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RESUMO
Os custos médico hospitalares aumentaram significativamente com o avan¢o nos métodos
diagnésticos e com a evolugao da tecnologia. Assim a auditoria médico hospitalar é usada para
verificar procedimentos, a adequagdo e necessidade dos mesmos e seus custos. Tendo como
principais objetivos a redug&o de custos médico hospitalares e a manutencao da qualidade de
assisténcia. As mudangas econémicase a crise que afetam o mundo determinaram a necessidade da
criagao da auditoria. Assim com o aumento dos custos e a diminuigéo dos lucros dos servigos
privados de satide, tornou-se necessario 0 gerenciamento e controle de gastos, objetivando o
aumento de qualidade com custo baixo.
A Auditoria objetiva encontrar problemas e apontar solugées. Sendo assim torna-se necessaria a
formag&o e especializagao de profissionais auditores para melhorar a administragao hospitalar e o
atendimento.

Palavras-chave:Auditoria hospitalar, economia, formagaoprofissional

ABSTRACT
The medical expenseshada significant increase with the Technological evolution in Healthcare and
scientific advances in diagnostic tools. Therefore, the hospital auditing is used to verify procedures, to
verify its adequacy and costs. Having asprincipal objective to decrease the medical expenses. The
economic changes andthe globalcrisis, led to the need of a hospital auditing. Therefore, with the
increase of the costs and the decrease of the hospital profits, it is essential to have a strict
managementof expensesin orderto provide adequate medicalcare.
Hospital auditing leds to find and discover problems andfind solutions. Therefore, its necessary the
formation and specialization of health professionals in hospital auditing, aiming to improve healthcare
and hospital management

Keywords:Hospital audit, economics, professional formation.
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AUDITORIA NA ADMINISTRAGAO HOSPITALARVISANDO A REDUGAO DE
GASTOS

1. INTRODUGAO

Auditoria consiste em examinar cuidadosamente e com frequéncia atividades

desenvolvidas em determinados setores ou empresas, objetivando a analise para

verificar se elas estao de acordo com o planejamento e se foram executadas com

eficacia e em conformidade com o determinado, para a obtengao do resultado

pretendido.

A auditoria na administragao hospitalar consiste na avaliagado da

adequag4oe do custo dos servigos hospitalares executados por prestadores da area

de satide. A auditoria é usada na fiscalizagaéo dos servigos publicos e privados,

auxiliando na redugaéo de gastos em ambos.

Este artigo cientifico abordara a definigdo de auditoria médico hospitalar,

a fungao do auditor e seus recursos detrabalho e o controle dos custos hospitalares.

Tem comoobjetivo demonstrar sua importancia objetivando a redugao de gastos

desnecessarios a partir do controle rigoroso dascontas hospitalares

1.1 PROBLEMA

Em consequéncia da evolugao tecnolégica na area de satide, tanto no

diagnostico das doengas como no tratamento, naturalmente acontece o aumento

dos custos hospitalares. Sendo assim, a auditoria é necessaria para otimizar os
servigos, levando em conta a relagao custo-beneficio (menos gasto e melhor

atendimento)(Wright, 2000).

A origem do processo de auditoria de contas médicas hospitalares tornou-

se fundamental por conta da necessidade de um instrumento de fiscalizagéo e
adequa¢ao que permita um gerenciamento rigoroso dos gastos hospitalares e que

promova um atendimento médico de qualidade com custo correto (Goto, 2001).



1.2 OBJETIVO

Mostrar objetivamente a importancia da capacitagao do médico auditor a

fim de melhorar a gestao hospitalar, garantindo melhor qualidade aliada a melhor

geréncia dos recursos.

Com a finalidade de determinar e alcangar o desfecho esperado para o

objetivo geral, levantaram-se objetivos especificos que conduzirao no éxito deste

estudo, os quais sao observados abaixo:
a) Determinar a funco da auditoria médico hospitalar;
b) Elencar as fungées do médicoauditor;
c) Mostrar os recursos de trabalho do médico auditor;
d) Demonstrar a metodologia do controle de gastos hospitalares;
e) Aimportancia da auditoria na redugdo dos gastos médico-hospitalares.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUICOES

Foi observado (Martins et al. 2013) que uma gestdo ruim, que nao tem

controle sobre os gastos, causa desperdicio e prejudica na administragao hospitalar,

sendo de fundamental importancia a especializagdo de alguns profissionais de

satide em auditoria hospitalar. A qualificagéo do auditor aumenta a capacidade de

argumentagao e tomada de decisées, garantindo a qualidade dos servicos

prestados, 0 controle e redugao de gastos e o funcionamento da instituigao
hospitalar (Silva et al. 2014).

Sendoassim, temosa certeza da necessidade da abordagem deste tema,
tendo em vista que a auditoria hospitalar 6 uma importante ferramenta para o

controle e avaliagaéo dos recursos e procedimentos adotados na area de satde,

objetivando seu funcionamento e melhoria na qualidade dos servigos.

2. METODOLOGIA



Para subsidiar a formulagao de uma possivel solugdo para o problema, o

delineamento desta pesquisa contemplouleitura analitica e fichamento das fontes

e discuss&o de resultados (Fachin, 2001).

Quanto a forma de abordagem doproblema,utilizaram-se, principalmente, os

conceitos de pesquisa qualitativa, com énfase no tema auditoria hospitalar.

Quanto aoobjetivo geral, foi empregada a modalidade de revisao integrativa

do tipo descritivo e analitico (Yin, 2005).

2.1 REVISAO DA LITERATURA

Para a aquisigaéo das referéncias bibliograficas foram utilizadas fontes
bibliograficas, meios eletrénicos e documentos juridicos, mediante cruzamento das

palavras-chaves “auditoria hospitalar” e “auditoria médica” os quais foram utilizados

isolados e em associagaopara refinar a busca.

a. Crité

 

tios de inclusao:
 

O critério para inclusao dos artigos encontrados sera por proximidade com o
tema

e

arelevancia da informacaopara a continuidade desse estudo. Além disso,
serao selecionadosartigos redigidos na Lingua Portuguesa

e

utilizadoo filtro para
textos completos eartigos.

b. Critérios de exclusao:

Osartigos que apresentarem as palavras chaves como indexadores, mas que

contenham um contetdo distante do tema estabelecido e os artigos duplicados

serao considerados excluidos da pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

A pesquisa bibliografica possibilitou:



e Caracterizar e definir a auditoria hospitalar, bem como evidenciar os principais

aspectos deste tema.

¢ Descrever e analisar a fungaéo do médico auditor e as ferramentas

imprescindiveis para realizagdo do seu trabalho:

e Apresentar e descrever algumas ferramentas de trabalho do médico auditor;

¢ Apresentar a importancia do controle de contas hospitalares e da capacitagao

do médicoauditor para redugdo doscustoshospitalares.

3.1 DEFINIGAO DE AUDITORIA MEDICO HOSPITALAR

A auditoria define-se como um conjunto de instrumentos que objetivam

verificar estruturas, processos, resultados e a aplicagao de recursos financeiros na

area da satde. Consiste na acao independente de confrontar determinada condicao,

com um critério preestabelecido, que se configura como situagao ideal para que se

Possa opinar ou comentar a respeito de algo ou de alguma situagao, buscando o

exameespecializado de controle na busca da melhor aplicagao de recursos, visando

corrigir e diminuir desperdicios, irregularidades e inconsisténcias (AICPA,2015).

A auditoria médico hospitalar contribui para auxiliar na melhoria da qualidade

do acesso e da atengdo na area de satide, na utilizagao mais adequada e otimizada

dos recursos financeiros, apontar novas oportunidades para a regulagao da

assisténcia em satide, diminuir a ocorréncia de erros futuros e para demonstrar as

oportunidades de melhorias aos gestores e prestadores de servigos (Viera, 2009).

Existem algumas classificagdes no tipo de auditoria quanto a sua execugdo

( Dias, 2006; Pinho, 2007):

a) Pré-auditoria: Tem o carater preventivo; procura detectar situagdes de

alarmepara evitar problemas.
b) Operacional ou in loco (auditoria concorrente): Se da durante o

internamento do paciente, atribuindo um perfil de avaliacao dos cuidados



prestados, acompanhamento do estado clinico do paciente, cabendo

gerenciar 0 processoterapéutico e diagnéstico,

c) Retrospectiva: Avalia resultados e repara as falhas. E realizada apos

alta do paciente. Audita-se a conta meédico-hospitalar antes do seu

encaminhamentopara a fonte pagadora, tendo comoinstrumento os registros

em prontuarios (diagndéstico, procedimentos realizados, uso de materiais,

descartaveis, protese, Ortese ou material especial (OPME) e medicamentos

usados,taxas de hotelaria hospitalar, laudos de examese relatorios da equipe

assistente) (Garcia, 2005).

3.2- FUNCAO DO MEDICO AUDITOR

Etimologicamente, 0 termo auditoria deriva-se dolatim “audire”, que significa

ouvir. Inicialmente foi traduzida pelos ingleses como auditing, para designar termos

tecnicos para a reviséo dos registros contabeis. O médico auditor é 0 perito

encarregado de examinar e analisar as contas médicas. Ele faz a analise de

adequag¢ao,eficiéncia (realizado da melhor maneira possivel, ou seja, com menos

desperdicio ou em menor tempo), eficacia (atingindo o objetivo ou a meta),

efetividade (fazendo da melhor maneira possivel) e qualidade nas acgdes de satde,

praticadas pelos prestadores de servigo (Marques, 2015).

O auditor trabalha sob os aspectos de qualidade e contabilidade de acordo

com preceitos éticos e legais (Pinho 2007).

Os auditores sao profissionais que possuem conhecimentos especificos nas

areas em que atuam e conhecem a legislagao, e opinam sobre a situacao da

organizagao através de pareceres. O auditor deve ter uma conduta pautada naética

para obtengao de credibilidade plena em seu trabalho.

Algumas competéncias e caracteristicas sao imprescindiveis ao médico

auditor como: independéncia; conhecimento de técnicas de auditoria: julgamento

criterioso; capacidade de ouvir; conhecimento do mercado: visdo generalista;

prudéncia; objetividade; imparcialidade; atualizacdo; cautela e zelo profissional;

comportamento ético

e

sigilo e discrigao.

A fungao do médico auditor é confrontar os dados registrados em prontuarios

a conta apresentada, com o intuito de identificar nao conformidades de cunho



tecnico, cabendo aos administradores e assistentes administrativos a verificagao do

cumprimento de itens contratuais, acordados previamente, comotabela de precos,

de diarias, taxas, entre outros(IIA, 2015).

Havendo a necessidade de fiscalizar a pratica dos atos médicos pelos

servigos contratantes de satde; foi editada a Resolugao CFM N° 1.614/2001, coma

seguinte redacao:

“Art. 1° - O médico, no exercicio de auditoria, devera estar
regularizado no Conselho Regional de Medicina da jurisdigao
onde ocorreu a prestagao do servico auditado.
Art. 2° - As empresas de auditoria médica e seus responsaveis
técnicos deverao estar devidamente registrados nos Conselhos
Regionais de Medicina dasjurisdigdes onde seus contratantes
estiverem atuando.
Art. 3° - Na fungao de auditor, o médico devera identificar-se,
de forma clara, em todos os seus atos, fazendo constar,
sempre, o numero de seu registro no Conselho Regional de
Medicina.
Art. 4° - 0 médico, na fungao de auditor, devera apresentar-se
ao diretor técnico ou substituto da unidade, antes de iniciar
suasatividades.
Art. 5° - O diretor técnico ou diretor clinico deve garantir ao
médico/equipe auditora todas as condigées para o bom
desempenho de suas atividades, bem como o acesso aos
documentos quesefizerem necessarios.
Art. 6° - O médico, na fungao de auditor, se obriga a manter o
sigilo profissional, devendo, sempre que necessario, comunicar
a quem dedireito e por escrito suas observacées, conclusdes e
recomendacgées, sendo-lhe vedado realizar anotagdes no
prontuario do paciente.
Paragrafo 1° - E vedado ao médico, na fungao de auditor,
divulgar suas observagées, conclusdes ou recomendacoes,
exceto por justa causa ou deverlegal.
Paragrafo 2° - O médico, na fungdo de auditor, nado pode, em
seu relatorio, exagerar ou omitir fatos decorrentes do exercicio
de suas fungées.
Paragrafo 3° - Podera o médico na fungao de auditor solicitar
por escrito, ao médico assistente, os esclarecimentos
necessarios ao exercicio de suasatividades.
Paragrafo 4° - Concluindo haver indicios de ilicito ético, o
médico, na fungao de auditor, obriga-se a comunica-los ao
Conselho Regional de Medicina.
Art. 7° - O médico, na fungao de auditor, tem o direito de
acessar, in loco, toda a documentacéo necessaria, sendo-lhe
vedada a retirada dos prontuarios ou copias da instituigao,
podendo, se necessario, examinar o paciente, desde que
devidamente autorizado pelo mesmo, quando possivel, ou por
seu representante legal.



“Paragrafo 1° - Havendo identificagéo de indicios de
irregularidades no atendimento do paciente, cuja comprovacao
necessite de andlise do prontudrio médico, € permitida a
retirada de cépias exclusivamente para fins de instrugao da
auditoria.
Paragrafo 2° - O médico assistente deve ser antecipadamente
cientificado quando da necessidade do exame do paciente,
sendo-lhe facultado estar presente durante o exame.
Paragrafo 3° - O médico, na fungao de auditor, so podera
acompanhar procedimentos no paciente com autorizacao do
mesmo,ou representante legal e/ou do seu médicoassistente.
Art. 8° - E vedado ao médico, na fungao de auditor, autorizar,
vetar, bem como modificar, procedimentos propedéuticos e/ou
terapéuticos solicitados, salvo em situacdo de indiscutivel
conveniéncia para o paciente, devendo, neste caso,
fundamentar e€ comunicar por escrito o fato ao médico
assistente.
Art. 9° - O médico, na fungao de auditor, encontrando
impropriedades ouirregularidades na prestacao do servico ao
paciente, deve comunicar o fato por escrito ao médico
assistente, solicitando os esclarecimentos necessarios para
fundamentar suas recomendacoes.
Art. 10 - O médico, na fungao de auditor, quando integrante de
equipe multiprofissional de auditoria, deve respeitar a liberdade
e independéncia dosoutros profissionais sem, todavia, permitir
a quebra do sigilo médico.
Paragrafo Unico — E vedado ao médico, na fungao de auditor,
transferir sua competéncia a outros profissionais, mesmo
quandointegrantes de sua equipe.
Art. 11 — Nao compete ao médico, na fungdo de auditor, a
aplicagao de quaisquer medidaspunitivas ao médico assistente
ou instituiga4o de satde, cabendo-lhe somente recomendar as
medidascorretivas em seu relatorio, para o fiel cumprimento da
prestacaoda assisténcia médica.
Art. 12 — E vedado ao médico, na fungao de auditor, propor ou
intermediar acordos entre as partes contratante e prestadora
que visem restrigdes oulimitagdes ao exercicio da Medicina,
bem comoaspectos pecuniarios.
Art. 13 — O médico, na fungao de auditor, ndo pode ser
remuneradoou gratificado por valores vinculados a glosa.”

3.3 FERRAMENTASDE TRABALHO DO MEDICO AUDITOR

O auditor médico para realizar suas atividades necessita de um conjunto de



elementosclasificados comoferramentas de trabalho, indispensaveis para um bom

desenvolvimento de seu trabalho (Cosmin, 2014).

Como exemplo destas ferramentas temos: a listagem dos prestadores de

servigos; todos os contratos firmados entre as partes envolvidas; diagnéstico da

doenga em cddigo (CID — 10): todas as tabelas de honorarios médicos (Tabelas

AMB, CBHPM, etc...); taxas e didrias previstas em tabelas; tabela de materiais

descartaveis, tabelas de Orteses e prdteses: dicionarios de especialidades

farmacéuticas e de genéricos; prontuarios clinicos com os relatorios médicos e de

enfermagem, boletins, fichas de atendimentos médicos e laudos médicos, contas

hospitalares entre outros. E mandatério ao médico auditor o conhecimento sobre a

legislagao pertinente ao tema em que atua (Coram, 2006 ; IIA, 2013).

3.4- CONTROLE DE CONTAS HOSPITALARES

Os avangos da tecnologia associado ao envelhecimento populacional, e o

surgimento de exames cada vez mais complexos, medicagées e procedimentos
médicos cada vez mais caros, estao aumentando vertiginosamente os gastos com o

tratamento. Assim sendo, é de fundamental importancia a fungao do médico auditor
para o controle rigoroso das contas hospitalares (Chebli, 2005).

Quando 0 médico auditor através de sua andalise objetiva e coerente sobre
© custo hospitalar, verifica erros ou falhas existentes, ele sugere a correcaéo dos
problemas, evitando pagamentos indevidos ou superfaturados, gerando um controle
adequado dascontas hospitalares, assim como uma melhor qualidade de servigos
oferecidos (Rodrigues, 2017).

E extremamente necessario 0 conhecimento médico sobre as patologias,
exames complementares, medicagées existentes e custos em saude, para
ponderagaéo sobre gastos excessivos, muitas vezes abusivos e desnecessarios

(Ribeiro, 2009).

3.5 IMPORTANCIA DA CAPACITAGAO DO MEDICO AUDITOR PARA REDUCGAO
DOS CUSTOS HOSPITALARES



A especializagao dos médicos envolvidos na auditoria 6 necessaria para

diminuir os custos e manter a qualidade da assisténcia aos pacientes. Ao ter o

conhecimento sobre os custos hospitalares (precos de medicamentos, honorarios

médicos, custo de materiais, etc.) e sobre os direitos e deveres dos médicos e das

instituig6es hospitalares; ele pode argumentar sobre os eventuais erros ocorridos,

evitando desta forma gastos indevidos e gerando uma economia e melhoria na

gestao hospitalar (MD, EB 2017).

A analise dos dados obtidos na bibliografia encontrada confirmou a

necessidade da formagao e especializacdo profissional de alguns médicos na area

de auditoria hospitalar para uma melhor gestao hospitalar (Robbins, 2014; Imoniana,

2014).

4. ConsideragéesFinais

A Auditoria hospitalar € um conjunto de técnicas que visam verificar

estruturas, processos, resultados e a aplicacdo de recursosfinanceiros na area da

saude.

Contribui na melhoria da qualidade do acesso e da atengao na area de satide,

utilizagéo mais adequada dos recursos financeiros, aponta novas oportunidades

Para a regulagao da assisténcia em satide, diminui a ocorréncia de errose falhas no

futuro € mostra as oportunidades de melhorias aos gestores e prestadores de

servicos.

A fungao do médico auditor é confrontar os dados registrados em prontuarios

a cobranga efetuada, com o intuito de identificar erros e falhas de cunho técnico,

cabendo aos administradores e assistentes administrativos a verificagao do

cumprimento de itens contratuais, acordados previamente, comotabela de pre¢os,

taxas, entre outros (Trkman, 2010).

E imprescindivel ao trabalho de qualquer auditor: sigilo, conhecimento

técnico, prudéncia, critérios de avaliagao e de trabalho, imparcialidade,

responsabilidade e ética profissional (SAAL, 1980).
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