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Sobre a Transforma Saúde

Gestão em Saúde
Somos especializados na gestão em saúde.

Método Ágil
O método ágil SCRUM possibilita atender as 

necessidades dos nossos clientes e agregar

valor.

Resultados
Nossa meta é o sucesso dos nossos clientes e 

para nós cada cliente é único, por isso

personalizamos os projetos as necessidades

locais.

Experiência
Nosso time possui mais de 10 anos de 

experiência, que foram relevantes para 

estruturarmos um modelo de consultoria 

capaz de agregar valor aos nossos clientes.



Prestadores de 

Serviços de Saúde

Beneficiários/ 

paciente

Profissionais de 

saúde 

Fontes Pagadoras Contratantes dos 

planos de saúde

Implantação da Assistência Baseada em Valor para 
atender todos os players da saúde:



Como fazemos a TransformAção dos nossos clientes 
com a implantação da assistência baseada em valor 

utilizando o DRG?



Estratégia Assistência Baseada em Valor utilizando o DRG: Transforma Saúde 

RESULTADOS

Mudança do modelo 

remuneratório por valor e 

performance rede credenciada 

Mudança do modelo 

remuneratório por valor e 

performance cooperados

Monitoramento dos 

resultados e  oportunidades 

de melhorias

PARTES INTERESSADAS

Sensibilização da alta 

direção e conselhos

*Status Report

Sensibilização dos 

cooperados

Sensibilização dos 

prestadores e recursos 

próprios

Sensibilização dos 

colaboradores

REENGENHARIA DE PROCESSOS

Análise da sinistralidade e 

atuação junto as empresas para 

compartilhamento do risco

Governança 

Clínica

Segurança do paciente Estruturação produto 

low cost atrelado a 

jornada do paciente

Diagnóstico situacional de 

todo sistema de saúde 

Reestruturação dos 

processos assistenciais e 

administrativos

Análise do perfil epidemiológico e 

implantação das linhas de cuidados  do 

beneficiário em todo sistema de saúde: 

cirurgia, idoso, oncológica, 

materno/infantil, cardiologia

DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA E MÉTODO

Urgência assistida para detecção das 

internações evitáveis e melhoria de 

processos da medicina preventiva

Estruturação comitê de 

trabalho e gestão dos 

resultados 

Reestruturação do processo de 

auditoria clínica para a coleta de dados 

a beira leito para codificação do DRG

Integração de dados 

assistenciais e de custos 

para o DRG

Controle ágil da qualidade dos 

dados assistenciais e de custos 

para obter informação qualificada
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