Carta Aberta do IBRAVS ao Ministério da Saúde e à
Agência Nacional de Saúde Suplementar
A saúde é um valor sem preço para a população em qualquer sociedade,
necessitando que sua provisão, qualidade e sustentabilidade sejam acessíveis
a todos independentemente de suas condições socioecônomicas, geográficas e
de sua inserção no mercado de trabalho. O Brasil, através do SUS e da Saúde
Suplementar, tem buscado atender a estas necessidades, mas com limitações
crescentes na geração de entornos saudáveis para a população, na valorização
da experiência do paciente, nas formas de organização e garantia da qualidade
na provisão dos serviços, e na sustentabilidade do seu financiamento.
O Instituto Brasileiro de Valor em Saúde - IBRAVS é uma entidade sem fins
lucrativos e vinculação política, fundada por profissionais com distintas
formações, com a missão de identificar, compartilhar, difundir e alinhar conceitos de
Value-Based Healthcare no Brasil, estimulando a sua aplicação prática e validando
projetos existentes, envolvendo nesse propósito todos os stakeholders do setor da
saúde. Para cumprir esta missão o IBRAVS se propõe estar na vanguarda do

fomento de pesquisas, geração de dados e desenvolvimento de modelos de
negócio que permitam utilizar formas de remuneração de serviços baseadas em
valor, respaldadas em indicadores de qualidade em saúde apropriados à
realidade brasileira.
Os membros do IBRAVS, reunidos em São Paulo, entre 18 e 19 de Março de
2019 no Primeiro Congresso Latino-Americano de Valor em Saúde (CLAVS19)
vem, através dessa carta, demandar e apoiar ao Ministério da Saúde e à Agência
Nacional de Saúde Suplementar na viabilização do compromisso das instituições
brasileiras com a entrega de valor em saúde para a população, através: (a) da
criação de sistemas integrados de informação em saúde centrados no paciente,
(b) da realização de pesquisas clínicas integradas para a geração de valor em
saúde, (c) do desenvolvimento de processos para a gestão da mudança de
sistemas de remuneração baseados em volume para outros baseados em valor;
(d) da capacitação de recursos humanos, em todos os níveis técnicos e
gerenciais para a gestão de saúde baseada em valor, (e) da integração de
serviços organizados em redes de saúde em torno do conceito de valor; (e) da
busca pela eficiência e redução do desperdício e da duplicação de esforços no
financiamento da saúde e; (f) da entrega de uma saúde de melhor qualidade com
menor custo dos serviços.
O IBRAVS estará aberto para receber e dar sugestões, dialogar e trabalhar junto
às estruturas técnicas do Governo para o desenvolvimento de programas e
estudos científicos, bem como para organizar reuniões, discussões e suporte
técnico para que tais as ações voltadas para a saúde com base no conceito de
valor possam ser implementadas garantindo, dessa forma, a busca pela
excelência e sustentabilidade do sistema de saúde no Brasil.
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