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O Problema

 Grande quantidade de finaciamento externo para o 

setor de saúde em países em desenvolvimento

 Pouca melhora nos indicadores de saúde

 Preocupação sobre a baixa qualidade dos serviços

 Falta de recursos humanos na área de saúde

 Mal-treinados

 Muita evasão e pouca motivação

 Custos enormes para aumentar e treinar a força de 

trabalho

 Aumento de 5-10 vezes nos orçamentos do Ministério da 

Saúde para os próximos 20 anos
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O que fazer?

 Se preocupar com o estado de saúde

 Um caminho

 Acesso aos serviços de saúde

 Qualidade destes serviços

 Procura atual por uma solução

 Maior e melhor força de trabalho no setor de saúde

 Mais e melhor tecnologia 

 Agências internationais

Intervenções tradicionais do lado da 

oferta

 Aumentar a capacidade

 Infraestrutura e equipamento

 Medicamentos e suprimentos

 Recursos humanos

 Aumentar a habilidade

 Treinamento

 Tecnologia
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Alternativa: Produtividade

 Aproveitar o que já existe

 Dois métodos

 Monitoramento e supervisão

 Responsabilização

 Monitoramento e supervisão

 Medir o desempenho: utilização e qualidade

 Retorno para o prestador de serviço

 Melhorias sugeridas ou treinamento

Responsabilização

 Transparência

 Tornar pública a medição

 Pacientes fazendo escolhas melhores (competição)

 Empoderar os pacientes a demandarem melhores 

cuidados

 Pagamento por Desempenho

 Promoção

 Remuneração

 Pagamento por desempenho em Ruanda para a 

saúde materna e infantil
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Examinando o Pagamento por 

Desempenho

 Estrutura Conceitual (formuladores de 

políticas)

 Evidências de Ruanda: usando incentivos 

sem receber mais recursos

 Avaliação corrente em outros 8 países na 

África, Ásia e América Latina

Estrutura Conceitual

O que têm (habilidade/tecnologia)

O que fazem 

(serviços/  

qualidade)

Fronteira das 

Possibilidades de

Produção

T

Q
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Gap da Produtividade: 

A diferença entre o potencial e o real

Habilidade/tecnologia

O que fazem

Gap da Produtividade

nível de habilidade T = QP – QR

Desempenho Real para 

a maioria dos países

T

QP

QR

Fronteira das 

Possibilidades de

Produção

A produtividade é maior para os melhores 

prestadores, mas menos do que poderia ser

Habilidade/tecnologia

O que fazem FPP

Desempenho 

RealQR1

QP1

T1 T2
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Porém, o Gap de Produtividade também é 

maior para prestadores melhores

Gap da Produtividade 

condicional dependente 

da habilidade

QP2

T1 T2

QR2

QP1

QR1

O que fazem FPP

Desempenho 

Real

Habilidade/tecnologia

O impacto de intervenções tradicionais na 

oferta (T1 ao T2) são menores do que 

poderiam ser

T1 T2

O que fazem FPP

Desempenho 

Real

Habilidade/tecnologia

QR2

QR1
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O Pagamento por Desempenho leva o 

desempenho real para mais perto da FPP

QR

QRppd

T

O que fazem FPP

Desempenho 

Real

Habilidade/tecnologia

O Pagamendo por Desempenho aumenta o 

impacto das intervenções tradicionais

T1 T2

QRppd
2

O que fazem FPP

Desempenho 

Real

Habilidade/tecnologia

QR2

QR1

QRppd
1
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Pagamento por Desempenho 

em Ruanda
 Objetivos:

 O uso e a qualidade de serviços de saúde materna e infantil

 Resultados de saúde

 Pagar bônus baseado em desempenho aos 

prestadores de serviço

 A idéia de Ruanda

 ONGs trabalhando em 2 províncias 2001-2005

 O governo decidiu ampliar em 2006

 Avaliação rigorosa transformada em implementação 

nacional

 Pagar um bônus aos prestadores de 

serviços básicos de saúde baseado em 

medidas de desempenho 

 Idéia de Ruanda

 Avaliação Rigorosa

 Grupos de tratamento/controle aleatorizados

 Transformada em implementação

Pagamento por Desempenho 

em Ruanda
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Pagamento Trimestral para as instalações 

i no período t

 Pj = pagamento por unidade de cada serviço 
de pagamento por desempenho j

 Uijt = no. de pacientes utilizando o serviço j 
na instalação i no período t

 Qit = índice de qualidade da instalação i no 
período t 

 Indicadores estruturais

 Indicadores de processo (inclusive prenatal)

Table 1: Output Indicators (U’s) and Unit Payments for PBF Formula 

  OUTPUT INDICATORS Amount paid per unit (US$) 

Visit Indicators: Number of …   

1 curative care visits 0.18 

2 first prenatal care visits 0.09 

3 women who completed 4 prenatal care visits 0.37 

4 first time family planning visits (new contraceptive users) 1.83 

5 contraceptive resupply visits 0.18 

6 deliveries in the facility 4.59 

7 child (0 - 59 months) preventive care visits 0.18 

Content of care indicators: Number of …   

8 women who received tetanus vaccine during prenatal care 0.46 

9 women who received malaria vaccine during prenatal care 0.46 

10 at risk pregnancies referred to hospital for delivery 1.83 

11 emergency transfers to hospital for obstetric care 4.59 

12 children who completed vaccinations (child preventive care) 0.92 

13 malnourished children referred for treatment 1.83 

14 other emergency referrals 1.83 
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Monitorando o que foi reportado 

 Comitê Distrital de Pilotagem 
 Aprova trimestralmente os pagamentos 

 Baseado em relatórios sobre as instalações e auditorias 
independentes

 Utilização de auditorias aleatórias (uma vez por trimestre)

 Um ponto focal por distrito administrativo

 Auditorias aleatórias de qualidade (uma vez por trimestre)
 Supervisores distritais que ficam no Hospital Distrital 

 Entrevistas em uma amostra aleatória de pacientes  
 Identificar pacientes fantasmas 

 Estudos de gestão dos serviços de saúde – menos de 3-5% de 
pacientes fantasmas

Teoria

 Sistema de serviços e preços

 Solução base depende do objetivo da função: 

 Satisfeito – oferece níveis mínimos de serviços 

 Utilidade máxima – solução interior 

 Quandos os incentivos são introduzidos, os 

efeitos dependem:

 Preços relativos

 Retornos marginais relativos para os esforços 

 Utilidades marginais relativas
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Previsões

 Efeito positivo sobre o serviço: 

 Alto preço – baixo esforço 

 Serviços estão sob o controle dos prestadores  ex qualidade

 Sem efeito (efeito de canto)

 Baixo preço – alto esforço

 Serviço estão menos sob o controle dos prestadores ex 

utilização

 Efeito negativo no caso de maximização da utilidade

 Baixo preço – alto esforço – baixa utilidade marginal dos serviços                               

 Planejamento familiar em hospitais religiosas

Questões de avaliação:

 Pagamento por Desempenho  

 Incentivos ao desempenho

 Recursos adicionais

 Interesse no efeito dos incentivos sobre
 Utilização de serviços de saúde contratados?

 Qualidade dos serviços de saúde contratados?

 Sobre as condições de saúde da criança? 
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Estratégia de Identificação

 Implementação em etapas ao nível distrital  

 Metade na fase 1 – 2006

 Outra metade na fase 2 – 2008

 Distritos sem completar o pagamento por 

desempenho em 2005, 
 165 de 400 de clínicas de serviços básicos de saúde

 Agrupados em “pares similares”: densidade 

populacional e fonte de renda

 Aleatorizado no

 Grupo de tratamento – fase 1

 Grupo de controle – fase 2

Descentralização no início de 2006

 Decentralização redistribuiu os distritos

 Dividiu distritos existentes e combinou outros 

 Ministério da Sáúde não se envolveu – outro ministério

 Baseado em critérios administrativos e não de saúde ou pobreza

 Alguns dos novos distritos tinham pagamento por desempenho em 

parte do novo distrito 

 Pagamento por desempenho administrado ao nível distrital 

 Expandir o pagamento por desempenho para todas as clínicas em 

distritos parcialmente cobertos 

 Afetou 2 em cada 8 pares do nosso desenho experimental 

 Trocar distritos controle/tratamento
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Isolando o efeito do incentivo 

 Pagamento por desempenho

 Incentivos por desempnho

 Recursos adicionais

 Compensar os hospitais do grupo de controle 

com recursos equivalentes

 Média do que o tratamento recebe

 Não ligado ao desempenho

 Recursos alocados por centros de gestão de saúde

Dados

 Instalações

 Dados de utilização administrativa e resultados 

 Pessoal, orçamento, equipamento e medicamentos

 Intrevista de saída de mulheres grávidas 

 Domicílios 

 Amostra aleatória de 13 domicílios em cada área 

onde o programa abrange

 Caracteristícas socioeconômicas

 Utilização

 Caracteristícas antropométricas das crianças
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Tamanho das amostras

  Tratamento Controle Total 

Hospitais 
públicos  52 56 108 

Religiosos 27 30 57 

Total 79 86 165 

 

 

30 Distritos em Ruanda 
Est. 400 centros de saúde 

10 Distritos atribuídos para o 
tratamento - 80 centros de saúde 

Facilities 

8 Distritos para comparação 
86 Hospitais 

Pesquisa de Pré-intervenção   
Janeiro – Março 2006 

Proposto: 1040 domicílios 
Real: 1002 domicílios 

Pesquisa  de Pré-intervenção  
Janeiro – Março 2006 

Proposto: 1118 domicílios 
Real: 1114 domicílios 

 
Hospitais começaram a receber 

pagamentos por desempenho entre 
Junho – Outubro 2006 

Pós-intervenção 
Abril– Julho 2008 

86 hospitais 
1115 domicílios 

 
 

Pós-Intervenção 
Abril – Julho 2008 

80 hospitais 
1007 domicílios  
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Baseline Child Characteristics Means & P-Value for Difference 

Child characteristics  Treatment  Control  P-Value 

Age (in months) 30.45 29.95 0.51 

Female (=1) 0.50 0.49 0.59 

Mother present (=1) 0.97 0.96 0.13 

Mother's age 31.62 32.08 0.38 

Mother's years of education 5.57 5.61 0.99 

Father present (=1) 0.87 0.90 0.30 

Father's age 36.10 36.58 0.33 

Father's years of education 6.06 6.27 0.65 

Child preventive medical care       

Visit by child 0-23 months (=1) 0.21 0.24 0.56 

Visit by child 24-59 months (=1) 0.08 0.14 0.11 

12-23 month old is fully immunized (=1) 0.62 0.67 0.52 

 

Competência e Qualidade Pré-natal

 Conhecimento/competência

 Vinheta padronizada

 Comparar ao guia de prática clínica de 

Ruanda (23 ítens)

 Conteúdo atual do serviço 

 Entrevista de saída do paciente

 Conteúdo clínico

 Esforço do prestador
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Competência e qualidade do provedor de 

serviço pré-natal 

C o mpetência P ré-natal
T ratamento co ntro le diferença p valo r

Histórico  médico e de gravidez 0.501 0.515 -0.013 0.630

Teste físico 0.779 0.780 -0.002 0.952

Exames laboratoriais 0.543 0.515 0.029 0.479

Prevenção e tratamento 0.442 0.473 -0.032 0.442

T o tal 0 .546 0.553 -0.007 0.763

Qualidade P ré-natal
T ratamento co ntro le diferença p valo r

Histórico  médico e de gravidez 0.3950 0.4060 -0.0105 0.524

Teste físico 0.7070 0.7350 -0.0175 0.537

Exames laboratoriais 0.2120 0.1920 0.0208 0.563

Prevenção e tratamento 0.5500 0.5450 0.0045 0.919

Diferença nas diferenças do impacto estimado do Pagamento por Desempenho  
sobre a qualidade dos serviços pré-natais  

 

 N β % 
+ 

Qualidade do serviço pré-natal**    

Pontuação padronizada de qualidade 3683 0.14*** NA 

Vacina de tétano durante a visita pré-natal (=1) 2810  0.054** 7.6% 
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Impacto do Pagamento por Desempenho
na qualidade do serviço pré-natal

2006

2008 No PBF

2008 PBF

Utilização pela criança e 

resultados de saúde
 Sem efeito sobre a completa imunização

 70% já tinham completado a imunização

 Baixo preço – alto esforço

 Grande impacto sobre o crescimento das 

visitas monitoradas

 Alto preço – esforço médio

 Situação em relação à nutrição da criança

 Aumento no peso na idade de 0-12 meses 

 Aumento altura/peso na faixa etária de 24-48 meses
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Mensagens para as Políticas 

Públicas

 Sim, você recebe pelo que paga

 Pode conseguir tirar mais proveito daquilo que tem

 Focalizar sobre a produtividade ao invés de somente mais

 Incentivos importam 

 É necessário “acertar” os preços relativos

 Os retornos ao esforço são importantes

 Maiores efeitos sobre coisas que estão sob o controle do provedor 

 Considerar usar programas de transferência de renda condicionada 

para a utilização e o pagamento por desempenho para a qualidade

 Pagamento por desempenho potencializa intervenções 

tradicionais


