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Praticamente todas as variantes da metodologia 

DRG nasceram do algoritmo desenvolvido em Yale 

na década de 70, revisado e atualizado anualmente 

até os dias atuais pelo governo americano.

POR QUE TANTOS 

“TIPOS” DIFERENTES 

DE DRGS DISPONÍVEIS

NO MUNDO?



POR QUE TANTOS 

“TIPOS” DIFERENTES 

DE DRGs DISPONÍVEIS

NO MUNDO?
O custo e os resultados assistenciais do hospital possuem 4 grandes determinantes: 

A complexidade dos pacientes;

As características sócio econômicas e demográficas da população atendida 

(por exemplo, a população dinamarquesa é diferente da brasileira);

A estrutura e os processos dos hospitais e do sistema de saúde em que este 

hospital 

se encontra inserido (o hospital e o sistema de saúde alemão são bem diferentes 

dos nossos). 

Este fato faz com que a maioria dos países do mundo “ajustem“ o medidor de complexidade DRG

às características da população, hospitais e sistema de saúde em que ele está sendo aplicado 

e por isto existem vários DRGs no mundo. 
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Daibert,  2015. 
Mestrado – UFMG.
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Couto RC, Roberto BAD, Daibert PB, et al. Anuário da segurança assistencial hospitalar no Brasil. [publicação online].

Belo Horizonte, 2017. [acesso em 05 de março de 2018]. 

Disponível em: <https://iess.org.br/?p=publicacoes&id=900&id_tipo=15>.
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60% das readmissões são determinadas por 
complicações associadas à internação anterior:

• Idosos acima de 65 anos apresentam taxa 
de readmissão não planejada 30% maior 
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Os DRGs clínicos que mais contribuíram para as ICSAP nesta amostra foram:

• Hemorragia intracraniana ou infarto cerebral
• Convulsão
• Otite média e infecção do trato respiratório superior
• Doença pulmonar obstrutiva crônica
• Pneumonia simples e pleurisia
• Bronquite e asma
• Doenças circulatórias exceto IAM, com cateterismo cardíaco
• Insuficiência cardíaca e choque
• Angina pectoris
• Hemorragia gastrointestinal
• Diabetes
• Infecções do rim e trato urinário

Consumiram mais de 16% 
do total de diárias realizadas
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INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE SAÚDE

PARA TRANSFORMAR A VIDA DAS PESSOAS

“SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS

DA SEGUIRANÇA ASSISTENCIAL”

EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS EXITOSAS



Tratar as “disfunções da qualidade” do sistema de saúde (DQ) – o DRG é parte deste tratamento

Os modelos de remuneração hospitalar e de seus médicos deve alinhar o interesse de hospitais, médicos e operadores 

do sistema de saúde aos interesses soberanos do usuário. 

O modelo remuneratório deve ser indutor de um 

modelo assistencial que assegure:

Menor custo

pelo controle 

adequado 

dos processos

(eficiência)

Melhoria 

dos resultados 

assistenciais 

(eficácia) 

Menor custo 

pela redução dos 

desperdícios 

assistenciais 

(alvos do DRG)

Acesso Equidade
Experiência 

positiva do cliente

Centralidade 

do paciente



Tratar as “disfunções da qualidade” do sistema de saúde (DQ) 

– o DRG é parte deste tratamento

• Não existe modelo “completo” que resolva todas as necessidades do 

sistema de saúde. Os diferentes modelos convivem e se complementam;

• Não existe modelo “perfeito”. Modelo remuneratório e assistencial é
igual a fármaco: apresenta benefícios mas tem efeitos colaterais a serem 

controlados;

• O DRG se aplica a hospitais, e a seus médicos, que atendem a pacientes 

agudamente enfermos.

Fundamentos essenciais sobre modelos 

remuneratórios e assistenciais:



Fundamentos essenciais sobre modelos remuneratórios e assistenciais:

Não existe modelo “completo” que resolva todas as necessidades do sistema de 

saúde. Os diferentes modelos convivem e se complementam:

Busse R, Geissler A, Quentin W, Wiley M (orgs). 

Diagnosis-Related Groups in Europe. Moving towards 

transparency, efficiency and quality in hospitals. 

European Observatory on Health Systems and Policies 

Series. [livro online]. McGraw-Hill. 2011. [acesso em 11 

de março de 2018]. Disponível em 

<http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/16

2265/e96538.pdf>.



Couto e Pedrosa, 2018

Um bom modelo remuneratório

e assistencial para hospitais

e médicos deve ser:

Transparente;

Consensual;

Ter baixo custo

de transação e 

operação

para todas as 

partes;

Ser previsível.



VALOR EM SAÚDE QUE O DRG TRARÁ AOS BRASILEIROS 

O uso do bundle DRG no Brasil trará os seguintes valores:

• Transparência nas relações prestador-operadora-pagante do benefício saúde;

• Baixo custo de transação e operação para todas as partes. É necessário um analista de DRG para codificar 

de 500 a 800 altas/mês;

• Previsibilidade de custos para quem presta e para quem compra serviços hospitalares;

• Centralidade do paciente: este é o amálgama essencial para alcançar os resultados e segurança 

assistencial.



Modelo 1:É o modelo 

clássico com pagamento por 

episódio de internação, por 

pacotes de DRG para o 

hospital, e pagamento do 

médico em separado; valor do 

bundle DRG é acordado entre 

hospital e operador do 

sistema de saúde

Hoje, o modelo 1 do bundle DRG se encontra em uso 

nas relações comerciais entre Unimed Porto Alegre e 

o Hospital Mãe de Deus. O projeto teve início da 

menor para a maior complexidade assistencial e 

caminha com benefícios para todos.

A Unimed Goiânia também iniciou o processo de uso 

do modelo 1 do bundle DRG para as relações 

comerciais com sua rede.



Modelo 2: Pagamento do 

episódio de internação 

baseado no DRG mais um 

pacote de assistência 

por 90 dias após a alta 

hospitalar para 

pacientes de alto risco de 

reinternação em 30 dias.

Ainda não é usado no Brasil. Há estudos pilotos, 

não publicados, em alguns hospitais privados 

brasileiros (relato pessoal aos autores por gestores 

destes hospitais).



Modelo 3: Pagamento por 

pacote apenas para 

assistência por 90 dias 

após a alta hospitalar.

Seu uso é amplamente disseminado no Brasil onde 

podemos contar com centenas de empresas 

especializadas nesta atividade. Não há publicações 

disponíveis sobre a efetividade da atividade realizada 

neste modelo que teoricamente é menos efetivo do que 

o proposto no modelo 2.



Modelo 4: Pagamento de pacotes 

DRG que inclui o pagamento do 

hospital, médico e outros 

profissionais no preço de 

compra e não é aceito o 

recurso para pagamento a 

maior nas condições descritas 

nos modelos 1 e 2.

Temos ambiente cultural favorável a implantação 

deste modelo amplamente utilizado na remuneração 

de cirurgiões no Brasil. 

No SUS o pagamento das atividades médicas 

clínicas também ocorre na forma de pacotes de 

remuneração fixa que variam com a categoria de 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH). 



Um bom modelo remuneratório

e assistencial para hospitais

e médicos deve ser:

Transparente;

Consensual;

Ter baixo custo

de transação e 

operação

para todas as 

partes;

Ser previsível.

Couto e Pedrosa, 2018



ECONOMIA COMPARTILHADA 

(SHARED SAVINGS)

É uma forma de aumentar a remuneração 

com os recursos existentes. 

Este é um modelo que determina alinhamento 

das partes interessadas na assistência em 

objetivos claros e compartilhados. 

Tem sido amplamente aplicado com sucesso pelas 

operadoras usuárias do DRG Brasil.

A Unimed Belo Horizonte, apenas no ano de 2017, 

distribuiu à sua rede hospitalar, 22 milhões de 

reais a mais do que o pagamento habitual para a 

assistência em um programa de shared savings

usando indicadores dos 4 alvos do DRG Brasil e 

outros descritos anteriormente.

A Unimed Porto Alegre, em conjunto com o Hospital 

Mãe de Deus, implantou um modelo misto de 

pagamento progressivo usando o modelo 1 do bundle

DRG e um modelo de shared savings usando 

indicadores do DRG Brasil.



ORÇAMENTO GLOBAL (GLOBAL BUDGETS) Fortemente recomendado o uso deste modelo no 

Brasil. É aplicável, com especial facilidade, a 

hospitais que atendem SUS e a hospitais de 

operadoras verticalizadas. 

As experiências de orçamento têm ocorrido no 

SUS, mas não apresenta nenhuma relação com o 

modelo orçamentado DRG. Quando se usa DRG a base 

da relação econômica é volume e complexidade da 

população atendida e não somente o volume, como no 

Brasil. 

O hospital recebe uma quantia pré-estabelecida de recursos financeiros para 

entregar uma determinada produção dentro de certos requisitos de serviço 

previamente combinados. 

O DRG é utilizado, em inúmeros países, para estabelecer orçamento e controlar 

os requisitos de relacionamento e de entrega de serviços assistenciais. Neste 

modelo, a remuneração médica encontra-se incluída no orçamento. 

É o modelo 4 do bundle DRG aplicado a toda a produção assistencial de um 

hospital baseada em uma expectativa de produção dentro de uma determinada 

complexidade média da população (case mix). Pode ocorrer ajuste de preços a 

maior ou menor se houver mudança do case mix e/ou volume durante o ano de 

exercício do orçamento. 



SISTEMA DE INCENTIVO POR MÉRITO 

(SIM)

A Unimed Belo Horizonte já adota este modelo, 

denominado por ela “GUIA” (Gestão Unimed-BH de 

Indicadores Assistenciais), em complemento à
remuneração por produção. 

A Calculadora de Mérito DRG Brasil trabalha com 

dimensões que devem ser ajustadas a cada realidade.

Este modelo é o modelo shared savings baseado em metas de 

valor/resultado assistencial e processos de trabalho aplicado a 

médicos.

O objetivo central do sistema de Incentivo por mérito (SIM) é a 

qualidade do cuidado clínico. Os ajustes de pagamento para a 

qualidade podem e devem ser determinados principalmente no nível 

individual de cada médico. 

A principal falha deste modelo encontra-se na definição de metas 

para 1 médico. Os desfechos clínicos, centrais em qualquer 

programa de mérito, são muitas vezes determinados por esforços 

combinados de hospital / médico / outros profissionais / 

operador do sistema de saúde - e não pelas ações isoladas de um 

único médico.





Aplicando os princípios de 

Avedis Donabedian:

SOMENTE HAVERÁ TRANSFORMAÇÃO 

SE HOUVER GOVERNANÇA DO SISTEMA



Portal SCORE Rede



PROJETOS DE 

IMPLANTAÇÃO

DO PROGRAMA 

DE GOVERNANÇA



HOSPITAL UNIMED BELO HORIZONTE

O Hospital Unimed BH, que foi inaugurado em 2010, possui 250 

leitos sendo 30 deles de terapia intensiva. Realiza 19.000 

internações/ano e sua emergência realiza 274.000 mil 

atendimentos/ano de todas especialidades, exceto grávidas. 

Desde sua fundação, tem como diretriz a centralidade 

e segurança do paciente. É certificado ISO 9001 

e ONA nível 3.

Em 2013, o Hospital Unimed BH escolheu o DRG Brasil 

para governança clínica focada em resultados 

assistenciais e econômicos.

O DRG Brasil disponibiliza uma matriz de indicadores de 

desempenho de médicos e equipes, com o objetivo de 

transformar a assistência e o modelo remuneratório.



EXEMPLO DA CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA
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Diárias	<	 0	 744	dias	 1716	dias	 538	dias	 2.998	

R$<	 0	 401.760,0	 921.640,0	 290.628,0	 1.618.920,00	

Acesso	>	 114	 238	 85	 437	

Gestão	Clinica	por	DRG	Neuro	
Impactos	econômicos	

Total	
2015-17	

Custo	do	leito		dia	:	540,00	
	

Linha de Cuidado AVE
2º Semestre/2016

1º 

Semestre/2017
Farol

Permanência Média 

Hospitalar (dias)
i 17,6 (dias) 6,3 (dias)

Permanência Hospitalar 

(realizado/previsto)
i 440,4 (%) 151,3 (%)

Reinternação em 30 dias i 0,00 (%) 0,00 (%)

Mortalidade intrahospitalar i 3,65 (%) 0,00 (%)



Localizado em Contagem (MG) - região metropolitana de Belo Horizonte 

-, fundado no dia 30 de agosto de 1967, o Hospital Santa Rita (HSR) 

nasceu de um desejo de atender a população carente da região. 

Hoje é o principal hospital da saúde suplementar da cidade de Contagem, 

possuindo 152 leitos sendo 24 deles de terapia intensiva, uma 

emergência com 10 mil atendimentos/mês e cerca de 8 mil 

internações/ano em todas as especialidades com exceção da linha de 

cuidado materno-infantil. Foi o terceiro hospital de Minas Gerais 

acreditado no nível 2 da ONA. 

HOSPITAL SANTA RITA



HOSPITAL SANTA RITA
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Mantendo sua vocação, a instituição iniciou a governança clínica pelo DRG Brasil em 2014,

com elevados ganhos de segurança assistencial e giro de leito.



HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

O Hospital Márcio Cunha (HMC), localizado em Ipatinga (MG), tem uma 

história de gestão baseada na qualidade que faz parte da história do 

Brasil. 

Ela tem início em 1969, quando a Usiminas cria a Fundação São 

Francisco Xavier, braço social da Usiminas, e traz o modelo de 

qualidade japonês da usina de aço para o sistema de saúde. Foi o 

primeiro hospital brasileiro acreditado em nível 3 da ONA, possuindo 

atualmente inúmeros certificados de qualidade, dentre eles os 

internacionais ISO 9001 e NIAHO.

Hoje, em seus 543 leitos, sendo 60% deles dedicados aos 

clientes do SUS, os seus 3.231 colaboradores tratam 

mais de 30.000 pacientes/ano, em todas as 

especialidades. 

Para o SUS de Minas Gerais, o HMC émuito 

importante, pois é o 4º hospital em número de 

internações e partos no SUS do estado. O HMC sempre 

teve uma história de sustentabilidade com os próprios 

recursos através da excelência de gestão.



HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Em 2015, a instituição escolheu o DRG Brasil como modelo de garantia 

de manutenção da sustentabilidade e de transformação da relação com 

as fontes pagadoras, saindo do fee-for-service para a venda de 

resultados assistenciais com custos acessíveis. 

Esse caminho só é possível através de uma governança clínica focada 

em resultados assistenciais e remuneração médica baseada na entrega 

de valor para o paciente, usando o DRG Brasil para monitorar e mudar 

resultados.

A governança clínica pelo DRG Brasil permitiu:

 Aumento de 12,4% da eficiência na gestão de 

casos clínicos e 17,8% na gestão de casos 

cirúrgicos de 2016 para 2017. 

 O tempo de permanência de 15.004 pacientes 

admitidos de janeiro a julho de 2017 foi 

reduzido em 8.955 dias, permitindo a 

internação de mais 1.905 pacientes sem 

qualquer expansão de leitos. 



PORQUE SOMOS

CAPAZES DE TRANSFORMAR

A VIDA DAS PESSOAS



Desde nossa fundação em 1992

sempre tivemos a segurança

e a experiência do paciente

como eixos centrais de nosso trabalho.



Por que tantos 

“tipos”

diferentes 

de DRGs

disponíveis 

no mundo?



Locais com DRG 

Brasil em uso Transformando a vida de 

11 milhões de pessoas

Mais de 100 operadoras 

de planos de saúde

Mais de 200 hospitais 

– Privados, Filantrópicos, e 100% 

SUS

DRG Brasil em Números
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Zero a 14 anos 15 anos a 29 anos 30 anos a 44 anos 45 anos a 59 anos 60 anos a 74 anos 75 anos a 89 Acima de 90 anos

Alta por faixa etária
% DRG Brasil Anaph 2016

Capítulo da CID 10 % DRG Brasil % Anahp 2016

XIII - Sistema osteomuscular 6,5% 5,9%

XIV - Geniturinário 10,4% 11,9%

XV - Gravidez, parto, puerpério 12,1% 10,3%

XVI - Período perinatal 2,6% 2,1%

XVII - Malformações congênitas 0,9% 0,8%

XVIII - Sintomas, sinais 3,0% 5,5%

XIX - Lesões, envenenamentos 6,3% 5,0%

XX - Causas externas 0,1% 0,0%

XXI - Contatos com serv saúde 5,4% 8,5%

XXII - Propósitos especiais 0,0% 0,0%

Sem informação 0,0% 0,1%

Capítulo da CID 10 % DRG Brasil % Anahp 2016

I - Doenças infecciosas 3,1% 2,4%

II - Neoplasias 12,2% 13,3%

III  - Doenças do sangue 0,5% 0,5%

IV - Endócrinas, nutricionais 3,6% 2,4%

V - Transtornos mentais 0,5% 0,3%

VI - Sistema nervoso 1,9% 1,8%

VII - Olho e anexos 0,5% 0,3%

VIII - Ouvido 0,3% 0,5%

IX - Aparelho circulatório 10,7% 9,1%

X - Aparelho respiratório 7,4% 7,3%

XI - Aparelho digestivo 11,4% 10,6%

XII - Pele e subcutâneo 0,9% 1,3%
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DRG Brasil Refinado
para a população brasileira



para a

população

brasileira

DRG Brasil

Refinado

Amostra banco DRG Brasil – 6 meses – 2017



DRG BRASIL REFINADO

Módulos Gestão Receita 

e Custo por DRG

Módulo Análise Econômica” DRG Brasil®
– Paciente atribuído ao DRG 419 –

colecistectomia por videolaparoscopia sem CC ou MCC



REFINAMENTO 

A PARTIR DE 

ROBUSTAS ANÁLISES ESTATÍSTICAS



Disciplinas                   

I - Introdução à Metodologia DRG Brasil

II - Famílias e Tabelas de Codificação 
em Saúde

III - Geração do Banco de Dados

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

CONTINUADA DO CODIFICADOR

- PECC



PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

CONTINUADA



PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO

CONTINUADA



DRG ADMISSIONAL:

INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DE CASOS

ACESSO MOBILE AOS PROGRAMAS 

DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

E ÀS INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS



COMUNIDADE 

DRG BRASIL



Pesquisadores vinculados às Universidades

Estudos que transformem o sistema de saúde. 

Linhas de pesquisas em andamento:

- Materno-infantil

- Condições sensíveis à atenção primária

- Custos das internações das doenças crônicas

Desenvolvedores de aplicativos que complementem as 

oportunidades de transformação do sistema de saúde

Aplicativos em desenvolvimento:

- Alta segura

- Linha de cuidado do idoso frágil

- Desperdiçômetro

COMUNIDADE

DRG BRASIL 

E INTERFACE DE 

PROGRAMAÇÃO DE 

APLICATIVOS (API)



A FORÇA DE GRANDES PARCEIROS QUE ATUAM 

NA TRANSFORMAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO



Tania Grillo
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www.drgbrasil.com.br
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