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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho visa relatar a experiência na implantação da metodologia DRG no 

escritório de valor, num Câncer Center situado em Curitiba. Hospital esse classificado como 

grande porte privado com caráter filantrópico no Sul do país, atendendo a pacientes SUS e 

operadoras de saúde.  

 Diagnosis Relatds Groups (DRG) é um sistema de classificação de pacientes, descrito 

nos Estados Unidos no ano de 1960 para o governo americano, com o intuito de relacionar os 

tipos de pacientes atendidos pelo hospital e os recursos consumidos durante o período de 

internação. Dessa forma criando grupos de pacientes com semelhanças em suas características 

clinicas, ou, cirúrgica e no seu consumo de recursos, resultando numa entrega de produto 

assistencial, (Fetter, 1980).  

A metodologia é norteada por quatro alvos assistênciais: uso eficiente do leito 

hospitalar, redução de condições adquiridas intra-hospitalar, redução de readmissões não 

planejadas e redução das internações sensíveis a atenção primária, colocando o paciente no 

centro do cuidado, visando à melhor experiência do cliente.  

                

OBJETIVO 

 Descrever o processo de implantação da metodologia DRG em um Câncer Center num 

Hospital Oncólogico de grande porte, utilizando uma plataforma de inteligência artificial. 

 

METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo descritivo e narrativo, tipo relato de experiência, com a 

finalidade de descrever o processo de implantação da Metodologia DRG dentro do Escritório 

de Valor num Câncer Center privado de caráter filantrópico no Sul do país de Janeiro de 2019 

até Março de 2021.  

Palavras Chave: Valor em Saúde, DRG, cultura institucional;  
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DISCUSSÃO E RESULTADOS  

 A implantação da metodologia DRG iniciou em 2019, com formato de projeto 

DRG, atuante na jornada dos pacientes oncológicos em parceria com uma operadora de 

saúde. No mês de setembro de 2019, realizado a expansão do projeto com a navegação 

dos pacientes, transformando-o em implantação do setor DRG na instituição. Dessa 

forma, tivemos a ampliação da equipe com três enfermeiras especialistas para as 

codificações, realizando a análise de registros clínicos e informações, resultando em uma 

codificação qualificada do perfil epidemiológico dos pacientes dessa instituição.  

 A atuação da equipe DRG, foi um fator modificador. No primeiro ano tornou-se 

um CASE de sucesso de implantação, sendo apresentado a nível nacional.  

 A aplicação do projeto DRG dentro da instituição teve início com reuniões 

semanais com as equipes setoriais, a fim de desenvolver estratégias com os stakeholders, 

que participativa das comissões obrigatórias institucionais, discussões dos indicadores 

para ações de melhorias na assistência e todo o processo. 

 As ações realizadas, como a criação da comissão DRG a nível estratégico, tático e 

operacional, com o intuito de nivelamento e engajamento de todos, buscando a 

assertividade na tomada de decisões, resultando na mudança de cultura institucional e 

foco nos resultados de melhoria continua através da educação continuada e permanente. 

Tendo como objetivo o fortalecimento dos protocolos assistenciais, e a implantação de 

novos protocolos, grupos de trabalho (GT) e reuniões estratégicas juntamente com a 

direção e operadoras.  

 Toda experiência de implantação de novas metodologias institucionais, resultará 

em grandes desafios. Tratando-se de uma metodologia inovadora com objetivo de gestão, 

resultando em entrega de valor em saúde, tornado a implantação e a adesão institucional 

ainda mais complexa e desafiadora.  

 Na tabela abaixo, demonstramos as fases e resultados obtidos na instituição do 

período de 2019 a 2021. 

FASES DA IMPLANTAÇÃO 

2019 2020 2021 

Diagnóstico 

situacional 

Implantado modelos de 

evoluções clínicas 

Consolidação do escritório de 

Valor (CGL, NSPQ, DRG, 

escritório de experiência do 

paciente e Hospitalista) 

Perfil 

epidemiológico  

Apresentação Nacional e 

Regional - Case de Sucesso 

na implantação da 

Metodologia 

Implementação do Sumário de 

Alta 

Estratégias de Parceria com a educação Negociações com operadoras 
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Diagnostico 

Situacional 

continuada de saúde: novo modelo 

Remuneratório 

Estratégias 

Documentação 

clínica, 

implantações 

de protocolos 

assistenciais 

Consolidação processo de 

alta 

Estruturação do serviço 

gerenciamento de processos 

assistencial 

Comitê DRG Treinamento ao corpo 

clínico 

Evento Nacional: Saúde 

baseada em valor 

Sensibilização 

das Equipes, 

com ganhos no 

engajamento 

Desenvolvimento do fluxo 

da linha do cuidado: 

Paciente neoplasia da mama 

Time de Alta Performance 

Consultoria Desenvolvimento de 

Bundle: 

Ações diretamente aos quatro 

alvos com os gestores 

responsáveis. 

Encontro 

Nacional-Case 

de implantação 

Inicio das ações ao salvos 

Condições adquiridas e em 

conjunto com os setores. 

  

Umentação 

clinica, 

implantações 

de protocolos 

assistenciais 

Giro do leito e codificação a 

beira Leito; 

  

  Construção do painel ”just 

in time” dos  indicadores de 

processo 

Conclusão e implantação do 

painel ”just in time” dos  

indicadores de processo 

 

 O objetivo da instituição visa o reconhecimento como referência na entrega de 

valor em oncologia, desenvolvendo uma visão de todo o ecossistema e habilidade em 

organizar os processos e integrar dados para a obtenção ágil de informações com vistas a 

planejamento, controle, gerência e decisão, viabilizando uma remuneração por 

performance.  

 

CONCLUSÃO 

  A dinâmica de grupo de trabalho engajado foi fundamental para o melhor 

entendimento do modelo assistencial, buscando fortalecer a visão sistêmica e integrar 

dados com vistas à informação, planejamento e decisões necessários. O cuidado centrado 

torna-se um modelo de governança clínica, sendo modelo de excelência na entrega de 

valor no cuidado centrado ao paciente. 
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 Atualmente têm sido realizadas ações internas, melhorando o engajamento da 

equipe multidisciplinar, objetivando ser referência no modelo apresentado.  
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