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Tabela 2: Planos após a graduação

Tabela 1: Exposição ao VBHC

Introdução

Exposição ao
VBHC (Sim)

Grupo 1
(n=426)

Grupo 2
(n=2575)

Valor
de p

Extracurricular

84 (19.7%)

42 (1,6%)

< 0.01

Estágios,
trabalho

58 (13.6%)

15 (0.6%)

< 0.01

Artigos
científicos

45 (10.5%)

assistência que importam para os pacientes sobre o custo

Congressos,
workshops

116 (27.2%)

78 (3.0%)

< 0.01

Mestrado/PhD 241 (56,57%)

necessário para atingi-los.

Cursos

9 (2.1%)

1 (0.04%)

< 0.01

MBA

● O aumento global exagerado nos custos da saúde exige
uma transição do modelo de pagamento atual de fee-forservice para fee-for-value em um Modelo de Saúde
Baseada em Valor (VBHC).
● Segundo Porter, valor é a relação entre os desfechos da

21 (0.8%)

< 0.01

Quais são seus
planos após a
graduação?
Residência

Grupo 1
(n=426)

Grupo 2
(n=2575)

416 (97,65%) 2539 (98,6%)
1400
(54,37%)

85 (19,95%) 218 (8,47%)

Valor de
p

0.1
0.36
<0.01

● Na construção dessa mudança, é imperativo que o
conceito de VBHC seja discutido durante a formação dos
futuros médicos.

Objetivos
● Avaliar o grau de familiaridade dos alunos das Faculdades
de Medicina brasileiras selecionadas a respeito de VBHC e
a percepção do impacto desse modelo no futuro da
profissão (objetivo primário).
●

●

●
●

●

●
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Figura 1: Disposição em compartilhar dados sobre
resultados e custos relacionados à prática clínica

Figura 2: Disposição em ser ranqueados pelos
pacientes

•
Algumas
Universidades
já
implementaram
conceitos
VBHC
em
sua
educação
médica
de
O objetivo secundário consiste em correlacionar fatores
graduação, mas a mudança ainda é lenta.
intrínsecos e extrínsecos associados ao grau de • Nesse sentido, empoderar os alunos e incluir conceitos de VBHC nos anos iniciais e,
familiaridade e à exposição com a temática de VBHC.
posteriormente, durantes os estágios clínicos do internato é uma boa forma de dar o
primeiro passo em preparar os alunos para atender às necessidades atuais e futuras dos
pacientes e da sociedade.
Métodos
● Conforme apontado por este estudo, os alunos com maior familiaridade em VBHC são
mais abertos a serem avaliados e classificados pelos pacientes (32,86%), desde que os
dados fossem anônimos. (Figura 2).
Trata-se de um estudo transversal, prospectivo, que
● Os que se declararam entusiastas de VBHC são mais inclinados a seguir um MBA
utilizou dados de um questionário online desenvolvido e
(19,95%),
uma
carreira
em
gestão
(11,74%)
ou
pesquisa
(17,14%)
quando
comparados
aplicado aos alunos das Faculdades de Medicina
àqueles com menor conhecimento (8,47%, 6,06% e 13,55%, respectivamente) (Tabela
brasileiras selecionadas.
2).
Para análise univariada, foram realizados testes de qui● De maneira geral, os alunos com maior conhecimento relacionado ao VBHC
quadrado com nível de significância de 5%.
demonstraram maior interesse em áreas além da prática clínica, como pesquisa,
Todas as análises foram realizadas no software R versão
inovação, segurança do paciente, qualidade, economia da saúde, inteligência artificial e
3.6.0.
políticas de saúde.
● Dessa forma, percebe-se que difundir os conhecimentos e práticas de VBHC tem um
potencial que, além de melhorar desfechos, também incentiva o crescimento de áreas
Resultados e Discussão
de interesse paralelas que, de modo geral, engrandecem não só a ciência médica, mas
a saúde como um todo
Um total de 3.001 estudantes de medicina, de 148
faculdades, de todos os estados brasileiros completaram a
Conclusão
pesquisa. Os estudantes foram comparados em 2 grupos de
acordo com a familiaridade em VBHC, com 14% (426
● A familiaridade a respeito do VBHC ainda é baixa entre os estudantes de medicina.
entrevistados) se declarando familiarizados com o tema.
Uma análise univariada mostrou que os estudantes de ● Em um sistema de saúde em transformação, esse é um tema essencial a ser discutido
medicina tiveram contato com VBHC por conta própria,
nas escolas médicas, a fim de preparar os futuros profissionais para o novo cenário
principalmente
em
atividades
extracurriculares
ou
que enfrentarão após a graduação.
conferências (Tabela 1).
● Embora alguns alunos tenham demonstrado maior consciência em relação ao VBHC,
O ensino de graduação em medicina tem sido criticado por
tal consciência se deveu principalmente aos próprios esforços e não às faculdades.
não acompanhar a complexidade crescente do sistema de
● Cabe às escolas médicas a responsabilidade de fornecer uma formação além da
saúde. O foco curricular e de muitos estudantes ainda é
prática e pesquisa clínica e incluir um entendimento mais profundo do sistema de
baseados em avaliações formais, desempenho nos estágios
saúde e estratégias para melhorar resultados e custos, criando valor para os
clínicos e provas de residência, ignorando a importância do
pacientes, como a estratégia de VBHC.
entendimento do sistema.

