
NEGÓCIOS INICIATIVAS INVESTIR EM SAÚDE

A saúde do cidadão
no centro do sistema
A lógica dos resultados em saúde com base no valor implica que o sistema de
saúde esteja organizado para melhorar a experiência do cidadão, a promoção
deste sector e se mova pelos resultados em saúde para os doentes, o que
implica a participação destes nos processos de tomada de decisão.
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ff~y^ ""?"os sistemas de

l^^ qualidade em
I saúde em todo o

-^- mundo, a grande
maioria dos indicadores, entre 85 a

95%, têm que ver com processos, de-

pois vêm as estruturas e só no fim es-

tão os resultados, os 'outcomes'", re-
fere António Vaz Carneiro. Para este

professor catedrático da Faculdade
de Medicina da Universidade de Lis-

boa, a noção de cuidados de saúdeba-

seados no valor de Michael Porter e

Elizabeth O. Teisberg é uma espécie
de revolução pois coloca o acento tó-
nico nos resultados e os ganhos em
saúde. Os "outcomes" que importam
são os dos doentes e não segundo os

médicos, até porque há diferenças
"entre os resultados em saúde para os

médicos e para os doentes".

Dá como exemplo a aprovação
dada a quatro medicamentos inova-
dores para um tipo de cancro no pul-
mão. Segundo António Vaz Carnei-

ro, do ponto de vista dos doentes com
este tipo de cancro, é importante não

ter dores e não sentir falta de ar. Em
termos de eficácia, os quatro medi-
camentos são idênticos, mas um tem
efeito no bem-estar e na qualidade
de vida do doente aliviando as dores

e a falta de ar, portanto, "só este de-
via ser comparticipado".

A Grã-Bretanha criou o primei-
ro modelo de pagamento na história

do Serviço Nacional de Saúde emque
remunera os resultados que mais im-

portam aos doentes. "É uma ideia in-

teressante a rede dos sistemas de saú-

de e em Portugal já se pratica em al-

gumas unidades de saúde locais", re-
fere Julian Perelman, professor na
Escola Nacional de Saúde Pública.
Considera que o financiamento, por
exemplo, não pode depender unica-

mente desta premissa pois pode ter
efeitos perversos. Defende que uma

parte do financiamento do SNS pos-
sa ter e deva ser feita como base nos

resultadosparaodoente. Para Julian

Perelman, seria fundamental não só

evitar o subfinanciamento do SNS
como alterar a forma como está a ser

gasto pois poderiam ser feitas pou-

panças, nomeadamente na área do

medicamento e dos dispositivos, e fa-

zer-se melhor do que está a ser feito.

O Value Based Healthcare repre-
senta uma mudança de paradigma.
O modelo centrado no hospital com

equipas especializadas e equipamen-
tos sofisticados a fazer atendimento

que podia ser prestado em centros de

cuidados primários, com ganhos de

saúde para os doentes e poupanças

para os doentes, é que tem de ser al-

terado, defende Julian Perelman.
Para este especialista, o centro do sis-

tema deve ser a promoção da saúde

e a prevenção.

A participação do cidadão
na saúde

Amudançaeareorganizaçãodo
modelo passam sobretudo por colo-

car o doente no topo do sistema de

saúde. "Como é que conseguimos in-

corporar a opinião e a lógica do cida-

dão/paciente na forma de agir da or-

ganização, para dar uma boa expe-
riência ao doente, que é a razão da
existência do sistema?", refere Ale-
xandre Lourenço, presidente da As-

sociação Portuguesa dos Adminis-
tradores Hospitalares. Dáum exem-

plo prático: "Um sistema de saúde or-

ganizado para o cidadão permite que
este num dia faça a consulta, os exa-

mes e as análises e em vez de fazer,

por exemplo, as cinco deslocações

que hoje por vezes faz com os mes-

mos objectivos."
Para Julian Perelman, "o médico

envolver o doente nas decisões e no

percurso terapêutico para uma maior
adesão ao tratamento e à mudança de

comportamentos é fundamental",
mas não deixa de sublinhar que "há

elementos científicos no tratamento



A mudança passa por colocar o doente no topo do sistema de saúde.



e que o médico tem 'expertise', por
isso temos de evitar uma subjectivi-
dade total, não se pode perder de vis-

ta a ciência e as evidências científicas".

"Tem vindo a ser reconhecido o

direito àparticipaçãoeenvolvimen-
to dos cidadãos com ou sem doença,
nos processos de tomada de decisão

em saúde", refere Elsa Frazão Ma-
teus, presidente da Eupati. No entan-

to, em Portugal, a Organização Mun-
dial de Saúde, que considerou essa

participação como selectiva e insufi-

ciente, recomendou um envolvimen-

to mais eficaz das pessoas com ou

sem doença na decisão em saúde.

Os representantes dos doentes
devem ser envolvidos em comités e

comissões de peritos (nas comissões

de ética, nos conselhos consultivos,

nas comissões que discutem priori-
dades e alocação de recursos, por
exemplo), nos processos regulató-
rios, no planeamento, desenho e ges-
tão das unidades de saúde, na forma-

ção dos profissionais de saúde, no

desenvolvimento da investigação, no
desenho de orientações para os cui-

dados de saúde e tratamento", defen-

de Elsa Frazão Mateus. Por exem-

plo, o Infarmed já lançou o Projecto
Incluir para alargar a interacção de

doentes/associações de doentes no

processo de avaliação de tecnologias
da saúde e noutras áreas. ¦

u
É fundamental o
médico envolver
o doente nas
decisões e no
percurso
terapêutico.
JULIAN PERELMAN
Professor na Escola

Nacional de Saúde Pública

A organização Porter para a saúde

O ICHOM é a sigla de International Consortium for Health Outcomes Mea-
surement e foi fundado pela Harvard Business School, o Karolinska Insti-

tutet e o The Boston Consulting Group. A medição dos cuidados de saúde

baseada em valor pode ter impacto no financiamento e na gestão das or-

ganizações de saúde e para a escolha das opções terapêuticas, porque per-
mite fazer escolhas mais informadas. Até ao fim do ano de 2017, o ICHOM

pretende ter publicado um número suficiente de padrões de medição para
cobrir mais do que 50% da carga global de doenças. Um dos projectos, para
a hipertensão, tem a colaboração de Manuela Fiúza e António Vaz Carnei-

ro. Tem por objectivo passar dos 200 "outcomes" detectados para entre
oito e doze indicadores "que são verdadeiramente importantes e que de-
vem passar a influenciar os estudos, medidas e políticas de saúde". Estas

metodologias começam a ser aplicadas em alguns hospitais privados e pú-
blicos e a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia está a avaliar um conjun-
to de standards técnicos para as cataratas.

OPINIÃO
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da Janssen Portugal

Saúde: um valor
consensual

Saúde.

Muitas vezes a resposta àpergunta sobre

oquemaissedesejaparaofuturo.Saúdeéoque
mais importa e aquilo que permite que a vida
continue dentro da sua normal rotina e busca

de felicidade. Como atribuir um valor para a saú-

de então?

Todos somos potenciais doentes e, quando
adoecemos ou quando alguém próximo de nós

adoece, todos queremos o melhor tratamento

possível. Ter opção de escolha, ter tratamentos
melhores face ao passado, é fruto da inovação.
São inegáveis os contributos que a inovação trou-

xe para a melhoria da saúde e dos cuidados de



saúde. Basta pensarmos que hoje a infecção pelo
VTH já não é uma sentença de morte, que doen-

ças como o sarampo ou atuberculose estão con-
troladas e a varíola totalmente erradicada. O
mesmo se aplica ao cancro em que, fruto da ino-

vação, as taxas de sobrevivência têm aumenta-
do significativamente, chegando a duplicar ou

triplicar. Por exemplo, nos anos 70, a taxa de so-
brevivência a 10 anos era de 25%, devendo su-
bir para 75% em 2030. Ou seja, a inovação traz

ganhos em saúde e, naturalmente, isso significa
também necessidade de investimento. Esse in-
vestimento pode ser em recursos humanos, em
novos processos ou em tempo para decidir so-
bre estratégias para a saúde das populações. E
nelas se deve centrar toda a reflexão e acção em
saúde: nas populações, nos cidadãos. É funda-
mental encontrar soluções que assegurem que
cada doente, cada cidadão, recebe cuidados de

excelência e que garantem os melhores resulta-
dos clínicos. Quando falamos em resultados em

saúde,falamos em valor, valorparaodoente(ex.:
o que o doente privilegia como importante al-

cançar após determinado ciclo de tratamentos),
valor para o sistema de saúde, que aqui se pode
entender como alcançar a excelência enquanto
se poupa, o que se traduz em qualidade.

Adopção da inovação com valor
A Janssen, enquanto companhia farmacêu-

tica pertencente a um dos maiores grupos de

cuidados de saúde, a Johnson & Johnson, de-

fende um modelo de cuidados de saúde basea-

do em resultados que privilegiem o valor para

o doente. Para que tudo isto funcione é preci-
so não só "meter mãos à obra", mas também
medir. É preciso passar para uma lógica de ava-

liação e incentivo para os prestadores que apre-
sentam melhores resultados, o que gerará um
aumento da adopção da inovação que verda-
deiramente aporte valor. No meio desta equa-
ção estaremos a ouvir os doentes e a privilegiar

aquilo que é considerado valor para o doente

em determinada situação e estaremos a con-
tribuir para a sustentabilidade do sistema. Mui-
tas vezes esta noção de valor vai variar entre
médico e doente ou entre doente e autoridades

competentes ou entre médicos e autoridades

competentes. No final do dia, é preciso perce-
ber aquilo que o doente considera importante:

que pode ser tão simples conseguir apertar um
botão depois de uma cirurgia à mão ou retomar
ávida laborai rapidamente. Esse é um passo
fundamental: definir o que são resultados em
saúde relevantes para a sociedade e para o in-
divíduo. Depois é preciso medir o resultado e

ir registando e adaptando os procedimentos em

função daquilo que mais beneficia os doentes.

Podem ser novos tratamentos. Novas rotinas.

Mais investigação. Inovação.

Portugal, a par com muitos outros países eu-

ropeus, sabe que este é o caminho a seguir. Ac-
tualmente j á vamos vendo exemplos encoraj a-
dores de prestadores que aplicam a lógica dos

resultados em saúde. Mas ainda há muito por
fazer. E preciso fazer acontecer. É preciso agir
e que cada um faça a sua parte. E, j á agora, que
estas acções tragam valor. ¦


