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Apresentaremos os resultados da
utilização da ferramenta DRG Brasil
para análise de dados assistenciais do
Hospital Regional de São José dos
Campos (HRSJC) durante os anos de
2018, 2019 e primeiro trimestre de
2020.

Os dados foram retirados da
plataforma baseados em 17.478
saídas hospitalares e respectivos
prontuários auditados pela Equipe da
MK Saúde. Correspondem ao total de
pacientes internados no HRSJC nesse
período sendo, portanto, 100% das
saídas hospitalares.

O relatório procura apresentar a
evolução do perfil assistencial clinico
e cirúrgico, além do trabalho de
governança clinica realizado com base
nas informações da plataforma e
análise dos 4 alvos. O relatório
destaca as informações por
especialidades principais.



RESULTADOS 
2018, 2019 e 1º trimestre de 2020
Ferramentas DRG Grouper e Analytics
Resultados de Governança Clínica
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COMPARATIVO GRUPO DE HOSPITAIS DA 
ANAHP

Fonte: Sinhá/ANAHP/DRG Brasil
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COMPARATIVO GRUPO DE HOSPITAIS DA 
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Fonte: Sinhá/ANAHP/DRG Brasil
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PERFIL GERAL

Avaliando os dados do perfil geral das especialidades, observamos que houve uma redução do tempo de
permanência média de 2018 para 2019 e se mantém em 2020, mesmo com o crescente grau de complexidade
dos pacientes admitidos.

Verificamos que em 2019 houve um aumento das re-internações. Entretanto como esse tema tornou-se um alvo
a ser atingido em 2020 pela governança clínica, já observamos uma tendência de queda desta taxa no primeiro
trimestre em 2020.

Verificamos também que as especialidades de Ortopedia, Cardiologia, Neurocirurgia, Cirurgia Cardíaca e Cirurgia 
Vascular, são as de maior volume de internações, bem como de maior volume de diárias excedentes



ORTOPEDIA
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ORTOPEDIA

ALVO 1- USO EFICIENTE DO LEITO HOSPITALAR- Complexidade aumenta, permanência média vem diminuindo. A
Ortopedia participa do Protocolo de Recuperação Rápida (PRR) aplicado nas Artroplastia de Quadril.
ALVO 2- REDUÇÃO CONDIÇÕES ADQUIRIDAS- Aumenta notificação de 2018(sub notificado) para 2019 e
tendência de queda de 2019 para 2020.
ALVO 3- REDUÇÃO READMISSÕES NÃO PLANEJADAS- Aumenta de 2018 para 2019 e é trabalhada na
Governança Clinica, mostrando tendência de queda de 2019 para 2020.
ALVO 4- REDUÇÃO DAS INTERNAÇÕES SENSÍVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA- Taxa ICSAP,  sempre baixa em 
Ortopedia

Na Ortopedia os casos tornam-se, no decorrer dos anos, mais complexos. Entretanto a permanência média cai
progressivamente e se mantém em viés de queda de 2019 para 2020. É importante destacar também que em
consequência das ações de governança clínica, a taxa de reinternação aumentada observada de 2018 para 2019,
já começa a cair nos 3 primeiros meses de 2020.
Observar também, que o número de diárias excedentes estão diminuindo mais em 2020 e atribuímos isto a
“gestão fina” dos casos.
A barra marrom mostra os dias médios excedentes por paciente. Habitualmente devido ao tipo de
encaminhamento dos municípios, o primeiro dia excedente é por conta da internação dos pacientes para
procedimentos eletivos 1(Hum) dia antes da data de realização da cirurgia(nisto não conseguimos interferir).
Entretanto o tempo internado(efetivo) esta diminuindo progressivamente: Isso é exemplo de “gestão fina” dos
casos.
Quanto ao índice de “ ineficiência operacional*” permanência média estamos melhorando o índice (mesmo com
comprovado aumento da complexidade).
*OBS: Quanto mais próximo de 100, mais eficiente.



CARDIOLOGIA
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CARDIOLOGIA

ALVO 1- USO EFICIENTE DO LEITO HOSPITALAR- Especialidade clinica principal. A busca pela eficiência do leito
depende em parte das condições clinicas de encaminhamento dos pacientes.
ALVO 2- REDUÇÃO CONDIÇÕES ADQUIRIDAS- Aumenta notificação de 2018(sub notificado) para 2019 e
tendência queda de 2019 para 2020.
ALVO 3- REDUÇÃO READMISSÕES NÃO PLANEJADAS- Diminuição progressiva da taxa de 2018 para 2019 e de
2019 para 2020. Trabalhada em governança clinica, mostra tendência de queda por orientação constante ao
Departamento Regional de Saúde (DRS) e seguimento dos pacientes pelos municípios base.
ALVO 4- REDUÇÃO DAS INTERNAÇÕES SENSÍVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA- Redução  significativa de 2018 para 
2019 e mesma tendência de 2019 para 2020.

A principal especialidade clinica do HRSJC. Em 2018, no inicio da operação, muitos pacientes com doenças
crônicas sem tratamento ou seguimento ambulatorial inadequado(taxa de ICSAP alta)

Em 2019 e 2020- São pacientes que já se apresentam com as doenças crônicas em tratamento mais adequadas(
ICSAPs diminuídas) e em melhores condições para internação. Isso se deve ao melhor relacionamento com
Unidades Básicas de Saúde e Departamento Regional de Saúde (DRS) orientando os municípios a um melhor
modelo de seguimento dos pacientes crónicos.

A Taxa de Mortalidade praticamente mantida de 2018 para 2019 apresenta queda em 2020. Como os pacientes
vem mais controlados, apenas com processo crônico agudizado, o tratamento tem melhores resultados.
Isto deve-se, em boa parte, ao relacionamento próximo da Diretoria Técnica do HRSJC e Núcleo Interno de
Regulação do HRSJC com o Departamento Regional de Saúde(DRS). Isto também é comprovado por queda na
taxa de readmissão.



CIRURGIA CARDÍACA
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CIRURGIA CARDÍACA

ALVO 1- USO EFICIÊNCIA DO LEITO HOSPITALAR- Alta Complexidade com redução contínua da permanência
média .
ALVO 2- REDUÇÃO CONDIÇÕES ADQUIRIDAS- Aumento das notificações das condições adquiridas, porém com
baixo impacto na eficiência do leito.
ALVO 3- REDUÇÃO READMISSÕES NÃO PLANEJADAS- Tendencia de diminuição eficaz das readmissões de 2019
para 2020, devido a influência da governança clinica nas condições adquiridas graves (Infecções).
ALVO 4- REDUÇÃO DAS INTERNAÇÕES SENSÍVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA- Redução significativa no decorrer dos
anos, provavelmente devido ao relacionamento junto ao Departamento Regional de Saúde(DRS), sobre a
necessidade do acompanhamento dos pacientes com doenças crônicas.

Um dos bons resultados: 2018 tem tempo de permanência elevado, com grande redução para 2019 e 2020,
quando comparado com 2018, apesar de importante aumento de complexidade.

Observem que de 2018 para 2019 houve aumento significativo da taxa de readmissão em decorrência de
aumento das condições adquiridas( descrito no relatório anterior) O assunto foi tratado na governança clínica e
várias medidas foram tomadas entre elas: melhora de qualidade de alguns materiais e atenção maior da SCIH.

Esta iniciativa permitiu a queda das re-internações e da mortalidade em 2020. Observe na barra marrom as
diárias excedentes médias. A eficiência é bem maior.



NEUROCIRURGIA
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NEUROCIRURGIA

ALVO 1- USO EFICIÊNCIA DO LEITO HOSPITALAR- Especialidade cirúrgica com bom desempenho, busca pela
eficiência do leito. Apresenta melhora progressiva de 2018 para 2019, com mesma tendência de 2019 para 2020.
ALVO2- REDUÇÃO CONDIÇÕES ADQUIRIDAS- Aumenta notificação de 2018(sub notificado) para 2019 e
tendência de discreto aumento de 2019 para 2020. Foi alvo de trabalho do SCIH em 2019 junto a governança
clínica.
ALVO 3- REDUÇÃO READMISSÕES NÃO PLANEJADAS- Aumento progressivo da taxa de 2018 para 2019 e mesma
tendência de 2019 para 2020. Esta sendo acompanhado pela governança clinica.
ALVO 4- REDUÇÃO DAS INTERNAÇÕES SENSÍVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA- Redução de 2018 para 2019 e mesma
tendência de 2019 para 2020.

São bons os resultados da especialidade. Em 2018 o tempo de permanência era acima do esperado e foi
reduzindo progressivamente.

Existe um trabalho constante de “agilizar” as intervenções da Neurocirurgia. Quando chamada para avaliar
paciente, ela interfere rapidamente, com precisão, gerando uma alta hospitalar mais precoce. Trabalho da
governança clínica e especialmente da Diretoria Técnica em estimular a equipe a intervir desta forma. No entanto
a melhora da taxa de permanência ainda depende das condições de admissão e de retorno do paciente ao seu
domicílio após a alta.

A taxa de mortalidade diminuiu de 2018 para 2019, pela atenção mais imediata e ágil da SCIH controlando as
meningites( o discreto aumento para 2020 ainda não tem volume de casos suficiente por serem só 3 meses).
Observa-se ainda queda da taxa de condições adquiridas de 2019 para 2020. Na barra marrom fica evidenciada a
queda da média de diárias excedentes e aumento da eficiência operacional.
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CIRURGIA GERAL

ALVO 1- USO EFICIÊNCIA DO LEITO HOSPITALAR- Especialidade cirúrgica com bom desempenho na busca pela
eficiência do leito. Apresenta melhora progressiva de 2018 para 2019, com mesma tendência de 2019 para 2020.
ALVO2- REDUÇÃO CONDIÇÕES ADQUIRIDAS- Aumenta notificação de 2018 (sub notificado) para 2019 e de 2019
para 2020, como será explicado no próximo diapositivo. O volume de casos ainda não permite avaliar.
ALVO 3- REDUÇÃO READMISSÕES NÃO PLANEJADAS- Aumento progressivo da taxa de 2018 pra 2019 e
tendência de diminuição de 2019 para 2020. As readmissões estão sendo acompanhadas pelas reuniões de
governança clínica.
ALVO 4- REDUÇÃO DAS INTERNAÇÕES SENSIVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA- Aumenta notificação de 2018(sub
notificado) para 2019 e de 2019 para 2020 o volume de casos (3 meses) ainda não permite avaliar.

É uma especialidade com excelente potencial de ambulatorização e a mais vocacionada para este objetivo no
HRSJC. O chefe da Cirurgia Geral é o líder do projeto do Protocolo de Recuperação Rápida(PRR).

A Cirurgia Geral apresenta muitos pacientes que interagem em outras especialidades por exemplo:
politraumatizados, que ingressam como pacientes ortopédicos. Observem que a mortalidade de 2020 é zero na
Cirurgia Geral porque a mortalidade desses pacientes esta atribuída na especialidade principal, no caso
Ortopedia.

É uma das especialidades em que a “eficiência operacional” esta dentro da meta, reduzindo tempo de
permanência geral. Podemos deduzir que boa parte é atribuído a sua vocação para ambulatorização. Observar
que dividimos em 2 diapositivos, no segundo retiramos procedimentos de baixa complexidade, mas mesmo
assim a eficiência operacional é grande.
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CIRURGIA VASCULAR – EXCETO VARIZES
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CIRURGIA VASCULAR

ALVO 1- USO EFICIÊNCIA DO LEITO HOSPITALAR- Especialidade cirúrgica com bom desempenho na busca pela
eficiência do leito.Apresenta melhora progressiva de 2018 para 2019, com mesma tendência de 2019 para 2020.
ALVO2- REDUÇÃO CONDIÇÕES ADQUIRIDAS- Aumento progressivo de 2018(sub notificado) para 2019 e mesma
tendência de 2019 para 2020.A tendência esta sendo avaliada nas reuniões de governança clínica.
ALVO 3- REDUÇÃO READMISSÕES NÃO PLANEJADAS- Aumento da taxa de 2018 para 2019 e tendência de
diminuição de 2019 para 2020. Ainda são poucos casos para avaliação consistente, mas como taxa de
mortalidade tem tendência de aumento de 2019 para 2020, o grupo da governança clinica acompanha.
ALVO 4- REDUÇÃO DAS INTERNAÇÕES SENSÍVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA- Aumenta expressivamente de 2019
para 2020( mesmo com numero total de casos pouco expressivos) está sendo acompanhado também.

A Cirurgia Vascular tem uma mistura de casos complexos (procedimentos endovasculares) com cirurgias de
menor complexidade (varizes). Por isso dividimos em 2 diapositivo como na Cirurgia Geral.

Vejam por exemplo que em 2020 ocorre um aumento importante da taxa de mortalidade e coincide com
encaminhamento maior pela CROSS de casos de aneurisma de aorta .

Isso reflete um aumento da complexidade do Case Mix e Tempo de Permanência.

Decidimos então aprofundar o estudo da especialidade e verificar na governança clínica a piora dos indicadores
como aumento de taxa de mortalidade e Condições Adquiridas, como descrito no diapositivo dos
Alvos(diapositivo anterior).



VISÃO GERAL DA AMBULATORIZAÇÃO



VISÃO GERAL DA AMBULATORIZAÇÃO

A ambulatorização é uma importante meta a ser atingida pelas especialidades cirúrgicas visando melhora da
entrega de valor.

Os quatro últimos diapositivos referem-se a essa prática, analisando potenciais das principais especialidades.

Observem que do total de saídas, temos um potencial geral de “ambulatorizar” 1985 altas com possível
economia de 3107 diárias.

Na barra inferior há uma lista de procedimentos que permitem ambulatorização, em volume, das diversas
especialidades.



AMBULATORIZAÇÃO - CIRURGIA GERAL



AMBULATORIZAÇÃO - CIRURGIA GERAL

Na Cirurgia Geral, como esperado, a colecistectomia aparece como procedimento mais propício a ser
ambulatorizado totalmente.

Observem que, a partir de maio de 2019, o volume de ambulatorização aumenta aproximando-se da linha de
potencial, devido ao esforço da liderança da especialidade.

O Pareto, observado pelas colunas coloridas, permite projetar com a economia de diárias( o setor financeiro deve
atribuir o valor médio de cada procedimento) e valorar o potencial de economia gerado pela ambulatorização
proposta, facilitando a negociação de metas de maneira clara e mensurável.



AMBULATORIZAÇÃO - ORTOPEDIA



AMBULATORIZAÇÃO - ORTOPEDIA

Na Ortopedia, o potencial de ambulatorização é ainda maior. A linha do realizado esta longe do que é possível.

O segundo item do Pareto – Reinternações - diminuiu de um ano para outro mas ainda representa um grande
potencial de economia em diárias evitáveis.

A Ortopedia evoluiu muito na melhora de tempo de médio de permanência até por que, como explicado no
relatório anterior, ela foi escolhida como especialidade do PRR e implantou o Projeto AMIS. Os resultados desses
projetos representam um avanço significativo de economia e eficiência em procedimentos de alta complexidade.



PROPOSTAS BASEADAS NAS 
INFORMAÇÕES DO ANALYTICS

Algumas propostas de metas e correção assistencial para discussão:

1- Aumentar meta de ambulatorização da Cirurgia Geral, reduzir meta global de internação da especialidade

e reduzir custo global por internação.

2- Incluir Cirurgia Cardíaca no PRR (Protocolo Cirúrgico de Recuperação Rápida) com o objetivo de reduzir

dias de internação no pré-operatório em que os paciente ocupam leito do hospital para preparo visando ato
cirúrgico. Pode-se ajustar um aumento gradual da meta.

3- Aumentar metas de ambulatorização da Ortopedia e reduzir metas de pacientes internados pelos mesmos

motivos da Cirurgia Geral.
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