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2o Lugar

Influência das infecções relacionadas à assistência no 

tempo de permanência e na mortalidade hospitalar 

utilizando a classificação do Diagnosis Related Groups 

(DRG) como ajuste de risco clínico



• Estudo caso-controle

• Três hospitais – 500 leitos de alta complexidade

• Certificados ISO 9001(3), ONA nível 3 (2), National Integrated 

Hospital Organization (1)

• População: 62.567 pacientes

• 195 pacientes em cada grupo



Caso Controle p

Permanência hospitalar 15,2±7,2 7,1±6,6 0.001

Pneumonias 16,7±6,9 8,3±7,6 0.001
ITU 14.9±7,2 7.0±5,4 0.001



• Considerando-se valores propostos pelo 
Observatório da ANAHP (2015) o valor total do leito-
dia é de R$ 3.812,00 

• Considerando-se o custo médio, o autor estimou um 
aumento de custo médio de R$ 30.877,00 por 
episódio de infecção – de 114%.

• Além disso, a mortalidade foi maior – no grupo de 
pneumonias foi 191% superior ao grupo-controle.



1o Lugar

“A gente não é uma doença: tem muita 

coisa por trás”



• Estudo qualitativo

• Participantes de programa de gestão de doenças 

crônicas de operadora de saúde privada.

• 44 pacientes (São Paulo e Rio de Janeiro)



Doenças crônicas

• Altamente prevalentes, taxas crescentes, custos 
elevados, programas de GDC com resultados limitados

• Baixa adesão, pouco sustentáveis, baixa escala, pouco 
integrados com a rede assistencial, ações pontuais



Quatro categorias analíticas principais
• Causas das doenças
• Diagnóstico da doença
• Itinerário terapêutico
• Convívio com a doença

• Gestão do tratamento
• Incapacidade e dependência
• Morte
• Espiritualidade
• Grupos de apoio
• Conhecimento sobre a doença
• Relação com os profissionais de saúde



• Cuidar é um conceito que inclui mais do que o tratamento,

• O Cuidado deve abranger a comunidade, a família e os amigos do 

doente

• Os programas de GDC se inspiram em programas educacionais, 

não respeitam a autonomia e se pautam em comportamentos 

disciplinares: não atingem seus objetivos.


