
05/11/2020

A jornada da entrega de valor do princípio 
ao fim envolvendo operadora e hospital  -
A Experiência entre a operadora e Hospital

Fernando César 
V. de Paula, 
Gerente de rede 
assistencial 
Usisaúde ( FSFX)



A jornada da entrega de valor - A 

Experiência entre a operadora e Hospital



A jornada da entrega de valor - A Experiência 

entre a operadora e Hospital



A jornada da entrega de valor - A Experiência 

entre a operadora e Hospital



A jornada da entrega de valor - A Experiência 

entre a operadora e Hospital



A jornada da entrega de valor - A Experiência 

entre a operadora e Hospital

Base estrutural

• Mudança da cultura assistencial

• Treinamento contínuo

• Investimento da alta direção

• Engajamento das equipes e

do corpo clinico 

• Metas de Melhoria continua

• Melhoria de resultado operacional

• Pagamento por modelos que 

proporcionem valores ao cliente 

• Eficiência nos processos de 

regulação

• Transparência nas relações 

comerciais

HOSPITAL 

MARCIO CUNHA OPERADORA  

USISAÚDE



ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

DRG de Alta - HMC                                                    Abr/ 2015

DRG de Admissão - HMC                                          Out/ 2016

DRG de Custos - HMC                                                Fev/ 2017

ETAPA 4

ETAPA 6

Pacotes via DRG - HMC                                             Dez/ 2017

DRG de Alta/Admissão – HC/HMCC                        Fev/ 2019ETAPA 5

DRG de Alta/Admissão - HMVB                                Out/ 2020

Experiência nas Unidades Hospitalares  FSFX



Principais mudanças e melhorias nos processos hospitalares

• Integração automatizada das informações entre o Tasy e DRG;
• Melhorias no sistema para agilizar os processos médicos;
• Treinamento com corpo clínico;
• Meta para codificação (24 horas úteis após a alta);
• Interface  entre DRG e NSP/SCIH – Projeto Assistência em foco;
• Interface com o corpo clínico;
• Reunião com as equipes multidisciplinar e áreas de apoio para 

aprimoramento de processos;
• Adoção de modelo de acompanhamento junto com equipe de 

desospitalização dos pacientes que extrapolam a permanência prevista 
pelo DRG



A Permanência prevista de internação é automaticamente integrada entre os 
sistemas DRG/Tasy após a internação do paciente.



A Equipe de Enfermagem e Médicos Hospitalistas recebem diariamente de 
forma automática um relatório com informações dos pacientes que tem 

previsão de alta para o próximo dia



Monitoramento da previsão de alta conforme grupos de DRG no 
momento da admissão pela equipe de enfermagem das unidades de 

internação e do corpo clínico



Histórico de resultados



Dados Gerais da operadora

• Operadora Filantrópica de Grande Porte   ( 165 mil vidas)
• Atuação em grupos de municípios em MG, SP, ES e RS
• Nota máxima de IDSS
• Avaliação nivel ouro da RN 277

Ações específicas:

• Criação de rotina de análise da utilização da rede  própria e 
credenciada

• Análise cruzada com indicadores de saúde
• Ampliação do modelo de atenção Primária ( Produto e Programa)
• Foco no cliente ( pessoas fisicas e empresas)
• Criação de modelos alternativos ao Fee For Service 



Modelo Remuneratório Baseado em Desempenho

Definição da metodologia e pilotos de análise

Eficiência  assistencial por indicadores

Bonificação pelos resultados alcançados

Desafio contínuo : Mudança cultural   (Compartilhamento de  riscos e 

resultados)



Custo de 
MAT/MED



Metodologia

Resultado 

2018

Resultado 

2019

Taxa de internações dentro do DRG (percentil 75%) 71,26% 76,00%

Taxa de Readmissão Hospitalar em 30 dias DRG 1,54% 1,09%

Taxa de Infecção Hospitalar 1,35 1,34

Índice de Parto Normal Convênios 30,79 27,32

• Estabelecemos  através de reuniões entre as equipes técnicas e comerciais 4 

indicadores assistenciais com interface com o DRG;

• Estabelecemos intervalos de valores com piso, meta e teto;

• Definimos um peso de acordo com cada indicador;

• Definida periodicidade trimestral para acompanhamento e lançamento dos resultados; 

• Apuração dos resultados ;

• Aplicação do Bônus percentil em cada conta faturada pelo período apurado.

Resultados dos indicadores



Ganhos Gerais

* Alteração do Percentil de 75% para 50% em Julho/2019
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