Inteligência
Artificial
DRG Brasil®

Visando apoiar o sistema de
saúde brasileito nesse momento
de crise provocada pela
pandemia do COVID-19, o
Grupo IAG Saúde disponibiliza,
para clientes DRG Brasil e
usuários da Plataforma de
Telessaúde, o acesso para
utilização da Inteligência
Artificial DRG Brasil®
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 Simplifica a complexidade da assistência ao
paciente, tornando possível entregarmos o cuidado
certo, na pessoa certa, na hora certa.
 Emite alerta para a presença do risco, antes que ele
ocorra – Preditiva
 Permite gerenciar o risco, evitando desfechos
indesejados – Preventiva
 Constrói o engajamento de todos no cuidado,
tendo como centralidade o paciente – Participativa
 Todas essas ações são centradas em uma única
pessoa, o paciente – Personalizada

A INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL
DRG Brasil®

QUAL É O
PROPÓSITO?
Garantir que a assistência
ao paciente seja cada vez
mais individualizada, segura
e no tempo adequado,
permitindo assim a
disponibilização de recursos
hospitalares

Plano de Cuidados
do Paciente
Demonstração individualizada
dos riscos intrahospitalares a
que o paciente está
exposto, o tempo de
permanência previsto e as
ações de segurança a serem
implementadas.

O QUE A
PLATAFORMA
POSSIBILITA?

Engajamento de
todos no cuidado
Equipe assistencial e
administrativa do hospital, do
operador do sistema de
saúde, a família, o cuidador e
o paciente podem estar
conectados em uma
comunidade em prol da
segurança do paciente.

Para o Paciente
 Constrói o engajamento do paciente, cuidador e
família nas ações a serem implementadas para a
segurança do paciente.

QUAIS SÃO OS
BENEFÍCIOS?

Para Hospitais e Operadoras
 Simplifica a complexidade da assistência ao paciente à
medida em que direciona os esforços certos para o paciente
certo e na hora certa;
 Imprescindível no gerenciamento de leitos disponíveis da
organização frente à situações de crise como a que vivemos
 Reduz os desperdícios em saúde garantindo assim a
sustentabilidade do sistema de saúde
 Permite o registro e acompanhamento de um plano de
cuidados participativo, equipe do hospital e do operador do
sistema de saúde, garantindo a continuidade do cuidado ao
paciente.

PONTOS
FORTES DA IA
DRG Brasil®

Alta velocidade
de implantação
garantida pela
experiência com
o modelo de
negócio
proposto

Tecnologia
estável e madura

Capacitação à
distância

 Simplicidade de implantação.

OUTRAS
VANTAGENS
DA IA
DRG Brasil®

 Operacionalizada por meio de aplicativo disponível
na Apple Store ou Google Play, compatível com
smartphones e tablets.
 Não há necessidade de qualquer instalação de
software nos hospitais e operadoras.
 Escalável: a operadora ou o hospital podem definir
quantos profissionais utilizarão o aplicativo à medida
que os atendimentos forem crescendo ou reduzindo.
 Treinamentos para os profissionais disponibilizados
por meio de vídeos.

1. Hospital ou Operadora do Sistema de Saúde comunica a adesão ao
Comercial do Grupo IAG Saúde (grupoiagsaude@grupoiagsaude.com.br).

2. Grupo IAG Saúde disponibiliza acesso ao responsável pela liberação dos
profissionais para uso da IA DRG Brasil®.

FLUXO
PARA
ADESÃO

3. Grupo IAG Saúde disponibiliza vídeos de capacitação sobre o uso da IA
DRG Brasil®.

4. Plataforma é liberada para acesso dos Hospitais e Operadora.

5. Hospital e Operadora passam a ter acesso aos riscos dos pacientes e
constroem o plano de cuidados de forma coordendada e integrada.

6. Hospital e operadora podem disponibilizar leitos para a crise do COVID19.

ENTRE EM
CONTATO:
grupoiagsaude@grupoiagsaude.com.br
(31) 3241-6520

