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Construindo a nova
era de cuidados
com a saúde
Vamos explorar ideias inovadoras que
estão transformando os serviços de
cuidados com a saúde. Perspectivas
apresenta aos líderes novos insights
para atender as demandas e os
desafios crescentes no futuro dos
serviços de cuidados com a saúde.
Reunimos essas vozes para oferecer
suporte a um futuro mais benéfico para
organizações, comunidades e cidadãos.
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GERENCIAMENTO
DOS CUIDADOS
COM A SAÚDE
PARA O
CONSUMIDOR
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E

m todo o setor, líderes
de organizações de
cuidados com a saúde
estão buscando novas formas
de melhorar a experiência do
paciente. Em consonância com os
serviços de cuidados com a saúde,
que tendem a pensar os pacientes
como consumidores, os pacientes,
por sua vez, estão começando
a escolher o atendimento
médico assim como escolhem
qualquer outro serviço, produto
ou marca. Consequentemente,
os líderes analisam o principal
serviço que oferecem.
E os líderes de organizações
de cuidados com a saúde que
são responsáveis pelas decisões
financeiras também devem
manter o foco no consumidor.
O processo de gerenciamento
de ciclo de rendimentos deve
estar visível para o consumidor
desde o início até o final da
experiência. Embora os cuidados
prestados e os resultados obtidos
continuem sendo prioridade, a
experiência dos consumidores ao
se depararem com os aspectos
financeiros do atendimento
pode ter impacto significativo
no sucesso de uma empresa.
Os custos aumentam conforme o
pagamento das seguradoras para
os profissionais de saúde diminui,
e o dinheiro de pagamentos
particulares é direcionado cada
vez mais a pagar impostos. Os
próprios consumidores estão
assumindo maior responsabilidade
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pelo atendimento que
recebem. As mudanças de
volume para valor continuam
exercendo papel importante
nas decisões de gerenciamento
do ciclo de rendimentos.
Por conta dos desafios financeiros
presentes na indústria atualmente,
os consumidores de serviços de
cuidados com a saúde exercem
um papel ainda maior e cada vez
mais importante na escolha dos
planos de atendimento. Saúde é
cara, e os consumidores estão à
procura de um atendimento que
seja de qualidade, mas também
que eles possam pagar. Saber
disso é de importância vital para
as organizações de serviços
de cuidados com a saúde.
No trecho a seguir, Joe Fifer,
presidente e CEO da Healthcare
Financial Management
Association (ou HFMA), discute
como o foco no consumidor, ou
seja, o paciente, gera impacto
nos negócios de cuidados com
a saúde. Ele fala sobre o que os
líderes de cuidados com a saúde
devem pensar ao gerenciar os
negócios, mantendo a agilidade,
a importância do consumidor
nas decisões organizacionais e
as estratégias para desenvolver
uma estrutura de rendimentos
focada no consumidor.
Jeff Hurst
Vice-Presidente Sênior,
Gerenciamento do ciclo de
rendimentos e Presidente, RevWorks
Cerner
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O que os líderes
de cuidados com
a saúde devem
saber sobre o
consumismo
Por Joseph J. Fifer, FHFMA, CPA
Presidente e CEO, Healthcare Financial Management Association

E

m 2017, os líderes de
cuidados com a saúde
estão focados nos debates
de políticas de saúde nacionais
referentes à Lei de Cuidado
Acessível (Affordable Care
Act) e os prospectos para a
aprovação dessa lei ou outra
versão de “revogar e substituir”.
Nesse ambiente, é fácil colocar
o consumismo em saúde em
segundo plano. Porém, as
questões do consumidor sobre
preços de serviço de cuidados
com a saúde, despesas médicas
sem aviso e pendências médicas
ainda são primordiais. Nada no
âmbito legislativo federal irá

amenizar essas questões. Saiba o
que os líderes de cuidados com
a saúde devem saber sobre o
consumismo e como isso impacta
o sucesso organizacional.

O consumismo
veio para ficar
O consumismo — a ideia de que
os pacientes compram decisões
com base em informações
sobre custo e qualidade dos
cuidados com a saúde — ainda
é um termo relativamente novo
na área de saúde. Talvez seja
por isso que alguns líderes
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de cuidados com a saúde
acreditem que esse conceito seja
passageiro. Mas o consumismo
não é algo transitório. As
tendências que impulsionam
o consumismo, incluindo
mudanças de geração, sociedade
e tecnologia, estão aqui para
ficar. Os dias pré-internet
quando a “melhor geração”
aceitava recomendações
médicas sem questionamentos
acabaram junto com o seguro
com cobertura completa para
indenização que protegia
das despesas decorrentes.
Hoje os pacientes têm um gasto
maior para receber atendimento
médico. Eles encontrarão uma
forma de administrar essas
despesas. Uma pesquisa conjunta
da Kaiser Family Foundation e
o New York Times publicada em
2016 descobriu que 20% dos
norte-americanos em idade ativa
com seguro de saúde relataram
problemas no pagamento de
despesas médicas que geraram
sérios desafios financeiros e
mudanças no serviço e no estilo
de vida. Esses desafios incluem
menos gastos em alimentos
e roupas, aplicando todas ou
quase todas as economias e
trabalhando em um segundo
emprego para conseguir pagar as
despesas médicas. Não é difícil
entender como esse tipo de
impacto gerou grande motivação
para encontrar novas formas
de administrar as despesas.
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Os consumidores não
mais aceitarão a falta
de transparência nos
cuidados com a saúde
Imagine comprar uma geladeira
ou um carro, sabendo que o
preço será informado somente
depois do produto ser entregue.
Além disso, não há reembolsos,
mesmo se o item adquirido não
funcionar. Os consumidores
nunca aceitariam, em nenhum
outro mercado, informações
limitadas (ou inexistentes)
sobre o preço e a qualidade,
que ainda é a norma na área
de saúde. Sim, os cuidados
com a saúde mudaram, mas
esse argumento já não é mais
válido. O que os consumidores
esperam é justo — e está na
hora dos líderes de cuidados
com a saúde perceberem isso.
Como hospitais, sistemas de
saúde e consultórios médicos
demoraram para começar a
fornecer informações sobre
preço e qualidade, as empresas
terceirizadas, como a Healthcare
Bluebook, entraram na área
buscando corrigir a falta de
transparência nas despesas
médicas. De acordo com esse
site, em março de 2017, a
empresa sediada em Nashville,
Tennessee, criou uma ferramenta
online de comparação de
preços, disponível somente para
funcionários como um benefício
e gratuito para os moradores de
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Três formas de iniciar a implementação da transparência de preços
Nashville. O Healthcare Bluebook
evita a falta de informações
de seguro individualizado
(principal fator das despesas
incorridas) ao classificar hospitais
e unidades ambulatoriais
com base na faixa de preço
justo estimado por local.
Ainda não se sabe se essa
tentativa de fornecer informações
sobre preços diretamente para
o consumidor será eficiente
tanto para os consumidores
como para as empresas. No
entanto, os prestadores de
serviços devem se perguntar:
será que eles preferem que uma
empresa terceirizada influencie
na relação entre eles e os seus
clientes? Ou a transparência
das despesas médicas será
vista como uma oportunidade
para construir relações mais
duradouras com os clientes?

Ainda é muito cedo
para tirar conclusões
sobre os baixos níveis
de envolvimento
do consumidor
Nos últimos anos houve um
grande fluxo de atividades
no âmbito de transparência
de preços após as partes
interessadas do setor de
cuidados com a saúde
perceberem que ainda há muito
a ser feito. Porém, o uso de
ferramentas de transparência de
8

preços continuou baixo, fazendo
com que alguns desistissem
de tentar reduzir os custos de
cuidados médicos ou facilitar a
tomada de melhores decisões.
No entanto, é muito cedo
para fazer qualquer avaliação
significativa do comportamento
de compra dos consumidores
de cuidados com a saúde . As
ferramentas de transparência
de preços atualmente são
fragmentos de informações,
muitas com interfaces que não
são de fácil uso. Compare, por
exemplo, a aquisição de serviços
de atendimento pediátrico e
a compra de uma passagem
aérea. O primeiro provavelmente
levará horas, incluindo muita
pesquisa e diversos telefonemas,
e certamente os resultados
conterão vários tipos de
advertências. O último pode
certamente ser realizado
em questão de minutos.
Como podemos esperar um
grande número de consumidores
quando o processo ainda é
mais complicado e demorado
que qualquer outro serviço
ao consumidor e o resultado
não é garantido? Apenas os
consumidores mais motivados
e capacitados conseguem
ter a persistência para
continuar nesse processo.
O baixo nível de orientação
sobre seguros de saúde contribui
para o desafio. Por exemplo,
uma pesquisa realizada em 2015
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1. P riorize os serviços de
alto volume, que podem
ser adquiridos. Não tente
achar uma solução para
todo o registro mestre
de cobranças. Comece
com serviços como
diagnóstico por imagens,
partos ou procedimentos
ambulatoriais opcionais
que podem ser adquiridos
pelos consumidores.

2. Obtenha informações
sobre os consumidores.
O atendimento médico é
local. Faça perguntas aos
consumidores da sua área
sobre possíveis frustrações
com o departamento
financeiro e o que poderia
ser útil para eles. Forme um
conselho para pacientes
e familiares ou explore o
conhecimento do seu grupo.

3. Trabalhe em conjunto
com os planos de saúde.
Os planos de saúde
são a principal fonte
de informações sobre
preços para os pacientes
segurados. Trabalhe em
conjunto as empresas
de planos de saúde
contratadas para garantir
que elas saibam sobre a
política de transparência
e ajudem a consolidar
as informações que
os pacientes recebem
de ambas as fontes.

pela Kaiser Family Foundation
descobriu que apenas metade
dos entrevistados, considerando
as informações deduzíveis de
co-participação, conseguiam
calcular as despesas incorridas
de uma internação e somente
29% estava ciente de que
um segurado pode receber
tratamento de um médico
fora da rede, dentro de um
hospital que pertence à rede.

pessoas não podem ou não irão
agir como consumidores em
se tratando de cuidados com
a saúde, os planos de saúde
direcionados ao consumidor e
outras soluções que colocam os
consumidores como responsáveis
pelo próprio atendimento
podem cair em desuso, criando
oportunidades para abordagens
menos baseadas no mercado
ou mais paternalistas.

Entretanto, a pesquisa
sobre o comportamento do
consumidor está em andamento
e as conclusões estão sendo
delineadas. Se os tomadores
de decisão concluírem que as

O consumismo é mais
que transparência
A transparência de preços é
apenas uma peça do quebra-
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Conforme o mercado de serviços de cuidados
com a saúde se torna cada vez mais parecido
com os mercados de varejo em termos de
facilidade de compra por preço ou valor, os
hospitais e os sistemas de saúde terão de
enfrentar a pressão da competitividade.

cabeças. É por isso que a HFMA
trabalhou com outras partes
interessadas para desenvolver
as melhores práticas que regem
as interações financeiras com
pacientes em cada touchpoint.
As melhores práticas abrangem
não apenas as estimativas de
preços, mas também o tempo e o
local adequados para conversas
financeiras, a elegibilidade
para assistência financeira ou
descontos, políticas para atender
pacientes com pendências,
tópicos que devem ser incluídos
nas discussões financeiras
de rotina, entre outros. Até
hoje, mais de 200 hospitais e
sistemas de saúde adotaram
essas melhores práticas.
Uma experiência financeira
desnecessariamente estressante
pode deixar um paciente
significativamente insatisfeito.
Isso pode influenciar o
comportamento do paciente
em relação ao atendimento
durante muito tempo, mesmo
10

depois do episódio ter sido
resolvido. Os líderes de cuidados
com a saúde devem a mesma
atenção dada à experiência
clínica à experiência financeira.

O comprometimento
deve começar no topo
da hierarquia
Dizer aos consumidores o que
eles podem esperar quanto ao
pagamento dos cuidados com
a saúde não é fácil. Tecnologia,
logística e treinamento são
alguns dos obstáculos. Porém,
o maior obstáculo ao abranger
o consumismo pode não ser
operacional — pode ser a
ambivalência da liderança. Alguns
líderes se preocupam com o que
o público verá quando estiver
ciente dos preços. Outros se
preocupam com o impacto sobre
os preços que foram negociados
com os planos de saúde.

líderes de finanças em uma
Conferência de Ciclo de
Rendimentos da HFMA sobre
como as organizações estão
abordando a transparência
de preços (ou seja, fornecer
informações aos pacientes
sobre as suas responsabilidades
financeiras incorridas), somente
25% afirmou que isso estava
sendo bem administrado.
Ainda assim, se reformulássemos
a pergunta — se perguntássemos
se possuem uma abordagem de
ciclo de rendimentos orientada
ao paciente — a maioria diria que
sim. Por experiência própria, o
termo “orientado ao paciente”
foi utilizado excessivamente até
perder o sentido. O que devemos
fazer para que essa expressão
volte a ter o devido significado?
Para começar, a alta liderança
deve perceber o que está
em jogo com o consumismo.
Conforme o mercado de serviços
de cuidados com a saúde se
torna cada vez mais parecido
com os mercados de varejo
em termos de facilidade de
compra por preço ou valor, os
hospitais e sistemas de saúde
terão de enfrentar a pressão da
competitividade, não apenas
em relação aos seus colegas,
mas aos concorrentes de
varejo. Alguns concorrentes
de varejo já estão fornecendo
acesso às informações sobre
preços para os clientes através
de aplicativos móveis.

O setor de tratamento intensivo
defende a estrutura de custos
que justifica o preço mais alto.
Esses argumentos, embora
alguns sejam válidos, não são
suficientes. No final das contas,
o mercado determinará o
preço aceitável e sustentável
para diferentes serviços,
principalmente os comoditizados,
como laboratórios clínicos e
diagnósticos por imagem, ou
aqueles que estão prontamente
disponíveis em algum
lugar, como o atendimento
ambulatorial. Dificultar o acesso
às informações sobre preços
não irá mudar essa realidade.
Consequentemente, a escolha
que os hospitais devem
fazer é ou ser transparente e
reavaliar a estratégia de preços
considerando as opções, como
pagamentos agregados, taxas
fixas e tarifas de pagamento
particular — inclusive produtos
de engodo e garantias de
preço — ou observar o volume
de negócios dos concorrentes
dispostos a fornecer custos
iniciais e agregar mais valor.
Em tempos de mudança
transformacional, não há muito
espaço para ambivalência.
A escolha de adaptar o
futuro da sua organização ou
limitar-se a observar é sua.

Quando perguntamos aos
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Implementação
do FHIR na
Finlândia

Perspectiva
global do
desenvolvimento
de API aberto
Por llkka Kunnamo, M.D., Ph.D.
Editora chefe, Duodecim Medical
Publications Ltd.

C

omo médica de família
e alguém que ajudou a
traçar diretrizes dessa
prática na Finlândia, isso no
final dos anos 80, percebi que
havia um rápido acúmulo de
conhecimento do corpo médico
e um crescente acesso aos dados
de pacientes. Porém, monitorar
todos esses dados de forma
eficiente parecia impossível.
Além disso, vi que havia uma
crescente oportunidade para
KAs (Knowledge Authors,
criadores de conteúdo)
integrarem as informações
aos dados de pacientes.
Durante anos, meu sonho era
a integração de prontuários
eletrônicos e, em 1988, decidi
desenvolver um banco de
dados eletrônico contendo
diretrizes do local de tratamento.
Inicialmente, porém, os
fornecedores de prontuários
eletrônicos estavam um pouco
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relutantes em conceder acesso
aos seus dados, e esses dados
não estavam disponíveis
em formato codificado. Nós
reconhecemos uma necessidade
real e criamos por isso as normas
do suporte às decisões clínicas
(CDS - clinical decision support)
em 2003, desenvolvemos
uma interface XML do zero e
posteriormente conseguimos
convencer alguns fornecedores
a aplicar a interface no final dos
anos 2000. Como a sociedade
médica finlandesa, a Duodecim
e a sua editora já mantinham
um portal de saúde bastante
abrangente para profissionais
e cidadãos, naturalmente eles
lideraram o desenvolvimento de
um serviço de CDS genérico.

através dessa ferramenta.

“localizará” o paciente.

A próxima etapa no
desenvolvimento do aplicativo
da CMR será um prescritor
assistente que não avalia apenas
a medicação que está sendo
administrada, mas também
sugere novas drogas depois que
o médico inserir a indicação.
Os médicos selecionarão as
drogas com base nas melhores
diretrizes disponíveis e
determinarão a adequabilidade
das drogas para o paciente
usando todos os recursos
do aplicativo como filtros. A
interface também exibirá as
drogas na ordem de preferência,
exibindo as precauções e
contraindicações de cada uma.

O FHIR está emergindo como
a primeira ferramenta de
interoperabilidade de fácil
implementação e com potencial
de se tornar o padrão universal,
e o apoio da UE para o seu
uso em iniciativas nacionais
e internacionais ajudará a
alcançar esse objetivo.

Em 2012, a Duodecim
desenvolveu uma ferramenta
de Revisão Abrangente
de Medicações (CMR Comprehensive Medication
Review). Pesquisadores do
PRIMA-eDS (prima-eds.eu) nos
países participantes fizeram
revisões sistemáticas da literatura
e desenvolveram normas de
CDS, enquanto o parceiro
de longa data da Duodecim,
Medbase Ltd., fornecia seus
bancos de dados de medicações
para que fossem incorporados
à ferramenta CMR. Como já
existia uma demanda por uma
ferramenta de controle de
medicações tanto por parte dos
médicos como de enfermeiros de
primeiros cuidados, foi possível
atender essa necessidade

A União Europeia investe
na interoperabilidade
A UE está investindo de forma
consistente em e-health,
principalmente em serviços
orientados aos cidadãos,
mas ainda há desafios, como
as diferenças no nível e no
método de codificação de
dados, na organização dos
cuidados e na variedade
de idiomas. Precisamos
padronizar os elementos de
dados, os quais devem ser
estruturados da mesma forma
nos prontuários eletrônicos
e em prontuários de saúde
pessoal porque, no futuro, o
maior acervo de dados será em
prontuários de saúde pessoal.
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A Finnish Medical Society Duodecim
(Sociedade Médica Finlandesa Duodecim)
é uma sociedade científica formada por
mais de 22.000 médicos e estudantes
de medicina. Fundada em 1881 por
médicos para desenvolver competências
profissionais e práticas clínicas através da
continuidade de estudos, publicações e
subsídios, além de desenvolver e manter
as diretrizes clínicas finlandesas.

A interoperabilidade é o
principal objetivo a longo
prazo; para concretizá-lo, a UE
precisa oferecer suporte para o
desenvolvimento de plataformas
que possam integrar dados de
diferentes fontes e mapeá-los
aos conceitos que representam
o conhecimento médico.
Quando o conhecimento
médico for codificado e
expresso no formato PICO
(sigla em inglês para grupo
de pacientes, intervenção,
comparador, resultado) e os
códigos PICO forem mapeados
diretamente para os dados
codificados do indivíduo, o
melhor conhecimento disponível

Depois de conhecermos o FHIR,
rapidamente decidimos ser um
dos primeiros a implementálo na Finlândia. Apresentamos
testes da integração de FHIR
com a Cerner em um evento
nacional de e-health em
maio de 2016. Finalmente,
em outubro de 2016 nós
integramos a ferramenta CMR
como um aplicativo SMART no
FHIR no ambiente de teste de
prontuário eletrônico da Cerner.

Colaboração é fundamental
Crowdsourcing é a palavra
do momento, mas só foi
reconhecida na área de
tecnologia de cuidados com
a saúde recentemente. O
desenvolvimento de aplicativos
simula o recrutamento de
empresas com estrutura
ágil, além de redes de
programadores capacitados.
Esses programadores possuem
a capacidade técnica para
contribuir com a construção de
sistemas modulares e integrados
quando os componentes são
intercambiáveis. Porém, a
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interoperabilidade é uma tarefa
colaborativa onde todas as
partes interessadas devem fazer
a sua parte. Os fornecedores
de prontuários eletrônicos
devem estar dispostos a fazer
a integração; as autoridades
reguladoras devem garantir
que os aplicativos atendam os
padrões de interoperabilidade
e segurança, e o suporte
público deve estar disponível
para desenvolvedores de
aplicativos para atender os
requisitos da Diretiva de
Dispositivos Médicos da UE.
Como a Duodecim é responsável
por traçar as diretrizes na
Finlândia, ela também publica
a sua ferramenta de local de
tratamento, as diretrizes de EBM,
para uso internacional. Quando
os responsáveis pela definição
de diretrizes também mantêm o
aplicativo CDS, novas diretrizes
podem ser implementadas
rapidamente como regras CDS.
O projeto em andamento mais
interessante é a nova ferramenta
chamada Análise dos benefícios
de saúde. Essa ferramenta cria
um plano de atendimento para
pacientes, identifica falhas
no atendimento e prioriza
intervenções para corrigi-las.
Essa ferramenta usa as melhores
estimativas dos efeitos das
intervenções — resultantes de
literatura médica e, em breve, big
data disponível em prontuários
eletrônicos e prontuários de
16

saúde pessoal — para calcular
o benefício líquido de cada
intervenção para o paciente
ou cidadão. Esse resultado é
obtido com base nos riscos da
avaliação inicial individualizados
do paciente para eventos de
saúde que devem ser evitados
e a classificação do próprio
paciente sobre a importância
dos resultados de saúde que
ele deseja alcançar. A Análise
dos benefícios de saúde pode
maximizar os resultados e reduzir
as diferenças na população.
Além disso, parceiros da
Duodecim em conjunto com
Colaboração Cochrane, Grupo
Internacional de Diretrizes,
DynaMed Plus/ EBSCO Health e
um parceiro ativo no Evidence
Ecosystem, são uma rede
internacional de especialistas em
desenvolvimento de diretrizes
confiável e metodologia médica
baseada em provas. Essa
pesquisa visa acelerar a síntese
e a implementação de novas
evidências de anos para apenas
90 dias. Esse tipo de aceleração
é fundamental para conseguir
inovar o espaço de tecnologia
da informação da saúde.
Portanto, embora o padrão FHIR
tenha gerado um novo caminho
para a inovação em cuidados
com a saúde, a adesão de todas
as partes interessadas será
necessária para obter resultados
significativos nos próximos
20 anos. Nós, por outro lado,
estamos focados na jornada.
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Ernst & Young, onde trabalhou por
nove anos, também em Michigan.
Fifer foi diretor do conselho da HFMA
em 2006-07. Como membro da HFMA
desde 1983, atuou como presidente
do comitê e durante dois mandatos
como membro do conselho da
HFMA. Em 2016, entrou para a lista
das 100 pessoas mais influentes
na área de saúde da Modern
Healthcare pela segunda vez.
Fifer concluiu seu bacharel em
Administração da Saginaw Valley
State University, University
Center, no Michigan.

Ilkka Kunnamo, M.D., Ph.D.
@ilkkakunnamo
Ilkka Kunnamo, M.D., Ph.D. é o
editor-chefe na Duodecim Medical
Publications Ltd. e fundador do
Evidence-Based Medicine Electronic
Decision Support (suporte eletrônico
à decisão e medicina baseada em
evidências), um sistema clínico
que extrai dados de prontuários
eletrônicos a fim de pôr em prática
as evidências com o uso da ajuda
contextual no local de atendimento.

Siga-nos no Twitter
@Cerner
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digital desta edição
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Comentários? Sugestões?
Compartilhe conosco
através do e-mail
perspectives@cerner.com
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As conversas
continuam
Saiba mais sobre os líderes da indústria no blog da Cerner,
considerado pela HealthcareITLeaders.com como um dos
40 melhores blogs de Tecnologia da Informação da
Saúde (HIT).

Melhorias no cuidado pediátrico através
de estratégias de administração da saúde
da população
“A administração da saúde da população precisa de
ideias inovadoras, com enfoque não somente em
como usamos nossos dados, mas também em como
prestamos nossos serviços.”
William Feaster, M.D., MBA
Diretor Médico,
Children’s Hospital of Orange County

Como a política forma novos modelos
de cuidados com a saúde
“Temos líderes no país que estão expandindo os
limites, e eu acredito que todos precisam ter esse
potencial transformador em suas empresas.”
Kavita Patel, M.D., MS
Diretor Médico Associado e Diretor de cuidados médicos,
Johns Hopkins Medicine

Ouça ao último episódio do Podcast da Cerner e
acesse o conteúdo do blog em blogs.cerner.com.
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