
MODELOS DE

REMUNERAÇÃO 

BASEADOS EM VALOR



Projeto Bundled Payment para Artroplastia Total de Joelho

O modelo de remuneração Bundled foi selecionado, pois entendemos que gera maior valor e

transparência na relação entre o prestador e o paciente, agregando e garantindo qualidade nos

atendimentos.

O foco é disponibilizar atendimento eficaz, com resultados em valor da saúde, com custos mais

acessíveis tanto para pacientes quanto para a operadora. Entendemos que o modelo Bundled

é mais assertivo que o modelo atual praticado, Fee For Service.

1. Objetivo do Projeto



2. Operacionalização Porto

- 100% de nossas solicitações de ATJ, no ato da liberação da senha para

internação, um profissional médico ORTOPEDISTA, debate com o

Cirurgião no intuito de apresentar o programa;

- Havendo consenso, sugere-se direcionamento para o programa;

- Acionamos o HCOR e acompanhamos o credenciamento do profissional

médico;

- Acionamento pós-cirúrgico por uma equipe especializada em cuidados

médicos com a equipe do HCOR para acompanhamento;



1 - Tempo de Internação;

2 - Readmissões;

3 - Motivos das Cirurgias;

4 - Tricotomia adequada na admissão;

5 - Tempo da administração do ATB profilático 
antes da incisão cirúrgica;

6 - Tipo de Anestesia;

7 - Controle da temperatura no Peri operatório 
nos horários preconizados;

8 - Uso de Manta Térmica no intra-operatório;

9 - Tempo de Cirurgia;

10 - Recuperação pós Cirurgia;

11 - Intercorrências;

12 - Tempo de prescrição de Anticoagulante; 

(internação+ pós-alta)

13 - Glicemia no 1º e 2º PO; (das 6:00 as 8:00)

14 - Utilizaram Bomba de PCA;

15 - Utilizaram Dreno;

16 - Utilizaram SVD;

17 - Pacientes que faziam uso de betabloqueador;

18 - Pacientes que receberam transfusão;

19 - Pacientes que receberam ácido tranexâmico;

20 - Iniciaram Fisioterapia na UTI;

21 - Fisioterapia na UI;

22 - Orientações para Alta;

23 - Follow-up realizados.

3. Indicadores fornecidos pelo HCOR



• Tempo médio de internação cirúrgico igual ou abaixo da média dos demais pacientes

com a realização dos mesmos eventos na rede credenciada de igual categoria de

plano/ estrutura;

Com este indicador teremos um comparativo do antigo modelo ao modelo atual

• Taxa de “reinternações/ reoperações” clínicas e cirúrgicas relacionadas ao evento;

Este indicador demonstra a qualidade técnica do procedimento

• Contato médico para avaliar a percepção do paciente sobre o atendimento.

Este indicador que colhe a percepção final do paciente

4. Indicadores utilizados como referência de eficiência pela 

Porto Seguro



5. Impactos

ATJ - CARTEIRA SAÚDE

UF CIDADE 2019 2020

RJ RIO DE JANEIRO 1 1

MG BELO HORIZONTE 1

PR CURITIBA 1

SP BRAGANCA PAULISTA 1

SP CAMPINAS 1

SP GUARULHOS 1

SP SAO BERNARDO 3

SP SAO JOSE DOS CAMPOS 2

SP SAO PAULO 18 11

TOTAL 26 15 ELEGÍVEIS

REDUÇÃO DE NA REDE TOTAL 42%

UF CIDADE 2019 2020

SP SAO PAULO 18 11

REDUÇÃO DE 38% NOS ELEGÍVEIS

Impacto na operacionalização do 

Projeto
- Cirurgiões evitando redirecionar local de execução no atual 

momento;

- Pacientes evitando/ cancelando cirurgias eletivas;

- Procedimento relacionado em sua grande maioria ao grupo de 

risco (covid19);

- Constatado redução na busca por cirurgia eletiva;



OBRIGADO!

Superintendência Operacional Saúde


