa que um grupo de profissionais olhando a linha de 

cuidado e o caminho percorrido pelo usuário para entrega de melhor experiência do 

paciente, melhor saúde da população e reduzindo custos, acrescentando o objetivo 

de melhorar a vida profissional dos prestadores de cuidados de saúde, incluindo 

médicos e funcionários - Quadruple Aim (BODENHEIMER; SINSKY, 2014), já 

cheguem propondo acompanhar os usuários antes que percam a função renal. Isso 

significa que propõem atuar, por exemplo, com síndrome plurimetabólica 

(Hipertensão, Diabetes, Obesidade) alcançando interações com atenção primária, 

endocrinologista, cardiologistas entre outros. Sem dúvida é um novo modelo de 

cuidado que normalmente supera as capacidades de mensuração e análise 

tradicional. 

Para reforçar a tendência para a qualidade de vida sob o ponto de vista do 

prestador e seus colaboradores, existe processo estruturado de construção de 

plataforma para relacionamento com profissionais de saúde (PRM – Provider and/or 

Physician Relationship Management) em andamento. 

 

6.3 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

A ACO de especialidade é um conceito que tem se mostrado com um ROI 

(Return on investment) maior que sua referência americana. Mas a ausência inicial de 

governança para gestão do início ao fim dos protótipos fragilizou internamente o 

conceito (e consequentemente, os prestadores) ameaçando os resultados 

alcançados. 

Essa questão anterior recebeu tratamento com a criação do comitê de novos 

modelos de negócios e pagamento. Esse grupo vem proporcionando correção a 

diversas dificuldades para garantir rastreabilidade, padronização, potencial 

escalabilidade e divulgação do conhecimento internamente e para o mercado. 
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6.3.1 Mensurações de indicadores 

Durante o período houve evolução da acurácia de mensuração de apropriação 

de vidas por Market Share, mensuração de resultados por coorte com outros 

prestadores e outras melhorias que, infelizmente, não foram priorizados 

tempestivamente por diversos fatores internos e externos. 

A sugestão de referências para métricas de valor em contrato estimulou a 

busca espontânea por alguns prestadores a ponto de terem iniciado a coleta de dados 

de PROM (Patient Reported Outcome Measurement) com empresa terceira, abrindo 

a possibilidade de auditoria dos resultados e, em um futuro próximo, podermos 

comparar prestadores para além de somente dimensões econômicas e sabermos 

quem entrega melhores resultados na perspectiva do usuário. 

 
Tabela 4 - Exemplo de evolução de indicadores 

Indicadores Disponível Comentário 
NPS Sim OK 

Qualidade XML Sim Disponível 
NIPs Sim OK 

ICHOM mama Não Sem investimento específico 
Referência para atenção primária N/A Desinvestimento em algumas praças 

Tx conversão PS Sim 
Discussão com prestadores - oportunidade 

de melhoria 
Tx Conversão UTI Sim Meta do contrato foi muito agressiva 
Tx Mortalidade Sim Buscar a fonte mais adequada com HCE 

Tx Readmissão hospitalar 30 dias Sim 
Discussão com prestadores - oportunidade 

de melhoria 
Tx Readmissão hospitalar 10 dias Sim Descontinuado, incluído no anterior 
Tx internação conformidade MCG N/A Descontinuado 

Fonte: Próprio Autor 

 

Na tabela acima deixamos clara a necessidade de ter um grupo preparado 

para lidar com a não linearidade. Alguns indicadores escolhidos para constar em 

alguns contratos podem não estar disponíveis a revelia de interesse de diversos 

agentes. “Para lidar com a crescente complexidade da assistência à saúde, devemos 

abandonar os modelos lineares, aceitar a imprevisibilidade, respeitar (e utilizar) a 

autonomia e a criatividade e responder com flexibilidade aos padrões e oportunidades 

emergentes.” (PLSEK; GREENHALGH, 2001). 
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Na próxima figura podemos observar como o processo de revisão de 

indicadores é demonstrado dentro do grupo de governança de novos modelos em 

suas reuniões. Aqui cabe um destaque para a influência que um contrato desenhado 

para monitoramento de desfechos estimula novas competências tanto dentro da 

operadora quanto no prestador de serviço. O fato de reavaliar a usabilidade e a 

complexidade inerente a sugestão proposta pelo consórcio ICHOM, o esforço e a 

quantidade de recursos necessários levaram o alinhamento de interesses a manter 

métricas de valor e substituir para mensuração de PROM (Patient Reported Outcome 

Measurement) como por exemplo o BREAST-Q. 

 
Figura 35 - Exemplo de revisão de indicadores em prestador ACO - Melhoria contínua. 

 
Fonte: Ata do Comitê de Novos Modelos – arte Roberto Caldas. 

Temos em nosso planejamento junto ao núcleo de Tecnologia da Informação 

a construção de capacidades para gerenciamento da densidade digital (ZAMORA, 

2020) que são premissas para mensuração de todo ciclo de cuidado. 
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Figura 36 - Mensurando a Performance através do Ciclo de Cuidado do Paciente. 

 
Fonte: (KAPLAN et al., 2021) 

 

6.3.2 Questões políticas e narrativas 

Notavelmente quando fazemos intervenções em sistemas de saúde, várias 

forças atuam (contra e a favor) e tendem a influenciar o sistema de adoção da 

inovação proposta. Em nosso caso ficou marcado a força da questão política – 

especialmente nos Estados Unidos da América. O piloto do modelo nasceu em um 

governo Republicano (George W. Bush), mas ganhou notoriedade em regime 

Democrata ao longo de 8 anos (Barack Obama). Era natural que houvesse alguma 

opinião diversa vindo de um novo Governo Republicano. No curso da campanha 

eleitoral americana entre Trump e Hillary (2016), foi tema de discussão sempre 

presente nos debates. 

O que ficou marcado em nossa percepção foi a queda do site de consulta 

sobre ACOs do Governo Americano (cms.gov – Innovation Center) logo na primeira 

semana do governo Trump em 2017 – o que já significava o que estava por vir. Em 

seguida voltou ao ar com uma fração do que havia disponível. O número de 

participantes do maior e mais bem sucedido programa de pagamento baseado em 

valor alcançou o menor nível desde a chegada da equipe Trump, de acordo com dados 

liberados pelo CMS - Centers for Medicare & Medicaid Services (“2021 Shared 

Savings Program Fast Facts”, 2021), iniciando o ano com 477 ACOs participantes no 
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The Medicare Shared Savings Program comparando com um número de 561 em 2018 

(o primeiro ano de governo Republicano). 

 
Figura 37 - Número de participantes no programa de ACO Americano. 

 
Fonte: (HOLDER, 2021) 

 

A Associação Nacional de ACOs - The National Association of ACOs 

(NAACOS) – cita (NEILSON; MARTIN; POWERS, 2008), entre várias causas, o corte 

das economias compartilhadas (Shared Saving), que é um fator importante no 

equilíbrio e alinhamento de interesses. O Governo Republicano justificou o corte 

citando a pandemia do COVID-19.  

Esta mesma associação tem diversas sugestões para otimizar os resultados 

e ampliar o número de participantes como sugestão para o novo governo Democrata 

de Biden que inicia em 2021. Estão entre eles: aumentar as taxas de economia 

compartilhada das ACO, permitir mais tempo antes de exigir o risco, corrigir os 

principais problemas de benchmarking e de ajuste de risco, rever as políticas de 

qualidade, minimizar os encargos administrativos, fornecer dados mais completos e 

em tempo adequado. 

A politização das tomadas de decisão em saúde, como foi claramente 

observada nos últimos anos nos Estados Unidos e um enorme poder de fogo das 

forças contrárias (lobby), associada com polarização excessiva diminuiu e afetou 

inclusive as discussões do modelo em nosso território brasileiro – na maioria das 

vezes relacionada a desconhecimento ou correlações (narrativas) incorretas e/ou 

parciais. 
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A incapacidade de explicar a surpresa, a criatividade e os fenômenos 

emergentes é a principal deficiência do pensamento reducionista (SHRANK; 

ROGSTAD; PAREKH, 2019). 

Desta forma, por vezes, a discussão não gira em torno de evidências, dados 

ou análise de fatos. Eventualmente segue alguns diagnósticos como citado pelos 

autores em seu artigo (PODOLNY; HANSEN, 2020). 

 

6.3.3 Pontos de destaque para falhas na adoção do modelo 

Tivemos até o momento duas experiências de falharam, e que valem a pena 

serem comentadas de maneira genérica - como lições aprendidas do grupo e para 

evitar que novas iniciativas tanto dentro da operadora quanto pelo mercado também 

sofram com problemas evitáveis. 

A primeira experiência teve duas falhas: problemas de indefinição de direito 

de decisão associado a dissociação entre as metas de áreas distintas. No primeiro 

problema, que é natural em empresas que sofrem efeitos de serem adquiridas, a 

tomada de decisão pode ser mais lenta associada a temor relativo em ambientes 

instáveis. A segunda falha, na época, eram metas conflitantes em diferentes áreas. O 

resultado foi dificuldade para implementação da continuidade do cuidado dos usuários 

através dos pontos de contato. 

A segunda experiência teve duas principais causas na falha para adoção do 

modelo. A primeira está relacionada a adoção compulsória do modelo (ao invés da 

desejável voluntária) sem tempo adequado para instituição se adaptar ao novo modelo 

de negócio. A segunda causa também foram metas de áreas distintas que eram 

conflitantes e, na época, não associadas a um desenho de construção de um sistema 

de saúde. 

 

6.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Nosso estudo tem algumas limitações. Primeiro, nossas descobertas cobrem 

apenas os primeiros 3 anos do modelo de ACO de especialidade adaptado para 

realidade regulatória pela ANS no Brasil. Se essas descobertas podem ser 

sustentadas no longo prazo, serão áreas importantes para investigação futura. 
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Embora os resultados iniciais sejam promissores, o efeito nas medidas de gasto e 

utilização pode evoluir com o tempo, à medida que as ACOs ganham experiência 

adicional (e/ou Market Share), ou à medida que os efeitos das mudanças iniciais no 

atendimento são totalmente percebidos. Em segundo lugar, a participação no modelo 

é voluntária por parte do prestador. Embora nossas estimativas sugiram que o 

progresso foi alcançado pelos provedores participantes do novo modelo de negócio, 

nossos resultados podem não ser generalizáveis para outras configurações de 

governança empresarial ou por exemplo para além da Saúde Suplementar. 

“In our model, health interventions are defined as complex 
innovations, and ‘integration’ is explored using a diffusion of 

innovation lens. The conceptual framework and the analytical 
approach presented in this paper are not intended to serve as the 

only framework or approach applicable to the question stated above. 
Indeed, the authors recognize limitations of any framework or 

normative approaches to complex issues in global health that are not 
fully understood and are influenced by a heterogeneous set of 

problems and interventions aimed at addressing these in varied 
contexts”. (“A Taxonomy of Innovation”, 2014) 

 

Terceiro, o objetivo desde estudo foi descrever e analisar alguns ritos e 

processos para implantação de intervenção em saúde usando um framework definido. 

Finalmente, nossa análise trouxe somente alguns exemplos de resultados numéricos 

para ilustrar o potencial da intervenção. Como sugestão para estudos futuros 

descrever a analisar resultados das métricas comparando prestadores no modelo 

versus rede aberta remunerada por volume em análise também quantitativa. 

Outra sugestão é que respeitando o contexto ampliado do framework do 

Professor Rifat Atun, o modelo pode ser “pivotado” também para iniciativas no setor 

público. 
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7 CONCLUSÕES 

Os acordos de compartilhamento de risco com base no desempenho estão 

atraindo um interesse considerável na área de saúde, pois oferecem benefícios 

potenciais aos pacientes (melhor desfecho técnico, melhores preços de acesso a 

saúde), fabricantes de tecnologia (reconhecimento de custo/efetividade), prestadores 

de serviços de saúde (alinhamento de interesses) e fontes pagadoras e/ou 

contratantes. 

O contrato original de ACO de especialidade (adaptado para realidade 

nacional) estimulou os prestadores a buscarem efetivamente medir desfechos 

clínicos, buscando inclusive parcerias com empresas terceiras capazes de medir de 

forma estruturada desfechos na percepção do paciente (PROM – Patient Reported 

Outcome Measurement). 

Verificamos que para efetivar mensurações, haverá de forma crescente 

necessidade de sinergia com equipe de tecnologia da informação de forma a lidar com 

alta densidade digital. Será vantagem competitiva quem dominar esta competência 

empresarial antes das demais. 

O novo modelo de negócio (revolução arquitetônica) exige esforço novo e 

diferente de gestão da empresa de prestação de serviço para entrega de valor em 

saúde, que não é exigido tradicionalmente no modelo de pagamento por volume (Fee 

for Service). Como se trata de uma intervenção em sistema complexo adaptativo, há 

resistências naturais e fenômenos emergentes que devem ser gerenciados para 

manutenção da visão. 

Os contratos de ACO de especialidade (adaptados para legislação brasileira) 

alinham os incentivos econômicos para promover a coordenação de cuidados, 

cooperação para desenvolvimento de gestão de saúde da população e criação 

programas de gestão de cuidados alinhados com a realidade circunstancial do 

contexto ampliado, para além da especialidade médica e sim para a jornada do 

usuário ao longo de anos. 



90 

8 REFERÊNCIAS 

 
2021 Shared Savings Program Fast Facts. . [s.l.] Centers for Medicare & Medicaid Services, 
2021. Disponível em: <https://www.cms.gov/files/document/2021-shared-savings-program-
fast-facts.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2021. 
A Taxonomy of Innovation. Harvard Business Review, 1 jan. 2014.  
ABEL, E. K.; FEE, E.; BROWN, T. M. Milton I. Roemer Advocate of Social Medicine, 
International Health, and National Health Insurance. American Journal of Public Health, v. 
98, n. 9, p. 1596–1597, set. 2008.  
AGRAWAL, S.; TAITSMAN, J.; CASSEL, C. Educating Physicians About Responsible 
Management of Finite Resources. JAMA, v. 309, n. 11, p. 1115, 20 mar. 2013.  
ATUN, R. et al. Integration of targeted health interventions into health systems: a conceptual 
framework for analysis. Health Policy and Planning, v. 25, n. 2, p. 104–111, 1 mar. 2010.  
ATUN, R. Health systems, systems thinking and innovation. Health Policy and Planning, v. 
27, n. suppl 4, p. iv4–iv8, 1 out. 2012.  
AVIKI, E. M. et al. Alternative payment and care-delivery models in oncology: A systematic 
review: Payment and Care-Delivery Models. Cancer, v. 124, n. 16, p. 3293–3306, 15 ago. 
2018.  
AVIKI, E. M.; SCHLEICHER, S. M.; MULLANGI, S. The Oncology Care Model and Other 
Value-Based Payment Models in Cancer Care. JAMA oncology, v. 5, n. 3, p. 298–299, 01 
2019.  
BAILIT, M.; HUGHES, C. Key design elements of shared-savings payment arrangements. 
Issue Brief (Commonwealth Fund), v. 20, p. 1–16, ago. 2011.  
BALIO, C. P.; APATHY, N. C.; DANEK, R. L. Health Information Technology and 
Accountable Care Organizations: A Systematic Review and Future Directions. eGEMs 
(Generating Evidence & Methods to improve patient outcomes), v. 7, n. 1, p. 24, 8 jul. 2019.  
BERWICK, D. M. Elusive Waste: The Fermi Paradox in US Health Care. JAMA, v. 322, n. 
15, p. 1458, 15 out. 2019.  
BLUMENTHAL, D.; ABRAMS, M.; NUZUM, R. The Affordable Care Act at 5 Years. New 
England Journal of Medicine, v. 372, n. 25, p. 2451–2458, 18 jun. 2015.  
BODENHEIMER, T.; SINSKY, C. From Triple to Quadruple Aim: Care of the Patient 
Requires Care of the Provider. The Annals of Family Medicine, v. 12, n. 6, p. 573–576, 1 nov. 
2014.  
BOHMER, R. et al. Learning Systems: Managing Uncertainty in the New Normal of Covid-19. 
NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, 16 jul. 2020.  
BOHMER, R. M. J. Designing care: aligning the nature and management of health care. 
Boston, Mass: Harvard Business Press, 2009.  
BOHMER, R. M. J. et al. Managing Health Care Delivery - Material do curso - Harvard 
Business School (2011 até 2012). Boston, Massachusetts: 2011Disponível em: 
<https://www.exed.hbs.edu/managing-health-care-delivery/> 
BOHMER, R. M. J.; LEE, T. H. The Shifting Mission of Health Care Delivery Organizations. 
New England Journal of Medicine, v. 361, n. 6, p. 551–553, 6 ago. 2009.  
BRAITHWAITE, J. Changing how we think about healthcare improvement. BMJ, p. k2014, 
17 maio 2018.  



91 

BRENT C. JAMES, M. D.; POULSEN, G. P. The Case for Capitation. Harvard Business 
Review, n. July–August 2016, 1 jul. 2016.  
BROWNLEE, S. et al. Evidence for overuse of medical services around the world. The Lancet, 
v. 390, n. 10090, p. 156–168, jul. 2017.  
CAMINHA, U.; LIMA, J. Contrato incompleto: uma perspectiva entre direito e economia para 
contratos de longo termo. Revista Direito GV, v. 10, p. 155–200, jun. 2014.  
CAMPBELL, S. M. et al. Effects of Pay for Performance on the Quality of Primary Care in 
England. New England Journal of Medicine, v. 361, n. 4, p. 368–378, 23 jul. 2009.  
CHERNEW, M. E.; HEATH, J. How Different Payment Models Support (or Undermine) a 
Sustainable Health Care System: Rating the Underlying Incentives and Building a Better 
Model. NEJM Catalyst, v. 1, n. 1, p. CAT.19.1084, jan. 2020.  
CHIEN, A.; ROSENTHAL, M. A 3D model for value-based care. [s.l.] Harvard and UHC, 
2019. Disponível em: 
<https://newsroom.uhc.com/content/dam/newsroom/Harvard%20Report_FINAL_0923.pdf>. 
CHIKHALE, M. M.; MANSOURI, M. An Agile and Collaborative Framework for Effective 
Governance to Enhance Management in Large-Scale Enterprise Business Systems: The Case 
of Apple Inc. Global Journal of Flexible Systems Management, v. 16, n. 3, p. 283–293, set. 
2015.  
CIARAMETARO, M. et al. The Dollar or Disease Burden: Caps on Healthcare Spending May 
Save Money, but at What “Cost” to Patients? Value in Health, p. S1098301520345058, jan. 
2021.  
CLEMENT, R. C.; SHAH, K.; CAMPION, E. R. Orthopedics in the Age of Accountable Care 
Organizations and Population Health: From Profit-Center to Cost-Center. The American 
Journal of Orthopedics, v. 47, n. 9, 1 set. 2018.  
COCKER, R.; ATUN, R.; MCKEE, M. Health systems and the challenge of communicable 
disease: experiences from Europe and Latin America. Maidenhead: Open University 
Press/McGraw-Hill, 2008.  
D’ALLEVA, A. et al. Achieving quadruple aim goals through clinical networks: A systematic 
review. Journal of Healthcare Quality Research, v. 34, n. 1, p. 29–39, jan. 2019.  
DRUMMOND, M. et al. Performance-based risk-sharing agreements in renal care: current 
experience and future prospects. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes 
Research, p. 14737167.2021.1876566, 13 jan. 2021.  
HACKBARTH, A. D. Eliminating Waste in US Health Care. JAMA, v. 307, n. 14, p. 1513, 11 
abr. 2012.  
HAUEGEN, R. RISK SHARING AGREEMENTS: ACORDOS DE PARTILHA DE 
RISCO E O SISTEMA PU ́BLICO DE SAU ́DE NO BRASIL - OPORTUNIDADES E 
DESAFIOS. [s.l.] UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2014. 
HOFMARCHER, T. et al. The cost of cancer in Europe 2018. European Journal of Cancer, 
v. 129, p. 41–49, abr. 2020.  
HOLDER, E. Press Release: ACO Participation Hit Low During Trump Administration. 
Disponível em: <https://www.naacos.com/press-release--aco-participation-hit-low-during-
trump-administration>. Acesso em: 22 jan. 2021.  
KAPLAN, R. S. et al. Health Care Measurements that Improve Patient Outcomes. NEJM 
Catalyst, v. 2, n. 2, p. CAT.20.0527, 20 jan. 2021.  
KAUFMAN, B. G. et al. Impact of Accountable Care Organizations on Utilization, Care, and 
Outcomes: A Systematic Review. Medical Care Research and Review, v. 76, n. 3, p. 255–
290, jun. 2019.  



92 

KHAN, S. et al. Embracing uncertainty, managing complexity: applying complexity thinking 
principles to transformation efforts in healthcare systems. BMC Health Services Research, v. 
18, n. 1, p. 192, dez. 2018.  
KRUGER, J.; DUNNING, D. Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing 
one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social 
Psychology, v. 77, n. 6, p. 1121–1134, 1999.  
LEE, G. M. et al. Effect of Nonpayment for Preventable Infections in U.S. Hospitals. New 
England Journal of Medicine, v. 367, n. 15, p. 1428–1437, 11 out. 2012.  
LEHOUX, P. et al. What Health System Challenges Should Responsible Innovation in Health 
Address? Insights From an International Scoping Review. International Journal of Health 
Policy and Management, v. 8, n. 2, p. 63–75, 28 nov. 2018.  
LEHOUX, P. et al. Revisiting the Relationship Between Systems of Innovation and Health 
Systems: A Response to Recent Commentaries. International Journal of Health Policy and 
Management, v. 9, n. 1, p. 45–46, 7 out. 2019.  
LIMB, M. A fifth of healthcare spending is wasted, says OECD report. BMJ, p. j215, 13 jan. 
2017.  
MASSUDA, A. et al. The Brazilian health system at crossroads: progress, crisis and resilience. 
BMJ Global Health, v. 3, n. 4, p. e000829, jul. 2018.  
MASSUDA, A. et al. Brazil | Commonwealth Fund. Disponível em: 
<https://www.commonwealthfund.org/international-health-policy-center/countries/brazil>. 
Acesso em: 23 jul. 2020.  
MCCARTHY,  DOUGLAS. Integrated Healthcare Delivery Models in an Era of Reform. 
2015 
MCDONALD, R.; ROLAND, M. Pay for Performance in Primary Care in England and 
California: Comparison of Unintended Consequences. The Annals of Family Medicine, v. 7, 
n. 2, p. 121–127, 1 mar. 2009.  
MICK, S. S.; WYTTENBACH, M. E. (EDS.). Advances in health care organization theory. 
1st ed ed. San Francisco, Calif: Jossey-Bass, 2003.  
MOY, H. P.; DE LA TORRE, J. I.; VARACALLO, M. Accountable Care Organization (ACO). 
In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2020.  
NAACOS - National Association of ACOs. Disponível em: <https://www.naacos.com/>. 
Acesso em: 2 fev. 2021.  
NEILSON, G. L.; MARTIN, K. L.; POWERS, E. The secrets to successful strategy execution. 
Harvard Business Review, v. 86, n. 6, p. 60–70, 138, jun. 2008.  
NOOR AIZUDDIN, A.; SULONG, S.; ALJUNID, S. M. Factors influencing willingness to pay 
for healthcare. BMC Public Health, v. 12, n. S2, p. A37, 1471-2458-12-S2-A37, nov. 2012.  
OBERLANDER, J. Long time coming: why health reform finally passed. Health Affairs 
(Project Hope), v. 29, n. 6, p. 1112–1116, jun. 2010.  
OECD. Tackling Wasteful Spending on Health. [s.l.] OECD, 2017.  
OUAYOGODÉ, M. H. et al. Association Between Care Management and Outcomes Among 
Patients With Complex Needs in Medicare Accountable Care Organizations. JAMA network 
open, v. 2, n. 7, p. e196939, 3 jul. 2019.  
PISANO, G. You Need an Innovation Strategy. Harvard Business Review, 1 jun. 2015.  
PITTMAN, D.; BRENNAN, A.; GAUS, C. ACO Participation Numbers Worth Watching 
As CMS Changes Take Root | Health Affairs Blog. HEALTH AFFAIRS BLOG. Disponível 
em: <https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20190903.436897/full/>. Acesso em: 25 



93 

jan. 2021.  
PLSEK, P. E.; GREENHALGH, T. Complexity science: The challenge of complexity in health 
care. BMJ, v. 323, n. 7313, p. 625–628, 15 set. 2001.  
PODOLNY, J.; HANSEN, M. How Apple Is Organized for Innovation. Harvard Business 
Review, 1 nov. 2020.  
PORTER, M. E.; LEE, T. H. The Strategy That Will Fix Health Care. Harvard Business 
Review, n. 91, p. 50–70, 1 out. 2013.  
PORTER, M. E.; LEE, T. H. Integrated Practice Units: A Playbook for Health Care Leaders. 
NEJM Catalyst, v. 2, n. 1, p. CAT.20.0237, jan. 2021.  
ROEMER, M. I. Hospital utilization and the health care system. American Journal of Public 
Health, v. 66, n. 10, p. 953–955, out. 1976.  
ROSENBAUM, S.; BURKE, T. Accountable Care Organizations. Public Health Reports, v. 
126, n. 6, p. 875–878, nov. 2011.  
SAHNI, N. et al. The math of ACOs | McKinsey: Healthcare Systems and Services Practice. 
[s.l.] McKinsey & Company, ago. 2020. Disponível em: 
<https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/the-
math-of-acos#>. Acesso em: 5 set. 2020. 
SARKIES, M. N. et al. Implementing large-system, value-based healthcare initiatives: a realist 
study protocol for seven natural experiments. BMJ Open, v. 10, n. 12, p. e044049, dez. 2020.  
SELEVAN, J. et al. What Accountable Care Organizations Can Learn from Kaiser Permanente 
California’s Acute Care Strategy. Population Health Management, v. 18, n. 4, p. 233–236, 
ago. 2015.  
SHIVER, J. M.; CANTIELLO, J. Managing integrated health systems. Burlington, 
Massachusetts: Jones & Bartlett Learning, 2016.  
SHRANK, W. H.; ROGSTAD, T. L.; PAREKH, N. Waste in the US Health Care System: 
Estimated Costs and Potential for Savings. JAMA, v. 322, n. 15, p. 1501, 15 out. 2019.  
STEENHUIS, S. et al. Unraveling the Complexity in the Design and Implementation of 
Bundled Payments: A Scoping Review of Key Elements From a Payer’s Perspective. The 
Milbank Quarterly, v. 98, n. 1, p. 197–222, mar. 2020.  
TAN, J.; WEN, H. J.; AWAD, N. Health care and services delivery systems as complex 
adaptive systems. Communications of the ACM, v. 48, n. 5, p. 36–44, maio 2005.  
TROMBLEY, M. J. et al. Early Effects of an Accountable Care Organization Model for 
Underserved Areas. New England Journal of Medicine, v. 381, n. 6, p. 543–551, 8 ago. 2019.  
VAN DER HIJDEN, E.; VAN DER WOLK, J. Financing Care Integration: A Conceptual 
Framework of Payment Models That Support Integrated Care. In: KAEHNE, A.; NIES, H. 
(Eds.). . How to Deliver Integrated Care. [s.l.] Emerald Publishing Limited, 2021. p. 15–37.  
WHO | Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indicators and 
their measurement strategies. Disponível em: 
<https://www.who.int/healthinfo/systems/monitoring/en/>. Acesso em: 6 jul. 2020.  
WOOLHANDLER, S.; ARIELY, D. Will Pay For Performance Backfire? Insights From 
Behavioral Economics | Health Affairs Blog, 11 out. 2012. Disponível em: 
<https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20121011.023909/full/>. Acesso em: 27 jan. 
2021 
ZAMORA, J. Managing AI Within a Digital Density Framework. In: CANALS, J.; 
HEUKAMP, F. (Eds.). . The Future of Management in an AI World. Cham: Springer 
International Publishing, 2020. p. 205–235.  



94 

ZUCCHI, P.; DEL NERO, C.; MALIK, A. M. Gastos em saúde: os fatores que agem na 
demanda e na oferta dos serviços de saúde. Saúde e Sociedade, v. 9, n. 1–2, p. 127–150, dez. 
2000.  
 
  



95 

APÊNDICE A - Análise SWOT do modelo no segundo semestre de 2020 
 

 

 
Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE B -  Diagrama de exemplo da evolução do modelo – Sumário de análises 
de causas, efeitos e relações de cada intervenção e fenômenos emergentes. 

 

 
 

Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE C -  As 17 características fundamentais de Efetividade organizacional 
 

 
Fonte: (NEILSON; MARTIN; POWERS, 2008) 
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APÊNDICE D - Perfil de utilização de recursos (Procedimentos) pela quantidade 
distinta de beneficiários ao longo de 3 anos – ACO 2. 

 

 
Fonte: Próprio autor utilizando recursos da Tecnologia de Informação. 

  



99 

APÊNDICE E - Perfil de utilização de recursos (Procedimentos) pela quantidade 
distinta de beneficiários ao longo de 3 anos – ACO 1. 

 
Fonte: Próprio autor utilizando recursos da Tecnologia de Informação. 
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APÊNDICE F - Perfil de utilização de recursos (Procedimentos) pela quantidade 
distinta de beneficiários ao longo de 3 anos – Rede Fee for Service 

 
Fonte: Próprio autor utilizando recursos da Tecnologia de Informação. 
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APÊNDICE G - Os Seis domínios do desperdício em Sistema de Saúde e as 
respectivas intervenções. 

 

 
Fonte: (SHRANK; ROGSTAD; PAREKH, 2019) 

 
  



102 

APÊNDICE H - Taxonomia da Inovação – por Luma Institute 
 

 
Fonte: (“A Taxonomy of Innovation”, 2014) 
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