
Comparar
performances de

hospitais, médicos,
equipes, setores e 

especialidades.

Estar à frente em
novos modelos de

remuneração, como
o pagamento por 

performance.

Melhorar a
operação

administrativa e a 
gestão de recursos.

Identi�car potenciais
possibilidades de

melhoria de cuidado.

Temos a capacidade e a experiência necessária para 
ajudar os prestadores a:

optum.com.br

OPG – Agrupador de Internações
Conheça a metodologia de análise de dados que agrupa 
internações clinicamente semelhantes.

Diferenciais da nossa metodologia

    COMPARÁVEL 
Permite a comparação de eventos semelhantes, 
considerando o uso de recursos. É possível criar 
indicadores para comparar a performance de hospitais, 
médicos, regiões, planos de saúde, entre outros.

    
    ACESSÍVEL 

Utiliza dados disponíveis na guia TISS e, portanto, não 
requer a alocação de colaboradores adicionais para que 
seja viabilizada.

    BASEADA EM GRANDE VOLUME DE DADOS 
Analisamos mais de 2,5 milhões de internações 
durante 4 anos, em mais de 750 hospitais em todo o 
Brasil. 

    ATUALIZADA REGULARMENTE
Lançamos periodicamente versões atualizadas, sempre 
alinhadas às mudanças no setor de saúde, de acordo 
com os procedimentos adicionados pela ANS.

    ABRANGENTE 
Os indicadores gerados podem oferecer insights para 
diversas �nalidades, como operações, �nanceiro, novos 
negócios e remuneração.

Agrupador de dados para decisões estratégicas

Construída especi�camente para o mercado brasileiro, a metodologia 
classi�ca internações de acordo com a similaridade clínica e consumo de 
recursos, permitindo comparações com práticas de mercado. Nossos dados 
apoiam a identi�cação de oportunidades administrativas e assistenciais e 
auxiliam os hospitais a estarem preparados para a implementação de 
novos modelos de remuneração e melhorarem a gestão de custos.

Ajudamos os prestadores a estarem à frente em novos modelos de remuneração e a analisar a performance 
de seu corpo clínico.



Use a inteligência de dados para resolver os 
desa�os do seu sistema de saúde

Acuracidade de dados

Dados integrados para criar uma visão abrangente de qualidade, 
custo, acesso e satisfação.

Aplicamos inteligência arti�cial às métricas e mensuramos de 
forma pragmática, em busca de padrões para transformar dados 
em insights.

Nossos times de especialistas em cuidados de saúde desenvolvem 
soluções que exploram o que pode acontecer no futuro, para que 
os nossos clientes tomem a decisão correta hoje.

Análises e�cientes

Experiência aplicada

EXPERIÊNCIA APLICADA

ACURACIDADE DE DADOS

ANÁLISES EFICIENTES

Análise
de Dados

contato@optum.com.br

       Siga-nos

Entre em contato 
conosco e agende 
uma visita:

optum.co/youtube
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Entenda como podemos transformar seus dados em insights:

• Contas médicas são agrupadas por internações semelhantes, sob os pontos de vista clínico e de per�l de consumo 
de recursos.

• Para esse agrupamento, são considerados os diagnósticos, os procedimentos realizados e a idade do paciente.

• Com base nos componentes da internação, um código OPG é atribuído a cada grupo.

• Em seguida, cada OPG recebe um peso, proporcional à intensidade dos recursos usados para tratar o paciente.

• A média dos pesos OPG de todos os pacientes internados em um determinado hospital e período é usada, dentre outras 
�nalidades, para ajustar o custo médio de hospitais com complexidades diferentes.

• Com isso, o OPG permite comparar os pagamentos dos prestadores com as práticas do mercado.

• Para comparar a performance, consideramos mais três fatores: tempo de permanência, uso de UTI e reinternação.

AGRUPAMENTO

INDICADORES DE COMPLEXIDADE

INDICADORES DE PERFORMANCE           


