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Enquadramento
Alguns dados
DOENÇA CRÓNICA

“A OMS define doença crónica como uma patologia de longa duração e progressão lenta." São
doenças cuja cura não se pode prever e na verdade não se sabe se existe cura.

 Atualmente são responsáveis por 60% das mortes em todo o mundo e é esperado que em 2020 representem 75%.
(Fonte: OMS)

 Na União Europeia, a percentagem de pessoas com mais de 65 anos aumentará de 16,1% em 2000 para 27,5% em 2050.
Estima-se que as doenças crónicas serão a principal causa de incapacidade em 2020 e que até 2030 a atual incidência de
doenças crónicas duplicará nas pessoas com mais de 65 anos (Fonte: Comissão das Comunidades Europeias 5/12/2001)
 Na União Europeia, entre 20 e 40% da população com mais de 40 anos tem uma doença crónica e dois terços das pessoas
com mais de 65 anos sofrem pelo menos duas condições crónicas (*)
 No Reino Unidos as doenças crónicas são responsáveis por 80% das consultas nos cuidados primários e 66% das
urgências hospitalares. 10% dos pacientes causam 55% dos internamentos hospitalares (*)

Espera-se que o peso dos
cuidados com doenças crónicas
no mundo chegue a 60% até 2020

(*) Fonte: Ellen Nolte. European Observatory on Health Services and Policies. Managing Chronic Conditions. 2008).
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Objetivos e alcance
Objetivos
Objetivo
Global do Projeto

• Definir uma política de cuidados integrados para os doentes crónicos
multipatológicos da região de Navarra

Metodologia e fases do projeto
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Modelo de segmentação
Qual o resultado?
• Os dados foram obtidos dos sistemas de informação
da região de Navarra, só sendo possível através do
sistema de BI integrado,

• Foi possível identificar e tipificar, segundo a
Classificação Internacional de Doenças (CID)
• 13 Clusters foram identificados por tipo de doença e
por número de doentes

• Classificaram-se os segmentos
resultantes em função da
variável gravidade, que é o
resultado da análise conjunta de
variáveis descontrolo e uso
dos recursos.
• Obteve-se a distribuição dos
pacientes no segmento de
acordo a classificação leve,
moderada e grave.
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Modelo de segmentação
Qual o resultado?
Percentagem de pacientes crónicos identificados por idade e sexo
% Crónicos
identificados

45-64
16,8%
10,8%

65-79
45,0%
31,2%

> 80 años
53,0%
48,8%

Total > 17
19,9%
17,0%

Total <17
13,1%
9,2%

TOTAL

Homem
Mulher

17- 44
6,8%
6,1%

Subtotal

6,4%

13,9%

38,1%

50,6%

18,4%

11,2%

17,3%

18,8%
15,8%

• Houve interesse em aferir os custos
associados com os pacientes crónicos
e não crónicos por faixa etária, para se
avaliar se o custo elevado de uma
doença é derivado ou não da idade do
paciente.

Resumo da distribuição de adultos, crónicos e não crónicos, por níveis de despesa
Nº DE PACIENTES > 17
entre 0 e 999€
entre 1.000 e 1.999€
entre 2.000 e 2.999€
entre 3.000 e 3.999€
maior ou igual 4.000€

Total

Crónicos id.
41.427
22.751
14.501
8.534
21.180
108.393

Resto
406.687
42.791
13.966
6.044
10.101
479.589

TOTAL
448.114
65.542
28.467
14.578
31.281
587.982

% DE PACIENTES POR NÍVEL DE DESPESA

Crónicos id.
38%
21%
13%
8%
20%
100%

Resto
85%
9%
3%
1%
2%
100%

TOTAL
76%
11%
5%
2%
5%
100%

• Foi possível efectuarem-se diferentes
análises por sexo, custo por nível de
despesa e inclusive comparar com as
mesmas dimensões relativamente a
doentes não crónicos

Resumo da distribuição de adultos, crónicos e não crónicos, por níveis de despesa e faixa etária

entre 0 e 999€
entre 1.000 e 1.999€
entre 2.000 e 2.999€
entre 3.000 e 3.999€
maior ou igual 4.000€

Total

17-44
61%
21%
8%
4%
6%
100%

CRÓNICOS IDENTIFICADOS
45-64
65-79
>80
38%
25%
40%
26%
24%
14%
14%
17%
12%
7%
10%
8%
15%
23%
26%
100%
100%
100%

TOTAL > 17
38%
21%
13%
8%
20%
100%

17-44
88%
7%
2%
1%
1%
100%

45-64
84%
10%
3%
1%
2%
100%

RESTO
65-79
72%
16%
5%
2%
5%
100%

>80
81%
9%
3%
2%
5%
100%

TOTAL > 17
85%
9%
3%
1%
2%
100%
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Modelo geral de cuidados de saúde
Contexto
Identificaram-se seis (6) Áreas de Ação Estratégica para a implementação do modelo de cuidados integrados para os
doentes crónicos multipatológicos.

Eixos
Estratégicos
Modelo de Cuidados Integrados para os doentes crónicos multipatológicos

Definiram-se os requisitos gerais que devem
aplicar-se nos diferentes níveis de cuidados
prestados
Neste tipo de pacientes deve-se garantir uma
abordagem ao seu estado crónico de forma
sistemática e integrada.
A implementação deste tipo de modelo
pressupõe a alteração da cultura e do modelo
de gestão
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Modelo tecnológico
Módulos conceptuais
• Com base nos Modelos Funcionais dos Cuidados Integrados e nas funcionalidades necessárias avaliou-se o grau de
cobertura que oferecem atualmente os sistemas de informação e definiram-se prioridades

Novo Modelo Tecnológico
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Plano de ação
Iniciativas de ação
• Para cada uma das Áreas de Ação
Estratégica foram definidas várias iniciativas /
projectos, bem como planos de
implementação por iniciativa.

Implementação de novas
plataformas tecnológicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mapeamento da arquitectura tecnológica
Novo sistema de inteligência de saúde
Evolução da ferramenta dos protocolos e de gestão dos planos
Adaptação dos postos de trabalho para o cuidado crónico
Evolução funcional Episódio Crónico
Portal destinado a pacientes crónicos e seus cuidadores (pasta pessoal de saúde)
Plataforma colaborativa entre os profissionais e serviços de telemedicina
Centro de serviços remotos multicanal Crónicos (Contact Center para Crónicos)
Integração na plataforma de interoperabilidade
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Plano de ação
Indicadores de seguimento
• Defeniu-se um conjunto de indicadores para acompanhar cada uma das iniciativas do Plano de Acção, a fim de medir o
grau de cumprimento dos objetivos para cada área estratégica, integrados no Modelo de Informação do BI
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Modelo económico
Dados económicos
• Custo de cada um dos agrupamentos
obtidos no processo de segmentação.
Aplicaram-se as tarifas publicadas para
diferentes procedimentos médicos:

• O custo estimado foi realizado a partir dos
custos reais oficiais e não dos custos
unitários Fez-se a correção de acordo com as
proporções tendo-se como referência as
despesas efectivas da Saúde de Navarra em
2012, chegando-se assim a um valor mais
próximo do custo real.

• Definiram-se 3 cenários considerando que a
redução do custo na Comunidade Autónoma
irá se concentrar na redução urgências (CP e
CE) e internamentos hospitalares. Criaram-se
cenários de redução de custos para a
diminuição de consultas e gastos farmácia.
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Modelo económico
Dados económicos
• A redução de custos teórica e
redução dos custos reais obtidos
com os pressupostos colocados em
cada uma das fases num período
considerado de 5 anos
2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL (€)

Poupança teórica

90.596

6.329.534

20.996.154

30.995.220

35.512.843

93.924.347

Poupança real

6.179

4.241.292

20.052.058

30.289.681

32.819.191

87.408.402

Poupança teórica

154.213

10.734.260

35.703.287

52.872.335

60.860.559

160.324.654

Poupança real

9.269

8.061.753

35.177.532

51.383.875

56.028.046

150.651.681

Poupança teórica

191.404

13.626.160

45.599.971

67.859.118

78.309.837

205.586.491

Poupança real

15.448

12.303.045

45.030.701

64.675.406

75.248.717

197.273.317

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

• No modelo considerado foram ainda considerado investimento cerca de 4.364.000 em
serviços de apoio à implementação do projeto e cerca de 1.500.000 em tecnologia,
no período em análise
• Foi ainda considerado um aumento de profissionais de saúde entre os 5 e os 10%
consoante o cenário em causa.
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Onde Estamos
Conclusões
• Um aumento da eficiência no tratamento dos doentes crónicos
Considerações
funcionais e do Modelo
Integrado

• Uma standardização e protocolização nos diferentes tipos de cuidados de
prestados aos doentes crónicos

saúde

• Propomoção do auto-cuidado dos doentes crónicos
• Um seguimento à distância dos doentes com maior risco

• O Projeto foi possível de realizar devido à existência de dados dos doentes,
centralizados na região de Navarra.
Considerações
Tecnológicas

• A importância da ferramenta de exploração dos dados (Business Intelligence) que permitiu
trabalhar os dados de uma forma analítica e preditiva.
• A mudança de paradigma de prestação de cuidados devido ao tratamento e fiabilidade
dos dados trabalhados pelos profissionais envolvidos no projeto, incluindo os de saúde.
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