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Onde estamos ?

Fonte: https://minilua.com/seres-mitologia-que-realmente-existiram-scylla-caribdis-6/
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Onde estamos ?



Onde queremos chegar ?



Onde queremos chegar ?
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Onde queremos chegar ?

Transformação do Cuidado:

1. Organizar suas unidades de acordo com as 
condições médicas e em práticas integradas.

2. Medir resultados e custos para cada paciente.
3. Modelos de reembolso que recompensam tanto os 

melhores resultados quanto a eficiência do 
atendimento.

4. Integrar os cuidados entre os serviços de saúde. 
5. Expandir o acesso a serviços de excelência. 
6. Acesso a uma plataforma de TI que atue como 

facilitadora no processo.



“Na verdade, todo o problema do hospital se baseia em uma questão: o que acontece 
com os casos? [. . .] 
Devemos formular algum método de relatório hospitalar mostrando o mais próximo 
possível quais são os resultados do tratamento obtido nas diferentes instituições. 
Este relatório deve ser elaborado e publicado por cada hospital de forma uniforme, 
para que a comparação seja possível. 
Com um relatório como ponto de partida, os interessados   podem começar a fazer 
perguntas quanto à gestão e eficiência.”

Onde queremos chegar ?

(Dr Eugene Codman, Address to the Philadelphia County Medical Society, 1913)



Como nos orientar no cenário atual ?

1. Você realmente conhece o seu negócio ?
• Quais são os produtos mais importantes no resultado operacional ?
• Quais são os que detratam o seu resultado ?

2. Você conhece de fato os seus pacientes ?
• Qual a sua complexidade assistencial ?
• Qual seu perfil epidemiológico ?

?  ?  ?  ?  ?



Como nos orientar no cenário atual ?

• Processo organizacional orientados a dados.
• Combina dados internos e externos com a experiência humana. 
• Transformar dados em conhecimento. D
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Análise de dados
• A análise de dados se encarrega de destrinchar, avaliar, mensurar e interpretar 

informações de forma objetiva.

Descritiva Diagnóstica

Preditiva Prescritiva



Análise de dados
• Objetivos ao se analisar os dados

Planejamento Programação

Organização Controle

Pesquisa



Desafios ao trabalhar com dados:

❖ Coleta
❖ Classificação

❖ Processamento
❖ Abrangência 

❖ Veracidade
❖ Integridade

❖ Consistência

Mudança de 
Cultura 

Organizacional

Comunicação 
Transparente

Modelos de Análise 
de Dados

Acesso às 
Informações aos 
Colaboradores / 

Prestadores



Da Teoria para a Prática:



Implantação do DRG (Diagnosis Related Groups)

❖ É uma metodologia  moderna de gerenciamento de custos e  qualidade assistencial (médico/hospitalar). 
Tem como base informações coletadas a partir da internação dos pacientes.

Informações necessárias 
para classificação DRG

Da Teoria para a Prática:



Conceitos e estruturação no DRG:
Peso Relativo:

❖ Determinado pela média de recursos 
consumidos no tratamento de cada paciente 
atribuído a um DRG. O consumo de recursos, 
normalmente, estará diretamente associado à 
gravidade do paciente. 

Case Mix

❖ Combinação de proporções de grupos 
específicos de pacientes que possuem uma ou 
mais características semelhantes.

❖ O índice de case mix é o resultado da soma dos 
pesos relativos dos DRGs dividido pelo número 

de pacientes. 



Conceitos e estruturação no DRG:



DRG Analytcs:



Comitê  de  Resultado
Sustentabilidade e Desempenho

▪ Conexão da Sustentabilidade com Desempenho Empresarial

▪ Prestação dos serviços com encantamento

▪ Alternativas novos Serviços e Produtos

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Time 
Sustentabilidade

Time Performance Time P&S Time Encantamento

Desenvolvimento da Estratégia:



Desdobramento Estratégico – Time de Performance:

Uso Eficiente do Leito Hospitalar

Redução das Condições Adquiridas

Redução das admissões não planejadas

Redução do custo variável / paciente-dia

75% das 
diárias do 

HFC



❖ Envio dos dados assistenciais fornecidos pelo DRG na 1ª semana 
do mês para as equipes.

❖ Análise dos dados do DRG pelo Time.

❖ Reunião prévia com as lideranças médicas entre a 2ª e 3ª semana.

❖ Reunião do Time na 3ª sexta feira de cada mês para fechamento 
dos dados e criação dos planos de ação.

❖ Reunião das lideranças de enfermagem e médicas na 4ª semana 
para discussão de indicadores, protocolos e melhorias no 
processo.

Desdobramento Estratégico – Time de Performance:



Desdobramento Estratégico – Time de Performance:



Desdobramento Estratégico – Time de Performance:



Desdobramento Estratégico – Time de Performance:

Time de Performance       
Competência Area Assistencial Oportunidades de melhoria Ação Responsável Prazo Status Considerações

abr/22 Hospitalista
Acordo entre areas sobre a passagem de casos / checagem 

de exames do Pa para o Hospitalista
Acordo entre areas Rafael / PA 24/05/2022 Em andamento Realizacao escrita do acordo

abr/22 Hospitalista Infusao em pacientes eletivos em setor apropriado Fluxo junto a internação Ana 20/04/2022 Em andamento
Realizacao de agendamento 

(Internacao faz contato com o CEON 
para o agendamento)

mar/22 Hospitalista Manter perfilização
Reforcar com a neurologia / oncologia que 

pacientes especializados são responsabilidades 
deles

Paulo 12/04/2022 Concluido Não houve mudanca contratual

mar/22 Hospitalista
Realizacao de procedimentos endoscopicos em tempo habil 

(1811480)
Padronização do horario da realização dos 

procedimentos
Ana 14/03/2022 Concluido

Reuniao de alinhamento de salas e 
horario em 14/03/2022.

mar/22 Hemato
Ausencia de coordenacao entre solicitacao - autorizacao - 

compra - aplicacao de QTs (ex Achilles Acerbi)
Definição do processo. 

Ana / Carla / 
Sagarra / Andre / 

TI
30/06/2022 Em andamento Implantação dos protocolos

abr/22 Hemato
Treinamento da funcionaria responsavel pelas autorizacoes 

de QT no CEON (Vania)
Treinamento especifico das tabelas e dinamica 

de cobrancas. Incluir no PDI ?
Lideranca / GP 30/06/2022 Em andamento Grande potencial de desenvolvimento

abr/22 Cirurgia Geral
Simetria de informação entre horizontal e coordenação de 

enfermagem
Passagem de casos Davi 25/05/2022 Concluido Passagem para o enfermeiro do setor

abr/22 Pediatria
Melhoria da informacao entre materno (médico HFC) e UTI 

neo
Passagem de casos. Criacao de item no painel 

sinalizando os casos ?
Dr Marcelo / Dra 

Valeria / TI
25/05/2022 Em andamento Ver plano terapeutico da materno

abr/22 Pediatria
Contratualizacao sob demnda de endocrino / nefro / neuro 

pediatra
Equipe de negocios está em contato com os 

medicos
Grace 22/04/2022 Em andamento

mar/22 Pediatria Reducao de risco assistencial Trocar piso da UTINeo - água nos cantos Maria Helena 03/01/2021 Em andamento

abr/22 Pediatria Otimizacao de leitos para convenios diferenciados Rever mapa de leitos Talita /NIR 01/06/2022 Em andamento

mar/22 Materno
Protocolo de Cuidado em Gestantes com Diabetes 

Gestacional
Criação de Protocolo Dr Marcelo 01/12/2021 Concluido Subir para intranet

mar/22 Materno Partograma
Criacao do painel em tempo real de 

partograma
Dr Marcelo / 

Cassio
08/04/2022 Em andamento

Excel com as possibilidades dos itens 
do partogrtama



Desdobramento Estratégico – Bonificação e Ticket Merecimento

Cultura do Desafio

Cultura do Reconhecimento



Desdobramento Estratégico – Referência e Contra Referência

Objetivo: prever e cultivar esforços, para garantir o funcionamento adequado e articulado das unidades 

prestadoras de serviços de saúde, para responder às necessidades de saúde da população em nível local / regional.



Mensagem Final:

1. Vença ISAAC NEWTON

Fonte: https://medium.com/just-a-little-data/dados-x-intui%C3%A7%C3%A3o-ou-dados-intui%C3%A7%C3%A3o-1b9c351bc42d



Fonte: https://medium.com/just-a-little-data/dados-x-intui%C3%A7%C3%A3o-ou-dados-intui%C3%A7%C3%A3o-1b9c351bc42d

Mensagem Final:

2. Persevere



OBRIGADO!


