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“ O talento vence jogos, mas só o 
trabalho em equipe ganha 

campeonatos” - Michael Jordan



Grupo São Cristóvão Saúde

Entidade Centenária

108 anos
de existência
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Entidade Centenária
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Hospital e Maternidade 
São Cristóvão

Plano de Saúde Centros Ambulatoriais

CAIS – Centro de 
Atenção Integral à 

Saúde

IEP – Instituto de 
Ensino e Pesquisa 

Dona Cica

Filantropia Hotel Recanto São 
Cristóvão 

(Campos do Jordão)

7 Unidades de Negócio
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 275 leitos (previsão de 320 leitos em 2021)

 50 UTI, 30 adulto, 10 pediátrico, 10 UTI NEO

 Hemodinâmica

 TMO

 Centro Endogástrico

 + 30 especialidades

 150.003 vidas saúde

 11.027 vidas odonto

 350 prestadores

Grupo São Cristóvão Saúde



O Caminho DRG
1. Início do Processo de Implantação

• Codificações 100% manuais;

• Estruturação e capacitação da equipe 

de codificadores;

• Início da construção da base de 

dados interna;

2. Integração DRG/ERP Hospitalar
• Maior agilidade no processo de 

codificação;

1 Início da
Implantação 

(codificação interna)

Jan/2018 2 Integração DRG/ ERP 
Hospitalar

Nov/2018
3 Implantação DRG 

refinado

Jan/2020

3. Implantação DRG Refinado
• Subsídio para acompanhamento com 

paciente internado;

4

Início codificação na 
rede credenciada

Mai/20204. Início codificação na rede credenciada
• Avaliação dos tempo de permanência dos 

pacientes na rede;

•Identificação dos prestadores “parceiros” 

5
Início codificação 

beira leito

Ago/2020
5. Início codificação beira leito

• Utilização do APP IA;

• Auxílio no processo de desospitalização

Volume altas codificadas

28.111 altas, sendo que 

98% são do HMSC



Perfil Epidemiológico – 12 meses



Ano: 2019

Ano: 2019 Ano: 2020

Ano: 2020

Para essa análise 

não foram 

considerados 

pacientes COVID





Resultados
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Utilização do Leito (Jan a Set/19 x Jan a Set/20)

4 Alvos

 Melhoria nos resultados voltados ao processo de Internações sensíveis aos cuidados primários, 
Reinternações e Permanência, todos ainda com oportunidade de melhoria;

Diárias Previníveis

 Apesar do impacto da pandemia na redução de internações de pacientes Não Covid, é possível observar 
que no segundo semestre há um aumento do volume de diárias previníveis, porém menor se comparado 
ao ano de 2019;



Resultados

Comparando os dados de 2019 e 2020, temos como principais resultados obtidos:

Utilização do Leito

 Permanência Prevista x Permanência Realizada: redução de 0,4 dias em 2019 para 0,2 dias em 2020;

 Eficiência Operacional: melhoria de 9% no clínico e 2,3% no cirúrgico;

 Diárias excedidas: redução de 2.132 diárias excedidas de 2019 para 2020, ou seja, redução no desperdício 
de diárias e maior giro de leito;

Principais ações realizadas

 Rounds diários com a equipe multiprofissional, para rápida tomada de decisão e ajustes de conduta no 

tratamento;

 Codificação DRG beira leito e participação dos rounds diários com a equipe multi;

 Contratação do Diretor Médico Hospitalar;

 Utilização do Score de News, com objetivo de identificar precocemente complicações clínicas, reduzindo assim 

o volume de acionamentos de código azul;

 Identificação de gap’s de processos e ajustes;

 Contratação do Coordenador de Práticas Assistenciais;



Codificação Beira Leito

Preparar lisa 02

D+2 em diante

Atualizar lista 03

Participar dos Rounds

Preparar lista 01

D0 a D+2

Inserir alta

Avaliar novas internações 

com DRGs com histórico 

de distorção de tempo 

de internação a maior 

(lista 01).
Participar dos com 

equipe 

mulstidiscplinar e 

integrar ações

assistenciais e de 

desfecho de alta do 

paciente, como

inclusão em

programas de saúde.

Avaliar pacientes com 

médio e alto risco de 

readmissão, CA e CA 

Grave, óbito e idoso 

frágil. Preparar lista 02 

para visita diária e 

rounds. Seguir o mesmo 

processo de atualização 

da plataforma DRG com 

interface de análise no 

sistema MV.

Atualizar dados dos 

pacientes formatados 

na lista 01 e 02, 

acompanhar as 

alterações para 

recodificar no 

aplicativo diariamente.

Revisar alta na 

plataforma DRG.

Atualizar dados

Inserir anotações dos 

pacientes da lista 01 

confrontando com dados 

do prontuário na

plataforma DRG.

1

2
3

4

5 6

In loco

In loco

In loco

Codificadores

in loco

Participar dos 

rounds e ajustar 

dados DRG

Discutir com 

equipe dados 

complementares

Coletar dados e 

anotar na 

ferramenta

 Engajamento equipe Multi;

 Auditoria clínica dos casos em que o tempo de permanência 

superou o previsto pelo DRG;

 Identificação de oportunidades de melhorias da ferramenta DRG;

 Análise crítica referente às condições adquiridas

 Aplicativo IA serve como orientador para encaminhamento de 

pacientes aos programas de prevenção e monitoramento, 

identificando idoso frágil, probabilidade de reinternação, doenças 

infecciosas, etc;

 Direcionamento pós alta e orientações à família;

Principais benefícios



Perspectivas para o Futuro

 Ampliação do processo de codificação Beira Leito;

 Utilizar o DRG como suporte para estabelecer linhas de cuidado;

 Mitigar riscos assistenciais;

 Utilizar o DRG como ferramenta de acompanhamento do custo previsto e custo efetivo;

 Utilizar o grau de complexidade dos pacientes com um dos critérios para subsidiar as 

estratégias de adequação e ampliação da estrutura; 

 Utilizar indicadores assistenciais DRG para compor avaliação de desempenho do Corpo 

Clínico – Integração DRG x 2iM;

 Avaliar custo efetividade da rede;

 Utilizar os indicadores de rede credenciada para subsidiar 

negociações;
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