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O ATLAS DE VARIAÇÃO EM SAÚDE
BRASIL FOI LANÇADO!

Com extrema alegria o time da Academia VBHC esteve no 
Wennberg International Collaborative (WIC) & Swiss National 
Science Foundation Conference 2022 realizado em Lucerna na 
Suíça,  para o lançamento internacional do Atlas de Variação em 
Saúde Brasil. 

Acreditamos que a implementação do VBHC exige soluções 
inovadoras na maneira como lidamos com os dados. As análises 
superficiais, as médias, as estimativas baseadas em opinião 
dificultam a capacidade de identificar e medir os resultados que 
mais importam para os indivíduos/populações. 

Utilizando dados sólidos e inteligência analítica, o Atlas de 
Variação em Saúde Brasil desconstrói a visão ingênua de que as 
necessidades do paciente são o principal balizador da alocação 
dos recursos, sejam eles tempo, pessoas, estrutura, dinheiro ou 
carbono. Na análise das 30 condições estudadas nota-se 
subutilização de cuidados de alto valor, sobreutilização de rotinas 
de baixo valor e principalmente, iniquidade de acesso e 
capacidade. 

Desenvolvido sob a mentoria do nosso membro 
honorário Sir Muir Gray, o atlas propõe o início de uma 
discussão embasada em dados sobre as reais 
necessidades da gestão do cuidado, da equidade e 
da alocação de recursos no maior sistema universal 
de saúde do mundo.

Compartilhando conhecimento, influenciando 
políticas, construindo capacidade e aumentando a 
transparência, a Academia VBHC mantém a posição 
de vanguarda na busca pela revolução dos sistemas 
de saúde. 

Time Academia VBHC

Se deseja saber 
mais sobre 
Variação em Saúde, 
clique no botão e 
assista o vídeo com 
Sir Muir Gray

CLICK AQUI

Faça o download gratuito 
do Atlas de Variação em 
Saúde Brasile junte-se a 
nós nessa jornada!

https://video.wixstatic.com/video/633fee_5a98fa3e688a49168937ccd5d035d576/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/633fee_5a98fa3e688a49168937ccd5d035d576/720p/mp4/file.mp4
https://633feec2-cdee-45f1-b373-6a2177cc3680.usrfiles.com/ugd/633fee_67c93b29daca4256a0fe7a466747a05c.pdf
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Figura 1. Variação injustificada na saúde e suas consequências. (fonte: Atlas de Variação em Saúde Brasil, 2022).

A variação nos cuidados de saúde é desejável quando 
reflete a aplicação precisa dos diferentes recursos para 
atender os diferentes níveis de necessidade das pessoas 
atendidas, ou porque uma decisão explícita foi tomada, de 
forma transparente, em relação à alocação de recursos para 
atender às necessidades e prioridades específicas de uma 
população. Tal variação é chamada de ‘variação justificada’, 
pois se justifica com base nas necessidades e escolhas de 
uma determinada população. 

No entanto, a maior parte da variação observada na prática, 
nos desfechos e nos custos dos diversos serviços de saúde 
é injustificada e reflete problemas relacionados à estrutura e 
a  forma como está organizado o sistema de saúde e os 
serviços de saúde ou a questões relacionada à 
disponibilidade e adesão às evidências científicas. 

A ‘variação injustificada’ revela dois outros grandes 
problemas enfrentados por praticamente todos os sistemas 
de saúde: Sobreutilização de intervenções de baixo valor e 
subutilização de intervenções de alto valor. A repetição de 
exames desnecessários e a baixa adesão à anticoagulação 
de pacientes com fibrilação atrial são exemplos das dessas 

duas situações, respectivamente. As consequências são o 
desperdício de recursos e o impacto sobre os desfechos da 
população atendida. 

Analisar essas variações pode ser o primeiro passo para que 
os serviços de saúde a começarem a explorar e entender as 
causas da variação injustificada e a concentrar seus esforços 
na redução do uso de intervenções de baixo valor e transferir 
esses recursos liberados para as intervenções de alto valor. 

Quer saber mais? Leia a introdução do Atlas de Variação em 
Saúde Brasil. 
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VARIAÇÃO EM
SAÚDE

Você quer saber mais 
sobre Variação em Saúde? 
Clique aqui e assista o 
video gravado pelo 
professor Sir Muir Gray 
especialmente 
para a Newsletter da 
Academia VBHC

CLICK AQUI

https://video.wixstatic.com/video/633fee_5a98fa3e688a49168937ccd5d035d576/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/633fee_5a98fa3e688a49168937ccd5d035d576/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/633fee_5a98fa3e688a49168937ccd5d035d576/720p/mp4/file.mp4
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“Variação Injustificada: Passos iniciais do 
Atlas de Variação em Saúde de Portugal”

Francisco von Hafe, Msc
Economista no Value for Health CoLAB

https://vohcolab.org/
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NOTAS DE VALOR 
Frases e citações que nos inspiram na jornada de 
transformação da saúde!

PRóXIMOS EVENTOS
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Lançamento do Atlas de Variação 
em Saúde Brasil na ALESC
 

Local: Assembléia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis, SC.

Data: 10/05/2022

Horário: 17H

MASTERCLASS: Seria o 
pagamento por Bundles o único 
modelo de remuneração na Era 
de Valor?
 

Evento Online: Inscrições abertas 
no site da Academia VBHC

Data: 19/05/2022

Horário: Das 19H às 21H

Save the Date: 
Programe a sua agenda 
e participe dos eventos 
da Academia VBHC!
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A MASTERCLASS vale "02 VBHC points" na parceria com a 
Mak Valor / VBHC Center Europe para renovação das certificações 
Yellow Belt e Green Belt em VBHC.

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO DOS 

EVENTOS DA 

ACADEMIA VBHC
CLICK AQUI

https://www.academiavbhc.org/eventos-vbhc
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