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➢Gestão de Pacotes

• Apresentação de todos os materiais necessários para implantação da Gestão de Pacotes no 

Intercâmbio Nacional, histórico do projeto e cronograma de treinamento.

• Ultimo treinamento no dia 17 de dezembro, presencial, video-confederência e stremming.

Após esclarecimento de algumas dúvidas, a apresentação foi encerrada sem encaminhamentos.
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➢DRG no Intercâmbio Nacional

• Criação de um grupo derivado do Comitê de Implantação do DRG para discussão da operacionalização 

do DRG no Intercâmbio Nacional, contando com a participação de: Federação Rio Grande do Sul, Belém, 

Goiânia, Uberlândia, Federação Paraná, Sul Capixaba, Federação Minas, Federação Centro Brasileira, 

Federação Mato Grosso, Porto Alegre e Volta Redonda.

O grupo discutirá, dentre outros assuntos:

• Possibilidade de criação de um De/Para de codificação entre as empresas 3M e DRG Brasil.

• Modalidade de pagamento do DRG no modelo de pacote em parceria com o Comitê Contábil.

• Possibilidade de alinhar a metodologia de pagamento entre a Diops e TISS.

• Metodologia de remuneração variável do prestador.
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➢Auditoria Médica no Intercâmbio

• Entrega das ferramentas “Inteligência Artificial do Ajius e Manual On-line” para o fim de janeiro 

de 2020.

• Será realizado teste piloto com algumas Unimeds para aprimorar o processo do Manual On-Line: 

Belo Horizonte, Costa do Sol, Seguros, Baixa Mogiana, Federação Minas Gerais, João Monlevade, 

Presidente Prudente e Porto Alegre.

• Aprimoramento da ferramenta para diminuição dos códigos genéricos com a validação da 

descrição da codificação genérica de materiais e medicamentos, em fase de teste pela TI da 

Unimed do Brasil
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➢Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos – Codificação TUSS

• Automatização da TNUMM entrega prevista para o 1º semestre de 2020.
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➢Transtornos do Espectro Autista

• Confecção e implantação de um formulário para diagnostico e que a quantidade de sessões 
sejam liberadas a partir deste diagnóstico.

• Discussão no grupo de Serviços Próprios para levantamento das Unimeds que possuem o serviço 
verticalizado para troca de experiências e analise de atendimento em Intercâmbio.

• Contratação de especialistas na Unimed do Brasil para dar suporte técnico e assessoria às 
Unimeds



Obrigado!

Equipe Gestão de Saúde

Unimed do Brasil


