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Objetivo O projeto consiste em integralizar o cuidado para pacientes com 
diagnóstico de obstrução das artérias coronárias.

Após avaliação dos casos pelo comitê médico do Hospital Benef. 
Portuguesa (BP), composto por Cirurgiões Cardíacos, 
Hemodinamicistas e Cardiologistas, é determinado o melhor 
tratamento para cada paciente.

Caso o tratamento indicado seja a realização do procedimento de 
Angioplastia Transluminal Coronariana (ATC), os pacientes 
submetidos recebem um acompanhamento multidisciplinar pelo 
período de 12 meses após o procedimento.

Este modelo propõe o estímulo de boas práticas 
técnicas e éticas do Prestador, pelo aperfeiçoamento 
e revisão dos padrões adotados com enfoque na 
atenção total ao cuidado da saúde dos pacientes.
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Beneficiários 
Elegíveis

Serão caracterizados como elegíveis todos os 
Beneficiários submetidos ao procedimento de ATC  
pela Beneficência Portuguesa em regime eletivo ou 
emergencial.

A partir da realização da ATC o paciente passa a fazer 
parte do projeto e possui um monitoramento clínico e 
de novas intervenções tanto por parte da equipe da 
BP quanto da SulAmérica considerando inclusive 
procedimento realizados fora das dependências da BP.
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Modelo de remuneração

Selecionamos o conceito Value Based Health Care (VBHC) como foco para a valorização da 
prestação de cuidados em saúde e melhora da sustentabilidade do sistema privilegiando a 
remuneração anual por resultados qualitativos da performance do Prestador, onde o 
paciente esta no centro do cuidado e atenção à saúde.

Este  modelo estimula a melhora dos cuidados em saúde e redução dos gastos excessivos e 
desnecessários sem que haja perda da qualidade no atendimento do paciente a ser 
acompanhado após a realização da ATC.
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Monitoramento do projeto

O projeto, implantado em Janeiro de 2018, é assistido e monitorado pela SulAmérica e pelo 
Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo de forma a avaliar o desempenho do projeto e 
sua efetividade pela resolubilidade do desfecho clínico dos pacientes atendidos através dos 
indicadores estabelecidos entre as partes.

A partir do primeiro contato do paciente com o prestador BP e assim que identificado o 
beneficiário, a SulAmérica passa a acompanhar a trajetória do paciente de forma integralizada, 
não somente nos atendimento ocorridos na BP quanto nos demais prestadores de sua rede e 
reembolso.

A adoção deste modelo reforça a necessidade de 
revisão contínua das práticas em exercício pelo 
Prestador no acompanhamento assistencial e na 
atenção centrada para o melhor desfecho clínico do 
Beneficiário.

Neste circuito, o sistema de saúde passa a ser 
fortalecido em um ciclo sustentável para todos os 
envolvidos e principalmente para o Beneficiário.

Acompanhamento 
assistencial
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Indicadores
Indicador 1.: Quantidade média de Stents
utilizados por ATC

Indicador 2.: Taxa de reinternações e reintervenções na 
mesma patologia
Este indicador monitora a eficácia do tratamento e a melhora 
dos resultados clínicos  quando há qualidade na execução da 
primeira intervenção sem novos procedimentos de repetição 
para mesma patologia. 

Indicador 3.: Custo médio por paciente ao ano
Este indicador sinaliza a melhora dos resultados clínicos refletido 
essencialmente pela redução da taxa de reintervenções.
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Resultados

Indicador 2.: Taxa de reinternações e reintervenções na mesma patologia

Indicador 3.: Custo médio por paciente ao ano

Indicador 1.: Quantidade média de Stents utilizados por ATC

Mantido em relação ao estudo prévio ao projeto

Redução de -48 p.p em relação ao estudo prévio ao projeto 

Redução de  -53p.p em relação ao estudo prévio ao projeto
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VBHC na Cardiologia 
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1.Necessidade de o hospital testar novos modelos de negócio ligados a Valor 

2.Necessidade de focar em algumas áreas/linhas de cuidado com maior 

impacto na saúde do paciente

3.Necessidade de focar na saúde financeira do sistema

4.Eventos cardiológicos aumentam progressivamente
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10



Heart Team
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Sem contato: 3 pacientes

▪ 1 paciente evoluiu com choque 

cardiogênico

▪ 2 pacientes repetiram angioplastia  



1.Previsibilidade 

2.Redução de Reinternações

3.Experiência do paciente e adesão

4.Monitoramento clínico 

Benefícios
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1.Necessidade de expandir para indicadores clínicos 

2.Heart Team virtual 

Benefícios / Próximos Passos 
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