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COMO TRANSFORMAR O SISTEMA DE SAÚDE 
BRASILEIRO? ALGUNS DESAFIOS ...

Hospitais típicos brasileiros em 
contínuo enfrentamento “alto 
custo” x “baixa remuneração”

Médicos e demais profissionais 
da saúde em luta incessante por 

remuneração mais justa e 
melhores condições de trabalho

Pacientes com dificuldades de 
acesso ao sistema de saúde e 

vítimas das falhas deste sistema

Sistema público subfinanciado e 
ineficiente

Sistema suplementar com 
movimento frenético de 

verticalização “arrasadora”

Século 21: medicina com 
intensa tecnologia, pacientes 

mais críticos, incalculável banco 
de dados em inúmeras 

plataformas
Imagem de domínio público: https://www.publicdomainpictures.net/pt/view-image.php?image=25728&picture=chorar



COMO TRANSFORMAR O SISTEMA DE SAÚDE 
BRASILEIRO?

VALOR ENTREGUE AO 
PACIENTE/FAMÍLIA

SUSTENTABILIDADE DO 
SISTEMA

Imagem de domínio público: https://www.pexels.com/pt-br/foto/606318/



O MODELO DE 
TRANSFORMAÇÃO

DRG Brasil®



JUNTOS, NÓS 

SOMOS O  



Criamos e implantamos 
soluções transformadoras 
que melhoram rapidamente 

resultados assistenciais, 
através de tecnologia, 

capacitação e gestão de 
mudança



Números

IAG
Gestão®

▪ Possuímos 27 anos 

de experiência no 

setor saúde

▪ Estivemos ou 

estamos presentes 

em mais de 300 

organizações de 

saúde 

▪ Estruturamos o 

sistema de saúde e 

de gestão de 110 

operadoras de saúde 

suplementar

▪ Conduzimos mais de 

150 acreditações / 

certificações, com 

100% de ê xito



Números

SCORE

Rede®

Estado Unimeds
Prestadores 

auditados

Minas Gerais 64 1.106

Tocantins 01 41

São Paulo 04 184

Mato Grosso do 

Sul
01 161

Paraná 18 56

Goiás 02 68

Ceará 08 110

Mato Grosso 01 246

Rio de Janeiro 01 222

Paraíba 01 269

Rio Grande do Sul 01 57

Total 102 2.520

Reconhecido 

desde 2016 

pela ANS 

como um 

dos sistemas 

de aferição 

do QUALISS



DRG
Brasil®

Números

Transformando a 

vida de 

14.236.687

brasileiros

402 Hospitais 

privados, 

filantrópicos e 

100% SUS

20% de 

abrangência da 

saúde 

suplementar

+ de 2,3 milhões 

de internações 

avaliadas

128 operadoras da 

saúde 

suplementar e do 

SUS

46% de 

abrangência do 

Sistema Unimed
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DRG - Diagnosis Related
Groups - é uma metodologia 
de categorização de pacientes 
internados em hospitais, de 
acordo com a complexidade 
assistencial

Um DRG é a combinação de:    

• Diagnóstico principal 

• Comorbidades e 
complicações

• Idade 

• Procedimentos cirúrgicos

• Outros: ventilação 
mecânica, dados do neonato

Cada DRG é um “produto 
assistencial” clínico ou 
cirúrgico que tem um 
consumo homogêneo de 
recursos

Conjunto Mínimo de Dados 
disponíveis nos prontuários médicos.

O que é 
DRG?

DRG Animado.mp4


Árvore “genealógica” do DRG no mundo
Adaptado de: 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. McGraw-Hill. 2011.







MODELO DE INCENTIVO REMUNERATÓRIO 
SUSTENTÁVEL

CONCENTRAR TODOS OS ESFORÇOS PARA ENTREGAR AO 

PACIENTE AQUILO QUE PARA ELE REALMENTE IMPORTA

... ajudando os pacientes a melhorar sua saúde;

... reduzindo os efeitos e a incidência de doenças crônicas;

... reduzindo falhas e danos;

... intervenções baseadas em evidências científicas;

... usando racionalmente os recursos disponíveis.

What Is Value-Based Healthcare?

NEJM Catalyst. January 1, 2017

Fonte: https://catalyst.nejm.org/what-is-value-based-healthcare/



Figuras extraídas de: ANS. Guia para Implementação de Modelos de Remuneração baseados em valor. Rio de Janeiro, 2019. 

Adaptado de: 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. McGraw-Hill. 2011.

EuroDRG
Remuneração Hospitalar

NÃO EXISTE MODELO ÚNICO 
PERFEITO



A CIÊNCIA DA REMUNERAÇÃO 
MÉDICA





O MODELO DE 
TRANSFORMAÇÃO

DRG Brasil®

INICIATIVAS 
NACIONAIS



Cooperativas 
Médicas



Apresentação do Dr. Sávio Moraes na 3ª edição do evento de Melhores Práticas em Operadoras 
Acreditadas - RN 277 - DNV-GL. Maio, 2019



Maio, 2019.



Maio, 2019.



Maio, 2019.





Pagando               
a rede por             
qualidade

0%

5%







Economia 
compartilhada 

com a rede



Hospitais
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Hospital Privado, grande porte, alta complexidade
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Hospital Privado, grande porte, alta complexidade - Pacientes cirúrgicos

2016 2017

Custo fixo 
desperdiçado: 

R$1.870,00/paciente

Custo fixo 
desperdiçado: 

R$3.254,00/paciente

Custo fixo 
desperdiçado: 

R$1.245,00/paciente

Redução do desperdício do custo fixo das diárias cirúrgicas entre 2016 e 2018 através da melhoria 
assistencial: 61,7% Custo do leito-dia R$800,00

2018



© IAG Saúde - Todos os direitos são reservados.

Proíbe a edição, compartilhamento e o uso comercial. Permite a utilização como referência bibliográfica em obras derivadas mediante a autorização do autor da obra original.

Hospital Filantrópico, grande porte, alta complexidade (cirurgia cardíaca, neurológica, terapia renal substitutiva, 
oncologia e transplantes), 52% das internações pelo SUS.

01/01/2018 a 30/06/2019
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1º sem/18 1º sem/19

Número de pacientes internados: diferença de apenas 0,7% entre os dois períodos

Economia por redução de desperdícios assistenciais: R$1.418.000,00 entre os dois períodos (redução de 22%)
Premissa: custo do leito-dia R$500,00

Hospital Filantrópico, grande porte, alta complexidade (cirurgia cardíaca, neurológica, terapia renal substitutiva, 
oncologia e transplantes), 52% das internações pelo SUS



100% SUS
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Jomara Alves da Silva. Presidente do Grupo 

de Inovação em Saúde da PBH. Palestra 

ministrada no Simpósio DRG & Protocolo de 

Recuperação Rápida (PRR) – Resultados 2018. 

Hospital Regional de São José dos Campos 

"Dr. Rubens Savastano" (HRSJC). Maio, 2019. 
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A Plataforma DRG 
Brasil®



Plataforma de governança clínica 

e entrega de valor em saúde, 

que fornece:

a. Modelo assistencial centrado no 

paciente

b. Modelo remuneratório por valor e 

bundle

c. Informações de saúde de alta 

qualidade



Nome do produto

Plataforma DRG Brasil®

Planejamento Estratégico 

do Sistema de Saúde

Gestão de Risco 4P

Alta Segura

Eficiência Hospitalar

Parto Seguro

Hospital Amigo do Idoso

Ambulatorização Cirúrgica

Gestão do Corpo Clínico Baseada em 

Valor
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a. Modelo assistencial centrado 

no paciente com foco em 4 alvos
b. Modelo remuneratório de médicos e 

hospitais por valor e bundle

Fee-for-service

Pagamento por 

Valor / 

Performance

Pagamento por 

Bundle

Bundle de 

Serviços 

Hospitalares

Bundle de Linha 

de Cuidado

Economia 

Compartilhada 

(Shared Savings)

O DRG Brasil® disponibiliza em sua plataforma os seguintes 

modelos de estímulo econômico à entrega de valor:

c. Informações de saúde de alta 

qualidade com referenciais nacionais



Dados assistenciais e 
econômicos



© IAG Saúde - Todos os direitos são reservados.

Proíbe a edição, compartilhamento e o uso comercial. Permite a utilização como referência bibliográfica em obras derivadas mediante a autorização do autor da obra original.

Analytics
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DRG Brasil® ANALYTICS - Menu

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
DO SISTEMA DE SAÚDE
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Apps - aplicativos
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App Alta segura
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App Inteligência Artificial (IA)
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IVS BRASIL -
Índice de Valor do 
Sistema de Saúde 
Brasileiro
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Simplifica.

Transforma.

Entrega valor.

E vai além.
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