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RESUMO
Este trabalho trata sobre a importancia da auditoria nas contas médicas em uma
Organizagao Militar de Satide objetivando como foco principal a economia dos
recursos financeiros destinados ao Sistema de Assisténcia Médico-Hospitalar do
Exército. Este compreende os Militares do Exército, Pensionistas Militares e seus
Dependentes (SAMMED); ao Fundo de Satide do Exército (FUSEx) e a Prestacao
de Assisténcia a Satide dos Servidores (PASS). O presente trabalho tem como
objetivo apresentarao leitor uma analise da importancia da atividade de Lisura de
Contas Médicas no controle de custos do Fundo de Satide do Exército (FUSEx),
demonstrando a ago do médico militar nesta funcao. Além de demonstrar a
atividade de Lisura de Contas Médicas, em especial do médico militar auditor, e
comprovar que esta pode reduzir de forma significativa o custo dos servigos
trazendo beneficios tanto para o fundo e em especial para os usuarios. Foiutilizado
comofonte principal de estudo as Normas Técnica sobre Auditoria Médica no ambito
do Exército Brasileiro. A presente Norma Técnica visa orientar os procedimentos a
serem adotados pelos Servigos de Auditoria Médica Externa e Interna das
Organizagées Militares de Saude com encargos de Unidades Gestoras do Sistema
SAMMED/PASSpara o processo de auditoria das contas médicas geradas por
encaminhamentos para as Organizagées Civis de Satide e Profissionais de Satide
Auténomose por despesas geradas dentro das Organizacées Militares de Saude.

PALAVRAS CHAVE:Auditoria Médica, Organizagao Civil de Satide, Fundo de Satide do Exército
(FUSEX).

ABSTRACT
This paper deals with the importance of auditing medicalbills in a Military Health
Organization with the main focus of saving the financial resources allocated to the
Army Medical-Hospital Assistance System. This comprises Army Military, Military
Pensioners and their Dependents (SAMMED); Army Health Fund (FUSEx) and
Servant Health Care Provision (PASS). This paper aims to present to the reader an
analysis of the importance of the Medical Accounts Straightening activity in the cost
control of the Army Health Fund (FUSEx), demonstrating the action of the military
physician in this role. It also demonstrates the Medical Accounts Smoothness
activity, especially of the military medical auditor, and demonstrates that it can
significantly reduce the cost of services, bringing benefits to the fund and especially
to users. The main source of study was the Technical Norms on Medical Auditing
within the Brazilian Army. This Technical Standard is intended to guide the
procedures to be adopted by the External and Internal Medical Audit Services of the
Military Health Organizations with charges from the SAMMED / PASS System
ManagementUnits for the audit process of medicalbills generated by referrals to the
Civilian Organizations. Health and Autonomous Health Professionals and for
expenses generated within Military Health Organizations.

KEYWORDS:MedicalAudit, Civil Health Organization, Army Health Fund (FUSEX).
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1 INTRODUCGAO

O Fundo de Satide do Exército existe desde 0 ano de 1978 e tem como uma

de suas principais missées complementar o custeio do atendimento de satide ao

militar e€ seus dependentes, usuarios do FuSEx. A partir do ano de 2009, foi

promovido um plano derevitalizagaéo do Sistema de Satide do Exército Brasileiro,

onde varias medidas foram adotadas com intuito de otimizar o atendimento

assistencial aos usuarios do FuSEx.

O Fundo de Satide do Exército (FuSEx), segundo asInstrugdes Gerais para o

Fundo de Satide de Exército (IG 30-32), 6 0 fundo constituido de recursos

financeiros oriundos de contribuigdes obrigatérias e indenizacdes de atendimento

médico-hospitalar dos militares, na ativa e na inatividade, e de pensionistas de

militares, destinado a complementaro custeio da assisténcia médico-hospitalar para

si € para os seus beneficiarios (BRASIL, 2005). Criado na década de 70,através da

Portaria Ministerial n° 3.055, de 7 de dezembro de 1978, o Fundo atende atualmente

cerca de 600 mil usuarios.

Nos ultimos anos, o investimento realizado pela Forca Terrestre nas atividades

de satide assistencial vinculadas ao FuSEx tem aumentado substancialmente. Do

ano de 2013 a 2017, esse valor aumentou em mais de 36%, perfazendo uma

provisao total de mais de 950 milhdes de reais no ano de 2017, segundo

levantamento realizado no Sistema Integrado de Administragao Financeira do

Governo Federal (SIAFI). Com isso, torna-se preemente a necessidade de ajustes

na gestao do FuSEx, de maneira a se evitar a escassez de recursos no atendimento

das necessidades dos integrantes do Exército e seus dependentes.

A auditoria foi inicialmente introduzida pelos administradores de industrias,

objetivando a avaliagao contabil. Em 1918, George Gray Ward fez a primeira

experiéncia em auditoria médica para avaliar a pratica da medicina. Até a década

de 1960 a politica de satide do Pais estava a cargo das caixas de assisténcia e



beneficios de satide, que atendiam seus associados e dependentes agrupadas de

acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador. Com a unificagao

dos institutos, para atender a demanda no campo da satide, dois fatos novos

surgiram: o primeiro, ligado a necessidade da compra de servigos de terceiros, e o

segundo,afeto a importancia do atendimento a clientela, de maneira individualizada,

por classe social e pelo direito de escolha do atendimento. A terceirizagao dos

servigos de saude levou o Governo, como érgao comprador, a adotar medidas

analisadoras e controladoras, prevenindo o desperdigo, a cobranga indevida e a

manutengao da qualidade dos servigos oferecidos. Para garantir o programa

proposto e a integridade do sistema, tornou-se necessario a criagao de um quadro

de pessoal habilitado em auditoria médica, surgindo, assim, o corpo funcional de

auditores da previdéncia social.

A atividade de auditoria médica seiniciou em hospitais universitarios. Em 1976,

0 Instituto Nacional de Previdéncia Social, INAMPS,deuinicio a auditoria paralela

em seus hospitais prdéprios e de terceiros conveniados, procurando o

acompanhamento e o controle formal técnico dos servigos com ampla abrangéncia

por meio da auditagem médico-assistencial. Esta envolve a qualidade do servico

prestado e seusresultadose a revisdo técnica e administrativa de contas médicas. A

partir desse trabalho firmou-se a necessidade da presenga constante do médico

auditor. Sendo assim, 0 Conselho Federal de Medicina, em fevereiro de 2001,

estabeleceucritérios que reconheciam a atividade de médico auditor pela Resolugdo

n° 1614.

A auditoria médica compreende uma especialidade médica que abrange a

avaliagéo adequada sobre os custos dos servigos médicos prestados pelas

entidades de satide. O auditor médico possui comoatribuigao avaliar e examinar os

procedimentos realizados nos pacientes, verificando se estao adequados aos

respectivos diagndésticos e se as cobrangas se equivalem aos custos reais, os quais

sao definidos em tabelas oficiais e legalmente reconhecidas (Exemplo: tabela de

honorarios médicos e de pregos de medicamentos). Vale ressaltar que o auditor

médico nunca interfere no trabalho do médico assistente, seu dever é sobre a

emissao de um relatorio sobre a adequacdo do procedimento adotado e se for o

caso denunciar e resolver condutas equivocadase antiéticas.

1,1 PROBLEMA



Atualmente,verifica-se uma elevagdo progressiva nos custos da medicina em

geral, causada pelo aumento da complexidade dos procedimentos médicos e 0 uso

intensivo da tecnologia, aliada a uma maior demanda dos servigos de satide por

uma populagao com expectativa de vida cada vez mais crescente. Simultaneamente,

observa-se um aumento dos encaminhamentos dos usuarios do FUSEx as

Organizacoées Civis de Satde (OCS)e a Profissionais de Sade Auténomos (PSA),

fato este decorrente da maior especializagado da medicina moderna somado ao

limitado efetivo de profissionais médicos militares disponiveis nas Organizagées

Militares de Satide (OMS). Assim neste cenario, toda atividade que vise otimizar a

utilizagao dos nossos prdéprios recursos militares, neste caso em particular a Lisura

de Contas Médicas, tem sua importancia aumentada.

De acordo com o contexto atual de nossos usuarios, em especial no fato de se

ter um envelhecimento populacional baseado na maior expectativa de vida e

também do fato de muitos usuarios terem deixado de se conveniar a planos de

satide privadose civis, 0 que se justifica pela atual conjuntura em que se encontra o

nosso pais, passando por momentos de austeridades e ajustes fiscais nas mais

diferentes esferas; obtivemos um aumento consideravel nos gastos de nossas

organizagées militares de satide. Aumento este justificado pelo maior numero de

encaminhamentos para organizacdes civis de satide ou profissionais de saude

aut6nomos e em especial das internagéesclinicas e cirlrgicas; as quais sao cada

vez mais prolongadas e dependentes de Unidade de Terapia Intensiva, o que sem

duvidas, aumenta de forma consideravel os gastos financeiros com estes pacientes.

Neste cenario, 0 controle judicioso dos gastos torna-se fundamental para poder

aperfeicoar o emprego dos recursos e proporcionar a sua correta alocagao, de forma

a aprimorar e desenvolver a qualidade da assisténcia a satide.

1.2 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho € demonstrar que a atividade de Lisura de Contas

Médicas, em especial do médico militar auditor, e demonstrar que esta pode reduzir

de formasignificativa o custo dos servigos trazendo beneficios tanto para o fundo e

em especial para os usuarios. E importante destacar também a contribuicaéo do

trabalho para os gestores do FUSEx e das Organizagées Militares de Saude,

sensibilizando-os para o tema e a importancia da atividade de lisura médica em



especial a lisura concorrente. Sendo assim sua importancia fica pautada em

demonstrar a extrema necessidade da auditoria nas contas médicas oriundas das

Organizagdes Civis de Saude e dos Profissionais Satide Auténomos, contribuindo

com a consequente economia para uma melhor destinagado dos créditos recebidos.

1.2.1. Objetivo Geral

Demonstrar a importancia da Comissao de Lisura de Contas Médicas no

ambito de uma Organizagao Militar de Saude. Em especial na redugdo de custos

dos servigos prestados.

1.2.2 Objetivo Especifico

Demonstrar a atuagao do médico militar auditor, determinando sua agao em

especial na auditoria concorrente, com o controle dos gastos e com

acompanhamento detodosospacientes internados em organizagéescivis de satide

com visitas médicas diarias e real conhecimentodocasoclinico.

1.3 JUSTIFICATIVA

Trata-se de um tema em progressao visto 0 aumento consideravel dos gastos

com encaminhamentos e internagédes em Organizagées civis de satide de acordo

com 0 ja exposto no artigo, envelhecimento populacional por maior expectativa de

vida e nao vinculagaoa planos particulares e civis como em épocas passadas.

2 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada através do acompanhamentodiario das atividades da

Segao de Lisura de Contas Médicas do Hospital Militar de Resende, na qual atuo

como médica militar auditora desde 2017, sendo responsavel por toda a auditoria

externa (auditoria concorrente). O trabalho progride através da auditoria médica feita

in loco, com visitas médicas didrias as Organizagées Civis de Satide. Visitas estas

que sao de minhatotal responsabilidade e que a cada dia se confirmam como

extremamente necessdrias para melhor encaminhamento do caso clinico, além de

demonstrarem que o Exército se faz presente. Foi observado durante

o

trabalho, que



a pré-auditoria e a auditoria concorrente so fundamentais para 0 processodelisura,

porem dada as suas caracteristicas sao de dificil tratamento quantitativo para
analise.

Outro fator importante para o sucesso no trabalho da Segao de Auditoria e

Lisura de Contas Médicas é a realizado de auditoria em 100% das contas médicas,
em especial, nas contas de pacientesinternados. Tal medida é por nos adotada com
excelente retorno de economia e elevado numero de faturas glosadas,
consequentemente com valores economizados.

Este propdsito sera conseguido através da pesquisa bibliografica em
Publicagdes sobre o tema em questdo, na rede mundial de computadores, em

acervos literarios e nas publicagdes utilizadas pelo Exército Brasileiro, além de
avalia¢ao de nossotrabalhodiario.

3 REVISAO DE LITERATURA

A auditoria é antiga e surgiu objetivando a avaliagao contabil. Somente recebeu
a denominacao dos dias atuais a partir do Séc. XII. No final do século XIll, a
auditoria era exercida em trabalhos executados por associagées profissionais na
Europa, como os Conselhos Condrinos, o Tribunal de Contas em Paris, ou ainda, o

Colégio dei Raxionatiee a Academia dei RagioneirinaItalia (O'REILLY, 1990).

A atividade de auditoria é originaria da Inglaterra e como a mesma era a
dominadora dos mares e do comércio em 6pocas passadas, teria iniciado a
disseminagao de investimentos em diversos locais e paises e, por consequéncia

desse fato, o exame dosinvestimentos eram mantidos naqueleslocais.

De uma forma mais profissional, a auditoria alcangou um maior grau de

evolugao na propria legislagdo britanica durante a Revolugao Industrial, mais
especificamente em 1956, ano considerado como de origem da auditoria nos moldes

da atualidade. A partir daquela data, foi difundida para outros paises, principalmente
o Canada e os Estados Unidos, que devido ao desenvolvimento econémico,
aprimoraram significativamente essa nova técnica (DUARTE,2010).

Logo entende-se auditoria médica como boas praticas de assisténcia a satide e

do contrato entre as partes: paciente, médico, hospital e patrocinador do evento, dos
Procedimentos executados, aferindo sua execugao e conferindo os valores
cobrados,para garantir que o pagamento seja sempre correto.



Seréo abordados, em seguida, no préximo tdpico, os tipos de auditoria

realizados na area médica e as suas respectivas particularidades.

Para que esse conceito fique claro, sera utilizada a definigao encontrada nas IR

— 30-38:

Auditoria médica - € a atividade da OMS

que, por meio de atos médicos, destina-se

a controlar e avaliar os recursos e

procedimentos adotados, visando sua

adequabilidade,corregéo,qualidade,eficacia

€ economicidade dos servigos prestados,

em consonancia com o Cédigo de Etica

Médica e a Resolugdo n° 1.614/2001, do

ConselhoFederaldeMedicina; (MINISTERIO

DA DEFESA,2008,p.3).

De forma mais especifica, pode-se definir auditoria médica como uma atividade

profissional da area médica e de enfermagem queanalisa, controla e autoriza os
procedimentos médicos para fins de diagnésticos e condutas terapéuticas, propostas

e/ou realizadas, respeitando-se a autonomia profissional e preceitos éticos, que

ditam as acdes e relagdes humanase sociais. Consiste na conferéncia da conta ou
procedimento, pelo auditor médico ou enfermeiro, analisando o documento no

sentido de corrigir falhas ou perdas, objetivando a elevagao dos padrées técnicos e
administrativos, bem como a melhoria das condig6es hospitalares, e um melhor

atendimento a populagao. As modalidadesde auditoria sAo baseadas nas seguintes

definigdes:

a) Pré-auditoria ou auditoria prospectiva: trata-se da avaliagao dos procedimentos

médicos antes da sua realizacéo. Com elaboragao de orgamentos completos

incluindo materiais médicos quando houver.

b) Auditoria Concorrente ou Pré-ativa ou Supervisao: trata-se da analise pericial

ligada ao evento no qual

o

cliente esta envolvido, ou seja, acompanha o processo

de atendimentoaocliente aindainternado.



c) Auditoria de contas hospitalares ou Retrospectiva ou Revisdo de Contas:trata-

se da analise pericial dos procedimentos médicos realizados, com ou sem a analise

do prontuario médico. E a analise das contas interna ou externamente apos o seu

fechamento,ou seja, apdsa alta do paciente.

Os auditores militares devem atuar em trés niveis, ou, em outras palavras, em

trés momentos. O primeiro deles, anterior a realizagao do ato médico, é a andlise,

por uma Comisséo de Comprovacao de Urgéncias e Analise de Procedimentos de

Alto Custo, da pertinéncia do procedimento médicosolicitado.

O segundonivel de auditoria € aquele que ocorre durante a realizacao do ato

médico, consistindo navisita diaria, realizada por membros da equipe de auditoria,

as organizagdes conveniadas que tenham pacientes internados em suas

dependéncias.

O terceiro e ultimo momento da auditoria é o referente a lisura técnica e

contabil das contas que, certamente, so produzira resultados proveitosos se

integrado aos dois primeiros, anteriormente descritos. E muito dificil a analise de

faturas e/ou notas fiscais, sem um conhecimento mais aprofundado do casoclinico

do paciente.

A nivel de Exército Brasileiro, o Fundo de Saude do Exército, FUSEx, 6 um

fundo constituido de recursos financeiros oriundos de contribuigdes obrigatérias e

indenizagédes de atendimento médico-hospitalar dos militares, na ativa e na

inatividade, e de pensionistas de militares, destinado a complementar o custeio da

assisténcia médico-hospitalar para si e para os seus beneficiarios. Tem como

usuarios os (as) militares do Exército, na ativa ou na inatividade, as(os) pensionistas,

que sao contribuintes do FUSEx, bem como os seus dependentesinstituidos que

sao atendidos nas OrganizagéesMilitares de Satide (OMS), que é a denominacgao

genérica dada aos Orgaéos de Execugao do Servigo de Satide do Exército, tais

como, Hospitais, Policlinicas, Odontoclinicas, Laboratério Quimico Farmacéutico do

Exército (LQFEx) e Instituto de Biologia do Exército (IBEx) ou através de convénios

com Organizagées Civis de Sade (OCS) que sdo oshospitais, as policlinicas, as

Clinicas, os laboratorios e as casas de satide que poderaoserou nao contratados ou

conveniados para atendimento aos beneficidrios do fundo e Profissionais de Satide

Auténomos (PSA) que so osprofissionais civis de satide que poderao ser ou nao

credenciados, mediante contrato.



A fim de regular e normatizar a auditoria médica no ambito do Exército

Brasileiro, foram implantadas pela portaria n° 759, 20 de dezembro de 2002, do

Comandante do Exército, as Comissdes de Lisura de Contas Médicas. Estas

comissées existentes em todas as OMS destinam-se a efetuar revisao técnica, ética

e contabil das contas hospitalares e ambulatoriais, procedentes de prestadores

contratados ou credenciados pelo Sistema de Saude do Exército, para evitar

possiveis distorgdes, controlar a qualidade dos servigos e, sobretudo, zelar pelo

criterioso emprego dos recursos financeiros. Estas comissées sao constituidas, no

minimo, por trés oficiais-médicos, e tem apoio de pessoal auxiliar, em quantitativo

variavel, de acordo com a disponibilidade na OMS e o volume de revisao e tem

comoprincipais atribuig6es e competénciasverificar a existéncia da documentagao

de encaminhamento ou de caracterizagao de emergéncia/urgéncia, conferir, de

acordo com tabelas apropriadas, medicamentos e materiais cobrados, com os que

foram prescritos, verificar se os honorarios médicos estéo de acordo com o

estabelecido nos contratos ou, em casos especificos, se sao compativeis com a

pratica médica, e no emprego de material de alto custo, verificar se o prego é

compativel com o mercado, caso nao seja necessario efetuarlicitagao. Uma vez

constatado um valor indevido na cobranga de conta, o médico auditor deve sugerir

umaglosa, isto é, a retificagao do valor cobrado.

Dessa forma, existem a auditoria analitica, que € o exame de documentos, ea

auditoria operacional, que é a avaliagao do servigo médicoin loco, o qual adotamos

comopratica diaria em nosso Servigo. Na verdade, o médico auditor deve analisar

os fatos 4a medida que estes vao acontecendo, quase que em temporeal.

No Hospital Militar de Resende, durante a internagao hospitalar de um paciente

em uma unidade conveniada, atuo autorizando a hospitalizagao, verificando o

diagnéstico € se os exames que est&o sendo solicitados condizem com o

diagnostico apresentado e autorizo ou nao os procedimentos de alta complexidade

(como por exemplo, um cateterismo cardiaco, uma neurocirurgia). Além disso, avalio

o tempodeinternagao deste paciente, a quantidade de materiais e medicamentos

utilizados, e se os procedimentos estao condizentes com o caso. Apds avaliagao

detalhada por minha equipe, elaboro um relatério médico contendo todos os dados

do paciente e sua respectiva internagaoe critério clinicos.

Para termos um funcionamento efetivo de nossa segao estipulamos como

metas os seguintes fatores: otimizar os prazos, realizar negociagées positivas para o



Exeército, elaborar bons contratos, atentar sempre para o prazo da guia de

encaminhamento, consultar a legislagéo, sempre que necessario consultar nossos
suportes (1° Regiao Militar e Diretoria de Sade), combater praticas abusivas
baseando-se sempre em tabelas de valores vigentes e manter uma gestao de
relacionamento com as OrganizagoesCivis de Satide credenciadas.

E fundamental lembrar que o foco deste estudo se baseia apenas nos
pacientes que sao encaminhados ao FUSEx em razao das seguintes situagées:

A contratagaéo de OCS e 0 credenciamento de PSA

poderao ocorrer nas seguintes situagées: | —

quando nao houver OMSna Guarni¢ao; Il — quando

a OMSlocal nao tiver condigdes para realizar o

atendimento;

Ill — quando, havendo OMS na Guarnigao, esta

estiver com sua capacidade operacional saturada

ou houvera caréncia de especialista; IV — quando a

OCS possuir especialistas em areas carentes na

OMS; e

V — outros casos julgados convenientes pelo Cmt

RM(DAS). (EXERCITO BRASILEIRO,2006, p.10).

Cabe a Comissao de Lisura de Contas Médicas (CLCM)realizar a

auditoria nas diversas esferas de sua atribuigaéo. As CLCM possuem a sua
normatizac¢ao na Portaria 759 — DGP, de 20 de dezembro de 2002:

Art. 20. A Comissao de Lisura de Contas Médicas

destina-se a efetuar revisdo técnica, ética e contabil

das contas  hospitalares e ambulatoriais,

procedentes de prestadores contratados /

credenciados pelo Sistema de Satide do Exército,

para evitar possiveis

distorgdes, controlar a qualidade dos servicos e,

sobretudo, zelar pelo criterioso empregados



recursos financeiros (MINISTERIO DA DEFESA,

2002, p.5).

A Comissdode Lisura de Contas Médicas (CLCM)necessita da nomeagaopelo
diretor da OMS, composta Por, no minimo, 03 (trés)13oficiais, além de seus
auxiliares. A partir da solicitagao do procedimento pelo médicoassistente, a auditoria
prévia examina a requisicao e autoriza o procedimento, caso 0 mesmo nao possa
ser realizado na OMSou nos casos supracitados.

De posse dessa autorizagao, o paciente encaminha-se ao FUSEx da OMS.
Neste momento, avalia-se o direito de o mesmo realizar o procedimento,solicitando
autorizagao diretamente ao Departamento Geral do Pessoal (DGP), através do
Sistema de Registro de Encaminhamento (SIRE). Ato continuo no caso de nao
existirem fatores impeditivos, um encaminhamento sera fornecido ao paciente para a
OCS/PSAque for mais conveniente Para o Sistema ou, se possivel, para o local que
0 paciente preferir.

Realizados os procedimentos médicos e ambulatoriais, as OCS/PSA enviarao
toda a documentagdoatinente ao Paciente, principalmente com a fatura referente
aos atendimentos realizados para a sua OMS de vinculagao. Toda a documentagao
sera submetida a auditoria contabil e técnica, podendo a Comissao modificar o valor
original da fatura, conforme andlise dos auditores.

Os problemas encontrados nasfaturas apresentadas pelo prestador devem
ser informados, visto que a maioria se refere as diferengas em valores cobrados e
que, depois de auditadas, receberao a denominagaodeglosas,faturas glosadas.

4 DISCUSSAO

Foram analisados os ntimeros obtidos na base de dados do Sistema de
Registro de Encaminhamentos (SIRE). As informacgées foram obtidas através de
consultas ao SIRE e dessa forma, pode-se obter uma grande quantidade de
informacées importantes Para que as decisdes e os ajustes gerenciais possam ser



aplicados oportunamente. Foram consultadas as faturas do primeiro semestre do
ano de 2019, referentes ao Hospital Militar de Resende, para que a pesquisa
utilizasse os dados mais recentese atuais possiveis.

Um dado muito importante e que chama a atengao é a quantidade de
atendimentos realizados em Organizagées Civis de Satide e Profissionais de Satide
Auténomos em relagdo aos atendimentos na propria Organizacao Militar de Satide
(neste caso o Hospital Militar de Resende) quando se leva em consideracao toda a
Procura dos usuarios ao Sistema.

Observa-se que foram encaminhados 15091 usuarios para atendimentos
externos em OrganizagéesCivis de Satie e Profissionais de Satide Auténomos no
primeiro semestre do ano de 2019. E neste mesmoperiodo foram realizadas 452
internagdes de nossos usuarios em Organizagées Civis de Saude credenciadas, e
ao se tratar do Hospital Militar de Resende, estas internagées ficam distribuidas a
nivel de duasprincipais organizagéescivis de satide credenciadas: Hospital SAMER
e Hospital Unimed Resende.

Como fato gerador desse problema, pode-se citar a falta de interesse de
médicos militares, em determinadas especialidades, de prosseguir na carreira apdos
0 término do servigo militar obrigatorio. Dessa forma, apds um ano de servico nas
OMS, os especialistas “dao baixa” e passam a prestar a sua assisténcia nos
hospitais publicos e/ou particulares. Com isso, os usuarios do Sistema que
necessitam do atendimento passam a ser encaminhados para fora das
Organizagées Militares de Satide. Outro ponto que favorece para o crescente
numero de encaminhamentos€

a

falta de alguns equipamentos para realizagao de
exames complementares importantes como aparelhos de radiografias, mamografia,
tomografos, entre outros. Um outro fator importante é a falta de algumas
especialidades médicas a nivel militar e sendo assim, os pacientes necessitam ser
encaminhadospara fora do Sistema para quetal servigo seja feito com a qualidade
necessaria. Na organizagao militar de satide em questao tal fato fica comprovado
pelo elevado numero de encaminhamentos a especialistas como endocrinologista,
alergista e neurologista.

Um outro aspecto de extrema importancia para atuagdo da auditoria
concorrente ocorre a nivel de internagdes hospitalares. Devido ao grande numero de
internagdes em rede credenciadafica justificada e comprovada

a

real necessidade
do trabalho dos auditores e de toda a Comissao de Lisuras e Contas Médicas de



nossa Unidade. Pois caso as faturas fossem inseridas no Sistema para posterior
pagamento as Organizagées Civis de Saude ou aos Profissionais de Saude
Auténomos, diversasinconsisténcias seriam consideradas como corretas e em um
caso mais avangado e superior de auditoria externa (feita por orgaos de controle
como o Tribunal de Contas da Unido e 0 Ministério Publico, por exemplo)dificilmente
esse valor seria recuperadoe retornado aoscofres publicos.

Sendo assim, fica aqui destacada a extrema importancia da realizagao de um
trabalho minucioso em todas as contas externas e em especial naquelas de
internagées,visto ser um numero elevado em nossa Unidade.

5 CONCLUSAO

E possivel concluir inicialmente que a atividade de lisura de contas médicas
tem impacto direto no controle de custos do FUSEx. Isto fica claro ao se observar
que a realizacao da auditora das contas médicas, uma atividade trabalhosa, porém
relativamente simples, Além da redugao imediata dos custos, pode-se concluir
também que o processo de auditoria de contas médicas contribui para inibir
excessos por parte dos prestadores de servicos de satide além de propiciar
transparéncia e confiabilidade para os usuarios do sistema, fato este que encontra
correspondéncia na literatura sobre o tema.

O presente artigo procurou demostrar a importancia da atividade delisura e
auditoria de contas médicas no controle de custos médicos, em particular, para o
Fundo de Satide do Exército. Comofoi observado através dos dados apresentados
fica evidente e forma objetiva o impacto desta atividade na redugao de custos.
Grandeparte doreferencial tedrico sobre o tema considera que a auditoria de contas
médica nao pode estar dissociada da pré-auditoria e da auditoria concorrente, com
risco de ter sua eficiéncia prejudicada. Apesar destas ressalvas nao ha duvidas que
0 trabalho das comissdes e segdes delisura de contas médicas instituidas pelo
Exército Brasileiro nas suas Organizagées Militares de Satide sAo essenciais para
uma gestao correta, econémica,e eficaz dos recursos do FUSEx. Porfim, verifica-se
que os trabalhos sobre o assunto ainda carecem de dados empiricos e de
tratamentoestatistico, de forma que seja possivel mensurar de forma mais exata a
importancia da auditoria de contas Médicas, o que propicia um grande campopara



estudos com grande relevancia crescente na gest&éo hospitalar e de salde na

atualidade.

Conclui-se que como ferramentas predominantes em uma segao de Auditoria e

Lisura de Contas Médicas destacam-se: padronizagao de fluxos e processos a nivel

nacional, fortalecer sempre o servigo de Auditoria Médica, promover o aumento da

produtividadeinterna, avaliar sempre a atuagdo de uma OrganizagaoCivil de Saude

com visitas médicas diarias aos nossos pacientes la hospitalizados e manter a

equipe da Auditoria em constante atualizagao.

A pesquisa evidenciou uma melhor otimizagao na aplicaca€o dos recursos

financeiros e com resultados positivos na economia do FUSEx. Em diversas

oportunidades, os valores apresentados pelos OCS/PSA foram reduzidos e uma

parcela significativa dos recursos que seriam empregados péde ser economizada e

realocada para outros fins. E importante lembrar, também, da importancia do

trabalho para o publico que estara sendo atendido pois a economia desses recursos

podera acarretar umaredistribuigao de crédito nas areas que se fizerem necessarias

e, com isso, proporcionar uma melhora substancial no atendimento e nas condigdes

gerais.

Comoconclusaofinal, é de fundamental importancia a adocao de medidas que

visam o controle judicioso dos gastos de toda natureza, principalmente os

destinados ao pagamento dasfaturas oriundas dos atendimentos FUSEx, bem como

a fiscalizagao dos servigos oferecidos pelas entidades conveniadas. Desta forma se

atinge uma melhor destinagao dos recursos destinados a area de saude, setor tao

sensivel e primario para o bem-estar social e a manutengao da higidez. Certamente,

o assunto podera ser explorado mais a fundo e diversas sugest6es com

oportunidades de melhorias poderao ser implementadas no setor para que o lapso

temporal entre o atendimento do usuario e o pagamento as OCS/PSAsejam feitos

mais rapidamente e com um maior grau de exatidao. Além de oferecer ao usuario

um atendimento de exceléncia com o menor custo possivel para o Exército e

consequentemente para o proprio usuario.
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