
6º Workshop de  
Intercâmbio 

DRG no Intercâmbio Nacional 



Agenda 

1) Quem somos e porque existimos; 

2) O que é o método do DRG? 

3) Por que a maioria dos países usa DRG? 

4) Por que usar o DRG no Brasil? Quais os ganhos da implantação do DRG no 

Brasil? 

5) Quais os modelos de pagamentos por DRG e suas características? 

6) Como essas informações transacionam nos sistemas eletrônicos? 



Conflito de interesse 

• Diretor Executivo do IAG Saúde / DRG Brasil 

 



PARA  

QUE  

EXISTIMOS 

?      



Para 
transformar  
o sistema de 

saúde brasileiro 
e a vida das 

pessoas 



COMO 

FAZEMOS 

ISSO 

?      



Criamos e implantamos 
soluções transformadoras 
que melhoram rapidamente 

resultados assistenciais, através 
de tecnologia, capacitação e 

gestão de mudança 



AONDE 

QUEREMOS 

CHEGAR 

?      



Até 2021 seremos a 
maior e mais capaz 

plataforma de 
transformação do 
sistema de saúde 

mundial 



JUNTOS, NÓS 
SOMOS O        



GRUPO 

NOSSAS MARCAS 
     



independente 

GRUPO 



O que é o método DRG? 

Como se define o DRG de um paciente? 

Conheça o DRG Brasil [VDownloader].mp4


Por que a maioria dos países usa o DRG? 

Não se gerencia o que não se mede,  

não se mede o que não se define,  

não se define o que não se entende e 

 não há sucesso no que não se gerencia 

William Edwards Deming (1900-1993) 



Por que usar o DRG no Brasil? 

Transformar o sistema de saúde brasileiro garantindo sustentabilidade 

por meio da qualidade assistencial. 



Os 4 Principais 

Alvos 



Como o DRG transforma o sistema de saúde do 
Brasil? 

Controla o desperdício determinado pelas disfunções da qualidade 

assistencial disponibilizando recursos para aumentar os ganhos 

econômicos de médicos, operadores de saúde e hospitais 



De onde virão os recursos para a 

sustentabilidade e melhoria da 

qualidade assistencial? 



Desperdícios do sistema atual 



Desperdícios do sistema atual 



Desperdícios do sistema atual 



Desperdícios do sistema atual 



Desperdícios do sistema atual 



Quais são as soluções? 



Plataforma Valor.mp4


Por que mudar o modelo 

assistencial em prol da geração 

de valor? 



Valor em Saúde 









Quais os modelos de pagamentos 

por DRG e suas características? 



Premissas fundamentais de modelos remuneratórios 

O modelo remuneratório deve ser indutor de um modelo assistencial que assegure: 

1. Menor custo pelo controle adequado dos processos (eficiência); 

2. Melhoria dos resultados assistenciais (eficácia); 

3. Menor custo pela redução dos desperdícios assistenciais (alvos do DRG); 

4. Centralidade do paciente; 

5. Acesso; 

6. Equidade; 

7. Experiência positiva do cliente. 



Premissas fundamentais de modelos remuneratórios 

• 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. 

• Um modelo “perfeito” deve incluir: Transparência, Consenso, Previsibilidade, 

Baixo Custo de Transação e Operação para todas as partes. 



Premissas fundamentais de modelos remuneratórios 



Quais os modelos de pagamentos por DRG e suas 
características? 
 
Bundle Payments for Care Improvement – Modelo 1 (Bundle DRG): 

a) 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; 

b) Devem ser estabelecidas algumas regras de 

exceção (Ocorrência de condições adquiridas 

intrahospitalares; Limitações sociais do 

paciente; Judicialização do caso do 

paciente; Ausência de adequada continuidade 

do cuidado domiciliar; Atraso na autorização 

por parte da operadora); 

 



Quais os modelos de pagamentos por DRG e suas 
características? 

Bundle Payments for Care Improvement – Modelo 1 (Bundle DRG): 

c) Previsibilidade de custos para o operador e 

receitas para o hospital; 

d) Diminui custos de transação; 

e) Diminui ciclo financeiro; 

f) Aumenta giro de leito das organizações 

hospitalares; 

g) Alinha interesses das partes com o foco da 

melhoria da qualidade assistencial. 

 



Quais os modelos de pagamentos por DRG e suas 
características? 

Bundle Payments for Care Improvement – Modelo 2 (Bundle DRG + pós alta): 

a) 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; 

b) Versão melhorada do modelo 1 por evitar a 

fragmentação do cuidado; 

c) Mesmas características do modelo 1. 

 

 



Quais os modelos de pagamentos por DRG e suas 
características? 

Bundle Payments for Care Improvement – Modelo 3 (Pós alta): 

a) Este modelo é o único que não envolve o DRG; 

b) Fragmenta a “linha de cuidados dos pacientes 

com instabilidade agudas com ou sem doença 

crônica”; 

c) Possui previsibilidade de custos para a 

Operadora e receita para os Prestadores; 

d) Diminui custos de transação. 

 



Como o DRG transaciona nos 

sistemas eletrônicos de 

faturamento? 





*autorizado somente o procedimento.  



*Faturamento hospital, somente item pacote do DRG negociado.  



E como a Operadora informa para a ANS? 

De acordo com o Plano de Contas Padrão da ANS, estabelecido pela RN ANS nº 435 de 23 de 

Novembro de 2018. 

 

EVENTOS/SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS NA 

MODALIDADE DE PAGAMENTO POR ORÇAMENTO GLOBAL 

Fonte: Capítulo II – Plano de Contas ANS, 2018. 



potenciais ganhos econômicos.  

de brasileiros impactados. 

Mais de 

privados, filantrópicos e 100% SUS. 

Mais de hospitais 

óbitos prevenidos. 

Saúde Suplementar e SUS. 

internações avaliadas. 

Saúde Suplementar.  

de abrangência da  

com o mesmo recurso. 

possíveis internações 

15 milhões 

R$ 3.373.925.000 

400 

7.183 

129 operadoras de 

2.597.276 

21% 

824.329 

Mais Brasileiros Beneficiados Pelo Ecossistema da  Plataforma de entrega de Valor 

 



quando os ventos de mudança 
sopram, umas pessoas levantam 

barreiras, outras constroem 
moinhos de vento.  

- Érico Veríssimo. 



Obrigado 

Breno Roberto 
 

Diretor Executivo  
Grupo IAG Saúde 

 
31 99817-6450 

breno.duarte@iagsaude.com.br 


