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INTRODUÇÃO

As accountable care organizations (ACO)

buscam prestar serviços de forma coordenada e

a remuneração está vinculada aos objetivos de

qualidade, desfechos clínicos e redução do

custo. O estudo busca levantar estratégias para

criação de um modelo de cuidado com

remuneração baseado em valor, semelhante a

uma ACO no Brasil, viáveis para atender de

forma sustentável a nova demanda emergente.

METODOLOGIA

Os meios utilizados foram busca bibliográfica

para construção do referencial teórico e

informações de mercado com uma abordagem

descritiva e qualitativa.

REFERÊNCIAS:
SONG, Z. Accountable Care Organizations in the U.S. Health Care System. Journal of clinical outcomes management :

JCOM vol. 21,8 (2014): 364-371

O método de remuneração inicial deve ser o

shared savings (economia compartilhada), que

parte de uma análise inicial da população para

conhecer as informações com demografia,

gastos e frequência de utilização. As economias

geradas após a implantação das intervenções

são compartilhadas entre financiadores

(seguradoras, planos de saúde) e o prestador

de saúde. Quando já se conhece os custos

médios e os resultados dos serviços é possível

avançar para o modelo shared risk (risco

compartilhado) que pode gerar uma

remuneração pela economia ainda maior, mas

se houver piora de resultados o risco é

compartilhado com o prestador de saúde. 

Quando não se têm uma série histórica dos

dados da população é aconselhável não utilizar

propostas de compartilhamento de riscos, já

que um desempenho fora do esperado pode

comprometer a sobrevivência da empresa. um

modelo mais maduro de captation e partial

capitation é indicado quando já se tem

conhecimento consolidado do comportamento

da população alvo e é possível calcular os

custos médios percapita.
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RESULTADOS

Um passo fundamental para o desenvolvimento

de uma estrutura semelhante a ACO no brasil é

a estratificação da população que permite

priorizar as linhas de cuidado. Outro aspecto

importante é a coordenação de cuidado que

direciona o trajeto do paciente na rede. Além

disso, o compartilhamento das informações

coletadas na jornada do paciente permite que

o cuidado ocorra com base nos resultados

destes indicadores que devem estar voltados

para mensuração da qualidade e dos resultados

financeiros.


