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A UNIMED BLUMENAU 

Mais de 114 mil 
Beneficiários

803 Médicos 
Cooperados

563

Colaboradores

188 Clínicas 
Cooperadas

27 Clínicas 
Credenciadas

33 Clínicas de 
Fisioterapia 

Credenciadas

10 Hospitais 
Gerais 

Credenciados

20 Laboratórios 
Credenciados

Hospital 
Unidade Centro

Pronto 
atendimento 
24h (adulto e 

pediátrico)

Centro de 
Diagnóstico por 

Imagem
SOS Unimed

Centro de 
Promoção e 

Atenção à Saúde 
- Cepas

Serviço de 
Atenção 

Domiciliar

* Caixas destacadas são referentes aos recursos próprios.



O PROJETO DRG

• Realizado estudo de viabilidade e
iniciado como projeto estratégico em
julho 2019;

• Realizada a definição da rede e o
dimensionamento da equipe
(otimizando as auditoras de
enfermagem) e capacitações
internas, com a apresentação do
projeto para todos os cooperados;

• Para a equipe de codificação, foi
otimizada a equipe de auditoria
concorrente que já estava atuante na
OPS. Sendo assim, foi necessária
apenas a contratação de 1 médica e 1
enfermeira responsável pela gestão
clínica das informações oriundas do
DRG e propostas de coordenação do
cuidado.



• Início da codificação em 01/10/2019,
no maior prestador da OPS.
Atualmente mais de 7 mil altas
codificadas em todos os prestadores
credenciados;

• Identificada a necessidade de unificar
as informações com compra de
sistema;

• Importante destacar que o projeto da
Unimed Blumenau iniciou há 1 ano
com a codificação nos prestadores e
atualmente todos os prestadores
hospitalares estão sendo codificados;

• Em Agosto de 2020 foram unificados os
setores de Auditoria Médica e de
Enfermagem para Auditoria em Saúde,
com objetivo de consolidar o
planejamento estratégico da Unimed
Blumenau com entrega de valor em
saúde.

O PROJETO DRG



COORDENAÇÃO DO CUIDADO:
Tomada de Ação com Base em Dados 



ANÁLISE DOS DADOS 

•* Período avaliado de 01/10/2019 a 30/09/2020.



PROPOSTA DE AÇÃO PARETO – COORDENAÇÃO DO CUIDADO

Cuidado 

do

Coordenaç
ão

Saudavelmente
Reinternação

Longa Permanência 

Cor-Ação
Reinternação

ICSAP 
Emergência

Alta Segura
Reinternação

Ambulatorização

Em Família
Reinternação

Longa Permanência

Urgência Assistida
Reinternação

ICSAP

Sênior +
Reinternação

ICSAP
Longa permanência

Cuidado em Casa
Reinternação

Longa Permanência 

Cuidado 
Centrado 

no

Paciente 

•* Destacados em negrito os projetos programados para 2020.



LINHA DE CUIDADO – URGÊNCIA ASSISTIDA

Ambulatório

• Telemonitoramento clínico e checagem da adesão ao
tratamento;
• Avaliação de sinais de alarme por patologia;
• Reavaliação com clínico geral SN;
• Encaminhamento especialistas conforme reavaliação do clínico
geral.

Pronto Atendimento

• Atendimento porta aberta ao paciente; 
• Avaliação médica conforme protocolo aos pacientes elegíveis;
• Orientação farmacêutica e dispensação do antibiótico CPM;
• Primeira dose do ATB supervisionado.

Analisadas as ICSAPs de maior prevalência;
Identificadas as internações de ITU, GECA e PNM simples.



LINHA DE CUIDADO – COR-AÇÃO

As doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo, 

contribuindo significativamente para o aumento de morbidade e incapacidades.  
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Medidas de Promoção à
Saúde dos beneficiários
em geral;

Identificação de pacientes
com riscos cardiológicos;

Grupos focados para
prevenção de risco.
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Padronização da jornada
do paciente intra-
hospitalar;

Engajamento do paciente
e familiar para alta segura;

Interação de processos
entre hospital e
monitoramento clínico.
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s Monitoramento clínico
após alta;

Inserção em programas de
promoção à saúde;

Acompanhamento
protocolado com médico
cardiologista.

Objetivo: Operacionalizar ações de prevenção, atendimento e acompanhamento dos beneficiários com fatores

de risco ou com doenças cardiovasculares já estabelecidas para a entrega de valor e garantia de cuidado em

todos os níveis de atenção à saúde.



LINHA DE CUIDADO – ALTA SEGURA 

Identificada a oportunidade de otimizar o tempo de permanência do paciente em unidade de internação após a 
realização de procedimento cirúrgico de baixa e médica complexidade;

Projeto piloto com a especialidade ortopedia (cirurgia de ombro).

•

•Pós alta
•Monitoramento clínico ambulatorial para a identificação precoce de sinais de alerta;
•Encaminhamento ao médico assistente ou pronto atendimento se necessário.  

Pré-internação

Preparar o paciente desde o consultório do médico assistente e anestesiologista para a alta no tempo correto e
segura;

Otimizar o processo de autorização com protocolos por especialidades.

Internação
Comunicação entre OPS e prestador em tempo real das admissões dos pacientes;
Definição de plano terapêutico individualizado;
Alta com metas terapêuticas atingidas e orientações claras e mensuráveis;
Garantia do retorno com Médico Assistente.
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