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ABSTRACT

Auditing in Health Services is one of the mostrelevanttopics for Health Institutions, as it is essentialfor maintaining the “financial health” of Such organizations. Healthcare institutions must learn toassociate low costs with quality excellence for their patients. The audit represents the administrativeProcess control function, verifying that the results of the assistance are in accordance with theobjectives. Thus this research aimed to evaluate the total amount of monthlybills, the main clinicsaccredited to HGuFl and the main care Provided with outpatient care, hospitalizations andexaminations. The survey was conducted in the Medical Accounts sector, where the accountsreceived for audit at the hospital were evaluated in January, February and March 2019 in the units ofthe capital. The research criterion was based on the accredited institution. amount charged, disallowedamount, amountpaid, reason for disallowance and the total numberof audited accounts
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1 INTRODUCAO

A auditoria em Servigos de Saude € um tema muito relevante para as

Instituigses de Saude, porquanto essencial A manutencao da propria “saude
financeira” de tais organizagées. Asinstituigdes de satde tém que aprender a
associar baixos custos com exceléncia de qualidade para os seus pacientes. A

auditoria realizada pela equipe médica e de enfermagem representa a funcdo de
controle do processo administrativo, verificando se os resultados da assisténcia

estao de acordo com os objetivos. (BICHANGA,2000).

A auditoria médica incorporou-se a rotina das instituigdes de sade com o
intuito de avaliar os aspectos qualitativos da assisténcia requerida pelo paciente, os

processosinternos e as contas hospitalares (SCARPAROetal., 2009).

A auditoria de enfermagem representa a fungao de controle do processo
administrativo, verificando se os resultados da assisténcia esto de acordo com os
objetivos (SILVAet al., 2009). Dessa forma, vem sendo concebida como o exame
Oficial dos registros de enfermagem com

o

objetivo de avaliar, verificar e melhorar a
assisténcia, podendo concentrar-se nos registros e anotagdes de enfermagem
(LOPES, 1998).

A anotagao de enfermagem €

0

registro do paciente durante as horas que ele
permanece no ambiente hospitalar. O enfermeiro, que € um educador na sua
esséncia, sendo parte responsavel dos resultados obtidos por sua equipe, deve

sensibilizar os membros dessa equipe quanto a importancia da anotacado e do
envolvimento no processodetrabalho, podendoutilizar ferramentas educativas para
tal, enfatizando que esta serviraé como respaldo legal sobre a qualidade da
assisténcia prestada ao cliente e quanto aos valores que a instituicao recebera ou
nao dependendo desse registro. Deste modo, a anotagao de enfermagem ou
Prontuario médico, € 0 meio pelo qual a informacao da assisténcia prestada ao
cliente pela equipe multidisciplinar é transcrita e documentada, onde, serve de
instrumento para auditoria, ajudando assim na auditoria das glosas hospitalares

(D'INNOCENZOetal., 2010).

Este tipo de anotagao, independentemente da filosofa e das teorias de
enfermagem adotadaspara fundamentar o processo de enfermagem nainstituicao,
deve ser valorizada, uma vez que um dos meios para se avaliar os cuidados
prestados ao cliente é a partir da adogao de indicadores de qualidade, para



mensurar tanto 0 processo como os resultados da assisténcia de enfermagem

(POLIZER; D'INNOCENZO,2006).

Contudo, ha continuos problemas de glosas de contas médicas por

operadoras de salde, em convénios cominstituigdes de salide, as quais exigem que
as contas estejam preenchidas corretamente, com registros claros € objetivos no
prontuario tanto da evolugdo médica quanto da anotagao de enfermagem, constando
todas as condutas e procedimentos realizados para a garantia de pagamento
(CAMELO e SILVA JUNIOR, 2005).

Segundo o Manual de Técnico e de Orientagdes Basicas de Auditoria do SUS
do Ministério da Saide (MINISTERIO DA SAUDE - SECRETARIA DE GESTAO
ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA. Relatério de Gest&o do exercicio de 2012.
Brasilia, 2012) a auditoria consiste:

"[...] auditoria consiste no exame sistematico e independente dosfatos pela
observac¢éo, medigao, ensaio ou outras técnicas apropriadas de umaatividade,
elemento ou sistema paraverificar a adequa¢ao aos requisitos preconizados pelas
leis € normas vigentes e determinar se as agoes e seus resultados estao de acordo
com as disposicées planejadas. A auditoria, por meio da andlise e verificagao
Operativa, possibilita avaliar a qualidade dos processos, sistemas e servicos e a
necessidade de melhoria ou de acao preventivo-corretiva / corretiva / saneadora.
Tem comoobjetivo propiciar ao gestor informagées necessarias ao exercicio de um
controle efetivo e contribuir para o planejamento e aperfeicoamento das acées de
saude."

Auditoria aborda a relac&o entre o examesistematico e independente dos
fatos pela observac&o e anotacgées das inconformidades evidenciadas de uma
atividade, elemento ou sistema, sendo Possivel determinar se as acées e seus
resultados estao de acordo com as disposig6es planejadas. (PINTO, 2010) O
processo de auditoria deve ser realizado por meio da andlise e avaliagéo da
qualidade dossistemase servicos de satide e pela necessidade do planejamento da
assisténcia.



1.1 OBJETIVO

A pesquisa objetiva descrever os modelos de auditoria empregados (prévia,
concorrente e posteriori) no Hospital de Guarnigao de Florianépolis e avaliar o valor
total de contas mensais, dasprincipais clinicas credenciadas a este Nosocémio € os
principais atendimentos realizados com: atendimento ambulatorial, internamentos e
exames. A pesquisa é realizada no setor de Contas médicas, onde se avaliam as

contas recebidas para auditoria no referido hospital tendo como parametro os meses
de janeiro, fevereiro e margo de 2019.

Visamos também Identificar quais os métodos e rotinas praticados nas
atividades de auditoria em satide, apresentar subsidios para o aperfeigoamenio dos
procedimentos administrativos e controles internos das unidades militares de satide.
Assim como e avaliar a efici€ncia da gestao administrativa e dos resultados
alcangados.

1.2 JUSTIFICATIVA

No decorrerda histéria, o conceito de qualidade acompanhou a evolucdo do
homem, sendo associado ao Progresso politico, econédmico e cultural de cada
€poca. Atualmente, este conceito esta relacionado a uma fun¢gao gerencial e como
elemento essencial para a sobrevivéncia das instituiges, independente de sua area
de atuacao. A area da satide nao se manteve alheia a esta evolucao."Garantia de
qualidade em satde refere-se a elaboracao de estratégias tanto para a avaliacgao da
qualidade quanto para a implementagao de normas e padrées de condutaclinica”
(NEPOMUCENO; KURCGANT, 2008, p.666). Essa nova visdo em busca da
qualidade nos servigos de satide tornou-se um fendmeno mundial em razao da
conscientizagao de que a qualidade é indispensavel para a sobrevivéncia tanto dos
servigos de satide quanto daqueles que dele fazem uso (POLIZER; D'INNOCENZO,
2006).



Para que possamos diminuir 0 percentual total de perdas hospitalares é
necessario que médicos e enfermeiros auditores do HGuFI avaliem como estao
sendo realizados os registros técnicos, tendo uma visao critica e propositora de sua
atuagao, pois devem desempenhar asatividades focando sempre na qualidade da
assisténcia prestada aos pacientes e ao correto preenchimento da guia e prontuario
que sao a principal demonstracdodelisura aplicada nas atividades médicas. Visto a
quantidade de instituigdes conveniadas e o grande montante de contas reunidas
para serem auditadas, 6 de extrema importancia que estas contas estejam com
todos os dados e contendo todas as informagées pertinentes aos tratamentos
realizados.

A auditoria em satide pode ser desenvolvida em varios setores da satide e
Pordiferentes profissionais. Destacam-se entre eles a auditoria médica e a auditoria
em enfermagem. Ambasas auditorias dispdem de areas especificas de atuagao,
sendo que a caracteristica do servigo é que destinara o papel do auditor, lembrando
que seus objetivos sao sempre os mesmos, ou seja, garantir a qualidade
Noatendimento ao cliente, evitar desperdicios e auxiliar no controle dos custos
(PAIM; CICONELLI, 2007).

A auditoria tem surgido como umaferramenta importante para mensuragao da
qualidade (Auditoria de cuidados) e custos (Auditoria de custos) dasinstituigdes de
satide. O processo de auditoria é conceituado como uma avaliagao sistematica e
formal de umaatividaderealizada Por pessoas nao envolvidas diretamente em sua
execugao a fim de se determinar se a atividade esta de acordo com os objetivos
Propostos. Desta forma, é possivel evidenciar deficiancias nas atividades
desenvolvidas e apontar alternativas preventivas e corretivas para as mesmas
(FARACO e ALBUQUERQUE, 2004).

Maia e Paes (2005), discorrem em Manual de Auditoria de contas Médicas do
Hospital Geral de Juiz de Fora, regras pertinentes as Auditorias especificamente em
Hospitais Militares onde relatam que os auditores militares devem, impositivamente,
Para o €xito pleno de seus misteres, atuar em trés niveis, ou, em outras palavras,
em trés momentos. O primeiro deles, anterior a realizagao do ato médico, é o que
pertence 4 andlise, por uma Comissao de Comprovacao de Urgéncias e Andlise de
Procedimentos de Alto Custo, da pertinéncia do procedimento médico solicitado.
Considera-seeste primeiro nivel como sendo a auditoria prévia.

O segundonivel de auditoria relatado por Maia e Paes é aquele que ocorre
durante a realizacdo do ato médico, consistindo na visita diaria, realizada por



membros da equipe de auditoria, as OCS que tenham pacientes do FUSEX

internados em suas dependéncias. Nestas oportunidades, os auditores devem,

sempre que possivel, interagir com os pacientes e analisar a documentacao

nosolégica dos mesmos(prorituarios, exames complementares, condutas adotadas

a diagnose e a terapéutica, dentre outras). Tais expedientes sao essenciais ao éxito
pleno do processo de auditoria, além de sinalizarem a diregao e ao corpoclinico da

OCSconveniada que esta sendofeito um rigoroso acompanhamento dostrabalhos
técnico profissionais e umaanilise criteriosa e justa das contas apresentadas. Para

este segundo nivel de auditoria, que é a concorrente, é essencial que a equipe de
auditores, além dosoficiais médicos, seja também integrada por profissiona! de nivel

superior da area de enfermagem, preferencialmente com curso de especializagao
em auditoria de contas hospitalares.

O terceiro € 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 irrealizavel e improdutiva a
lisura feita em faturas e/ou notas fiscais, sem um conhecimento mais aprofundado

do casoclinico do paciente e sem uma acurada analise do seu prontuario médico
(MAIA e PAES,2005).

A auditoria é uma técnica essencial para medir a qualidade da assisténcia,

agregando os valores financeiros e qualitativos, proporcionando meios para

desenvolvimentos das atividades em satide, focando melhorar a assisténcia em
sade. Portanto, a auditoria serve como instrumento de avaliagao sistematica e
formal de umaatividade ou processo, fornecendo informagées para verificagaéo da
qualidade doservigo de satide prestado por uma organizagao.



2 METODOLOGIA

O presente estudo nao se caracteriza como pesquisa com seres humanos,

utilizando os critérios padrao da resolugao CNS 196/96, portanto nao ha

necessidade formal de submeté-lo a um comité de ética e pesquisa.

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa e descritiva de campo
transversal e exploratoria no setor de contas médicas do Hospital de Guarnigaéo de
Floriandpolis.

A pesquisa foi realizada no setor de Contas médicas do HGUuFI, onde avaliou-

se as contas recebidas para auditoria no referido hospital nos meses de Janeiro,
fevereiro e margo de 2019 pelas principais unidades de satide conveniadas da

capital. O critério de pesquisa pautou-se pela instituigao credenciada, valor cobrado,
valor glosado, valor pago, motivo da glosa e o numerototal de contas auditadas.

Foram elaboradastabelas referentes aostrés primeiros meses de 2019 coma
listagem das principais Organizagdes Civis de Saude (OCS) credenciadas com
Exército, com os valores em dinheiro cobrado por cada uma, os valores de glosa, e
os valores pagos nofinal, apds o prestador de servigo estar ciente das glosas, e

concordar com elas.

Cabe salientar que o Hospital de Guarnigao de Floriandpolis nao possui em

seu efetivo a vasta gama de especialidades médicas e odontoldgicas, corno possui
os Hospitais Militares de Area e 0 Hospital Central do Exército. Desta forma o indice

de consultas ambulatoriais externas (em PSA/OCS conveniadas) com médicos
especialistas que 0 HGuFInaodispée

é

relativamente mais alto quando comparado

com o indice das guarnigdes que dispdem do especialista no Hospital Militar. Tal
evento também pode ser observado quando é levada em consideragao a
complexidade da internacao ou do procedimento cirurgico.

3 RESULTADOSE DISCUSSAO

Com 0 intuito de identificar o valor das contas auditadas e glosadas pelo
Hospital de Guarnigao de Floriandpolis, durante os meses de janeiro, fevereiro e
margo do ano de 2019 e evidenciar as principais clinicas credenciadas, exames
realizados, atendimentos ambulatoriais e¢ internamentos, apresentamos os

resultados nas Tabelas 1, 2 e 3, ao longo da discussdo apresentada a seguir.



Em relatério estatistico das conformidades do servigo de auditoria médica

durante o més de janeiro de 2019, durante este periodo quantificou-se um total de

R$ 1.004.219,91 de total auditado na capital de Santa Catarina, deste foi gerada

uma glosa de R$ 51.001,27, Gerando um percentual de glosa de 5,08%. Deste

valor total € possivel observer que neste periodo, apenas na capital Catarinense,

foram auditadas 966 contas de atendimentos ambulatoriais e de emergéncia, 23

contas de examespor imagem, 87 contas de internamentos e 66 contas de exames

laboratoriais.

TABELA1 - Levantamento de contas auditadas das principais OCS em janeiro/2019
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Principais OCS Valor cobrado

|

Valor ] Valor pago Motivo daglosa

|

N° total de
Conveniadas glosado contas auditadas

Hospital Caridade

|

R$251.080,55

|

R$16.665,43

|

R$234.415,12 Cobrangas 17 Internagdes

indevidas de: tx de |10 honorarios

enfermagem, visita |rnédicos

hospitalar, diaria

de UTI, honorarios

de intensivista e

fisioterapeutas.
Hospital Baia Sul

|

R$202.470,60

|

R$14.785,70

|

R$187.684,90 Cobrangas. 14 Internagées

indevidasde: tx de |08 honorarios

enfermagem, visita |rmédicos

hospitalar, e diaria

de UTI.
SOS Cardio R$131.325,85

|

R$6.025,93

|

R$125.299,92 Cobrangas 05Internagdes

indevidas de taxas |05 honorarios

de materiais médicos

médicose falta de

autorizacao para

material especial.
Clinica Imagem R$11.320,95 R$1.589,42

|

R$9.731,53 Auséncia de guia+

|

16 exames de

duplicidade em |imagem

cobranga de RNM.
Clinica Santa R$16.260,78 R$1.220,86

|

R$15.039,92 Cobrangas 6 Internagdes
Helena indevidas de

material
Santa Luzia R$12.485,15

|

R$609,33 R$11.875,82 Auséncia de guia.

|

48 exames
Laboratorio laboratoriais

Ilha Maternidade

|

R$22.083,59 Sem glosa R$22.083,59 a & Internagdes
Instituto de R$8.077,18 R$939,60 R$7.137,58 Cobrangas 5 Internacédes

Psiquiatria Sao indevidas em
José visitas médicas

CEOF - oncologia

|

R$143.611,25

|

Sem glosa R$143.611,25 zi 12     quimioterapias  



No més defevereiro de 2019, quantificou-se um total de R$ 1.475.804,79 de

total auditado na capital de Santa Catarina, deste foi gerada uma glosa de R$

139.567,46. Gerando um percentual de glosa de 9,45%. Foram auditadas 46 contas

de atendimentos ambulatoriais e de emergéncia, 93 contas de examesporimagem,

91contas de internamentos e 79 contas de exameslaboratoriais.

TABELA 2 - Levantamento de contas auditadas das principais OCS em fevereiro/2019
 

 

indevidas de:tx de

enfermagem, visita

hospitalar, diaria

de UTI, honorarios

deintensivista e

fisioterapeutas.

Principais Valor cobrado Valor Valor pago Motivo daglosa N° total de

Conveniadas glosado contas auditadas

Hospital Caridade R$293.401,58 R$23.459,83 R$269.941,75 Cobrangas 23 Internagdes

18 honorarios

médicos

 

Hospital Baia Sul R$284.320,90 R$20.785,80 R$263.535,10 Cobrancgas

indevidas de: tx de

enfermagem,visita

hospitalar, e diaria

20 Internagées

15 honorarios

rnédicos

 

 

 

 

 

 

      para medicacées

especiais.  

de UTI.
SOS Cardio R$217.765,85 R$22.066,72 R$195.699,13 Cobrangas 12 Internagoes

indevidas de taxas 14 —_honorarios

de materiais meédicos

médicose falta de

| autorizacao para

| procedimentos.

Clinica Imagem R$23.420,75 R$1.589,42 R$21.831,33 Auséncia de guia+ 28 exames de

prego diferente da imagem

tabela referéncia.

Clinica Santa R$14.688,75 Sem glosa R$14.688,75 - 5 Internagdes

Helena
Santa Luzia R$18.485,15 R$1,058,93 R$17.426,22 Auséncia de guia. 62 exames

Laboratorio laboratoriais
Ilha Maternidade R$30.083,59 R$7.701,85 R$22.381,74 Cobrancas 6 Internacées +

indevidas de diarias de UTI

material nao neonatal.

autorizado,e diaria

de UT!

Instituto de R$13.174,10 R$1.839,40 R$11.334,70 Cobrangas 8 Internacées

Psiquiatria Sao indevidas em

José visitas médicas

CEOF - oncologia R$180.714,25 R$25.220,85 R$155.493,40 Sem autorizagao 10

quimioterapias

  



Em margo de 2019, quantificou-se um total de R$ 1.182.079,54 detotal
auditado nacapital de Santa Catarina, deste foi gerada uma glosa de R$ $9.027,30.
Gerando um percentual de glosa de 8,37%. Foram auditadas 889 contas de
atendimentos ambulatoriais e de emergéncia, 80 contas de exames por imagem, 77
contas de internamentos e 84 contas de exames laboratoriais.

TABELA3 - Levantamento de contas auditadas das principais OCS em margo/2019
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Principais Ocs Valor cobrado

|

Valor Valor pago Motivodagiosa [N° ‘total de
Conveniadas glosado contas auditadas

Hospital Caridade R$244.080,55

|

R$19.090,54 R$224.990,01 Auséncia de 14 Internagées

descritivo ciruirgico.

|

10 honorarios

Cobrangas rmédicos

indevidas de diaria

de UTI, honorarios

deintensivista e

fisioterapeutas.Hospital Baia Sul

|

R$262.120,30

|

R$22.785,70 R$239.334,60 Cobrangas 16 Internacées
indevidas de: tx de

|

12 honorarios

enfermagem, visita

|

médicos

hospitalar, e diaria

de UTISOS Cardio R$185.655,80

|

R$18.425,90 R$167.229,90 Honorarios 09 Internagdes
médicos para 08 honorarios

cirurgia namesma

|

rnédicos

cavidade.Clinica Imagem R$16.990,20 R$1.485,88 R$19.090,54 Solicitagao de 18 exames de

exame diferente do imagem

realizado.Clinica Santa R$16.660,78 R$1.104,80

|

R$15.555,98 Cobrangas 6 Intenagdes
Helena indevidas de taxa

de sala de

observacdoSanta Luzia R$12.485,15

|

R$823,35 R$11.661,80

|

Auséncia de guia. [77 exames
Laboratorio

laboratoriaislIha Maternidade

|

R$18.483,09 Sem glosa R$18.483,09 * 6InternagéesInstituto de R$16.988,15

|

R$1.125,60 R$15.862,55 Cobrangas 9 Internacées
Psiquiatria Sao indevidas em

José
visitas médicas

CEOF- oncologia R$150.322,25

|

R$5.483,09 | R$144.839,16 Duplicidade na 16    cobranga de

sessdo de

quimioterapia  quimioterapias  



Salientamos que as Glosas efetuadas pelos auditores do HGuFI podem ser
administrativas ou técnicas. As Glosas administrativas sao as recusas relacionadas
a erros em questoes administrativas, como a falta ou o preenchimento incorreto das
guias de autorizagao. Também sao registradas quando ha erros de digitacdo e
calculos incorretos. Costumam ser mais simples de resolver, com a corregdo dos
dados e reenvio ao setor de contas médicas. As Glosas técnicas so as glosas
registradas quando algum procedimento médico é contestado, ocorrem quando ha
inconsisténcia dos dados e métodos aplicados no atendimento do paciente, desde o
periodo de internacao aos medicamentosutilizados.

O Prontuario do paciente espelha a eficiéncia dos cuidadosinstituidos, sendo
a unica prova de veracidade do tratamento e dos cuidados realizados, sendo
necessario o seu preenchirnento exato e completo, como garantia para os
profissionais de sade e para o paciente. E importante o estabelecimento de
protocolos ou padrées minimos desejados de assisténcia, como referencial para o
exercicio da avaliagdo e auditoria. Varios temas devem ser considerados,
principalmente aqueles que se referem a utilizagao de materiais e equipamentos que
suscitam areas de conflitos. Podemos citar a questao da medicagao fracionada,
utilizagao de escalpes ou cateteres, tratamentos de feridas e materiais especificos,
troca de equipamentos, e bomba deinfusao.

Verifica-se ao analisar as tabelas de Levantamento cle contas auditadas das
principais OCS no primeiro trimestre de 2019 que os motivos das glosas sao
diversos. Entre os principais estéo os de cobranga indevida de taxas de
enfermagem, diarias e honorarios médicos incompativeis com as internagées,
terapéuticas ndo autorizadas previamente pelo FuSEx, e cobranca de materiais
médicosindevidos.

A equipede auditoria médica do HGuFIfiscaliza constantementeassituagées
de internamento dos pacientes conveniados ao FUSEx nas OCS, pois sao as
principais situagées que acarretam glosa tanto técnica quanto administrativa. A
internagéo de um paciente para ser submetido a tratamento clinico ou cirtirgico
precisa estar bem embasada pelos conselhos de medicina e pelaliteratura médica.
Qualquer procedimento, medicamento ou outra terapéutica para o paciente que nao
esteja devidamente amparada tecnicamente é sujeito a questionamento e glosa pela
equipe de auditoria médica.

O canal de comunicagaoentre a Auditoria Médica e os prestadores de servico
€ de extrema importancia, pois assim se consegue corrigir erros, demostrar



transparéncia no atendimento,atualizar protocolos de assisténcia médica e de novas
terapéuticas. Sendo desta forma uma atividade perene.

Na analise da conta hospitalar deve-se observar a compatibilidade de
materiais e medicamentos cobrados com o diagnéstico e a prescri¢ao médica, a
compatibilidade do diagndstico com os procedimentos médicos realizados,
confrontar a conta com os dados da analise do procedimento e a visita hospitalar,
verificar se procede a cobranga das taxas hospitalares e se estao dentro dos valores
acordados, verificar a quantidade de materiais/medicamentos, inclusive os
fracionados e as possiveis reutilizagdes € seus precos. Materiais de alto custo
somente seraéo pagos mediante comprova¢ao de autorizacao prévia e notafiscal do
fornecedor (MAIA e PAES, 2005).

Dentre as atribuig6es da Comissao de Auditoria e Lisura do HGuFI destacam-
se: Registrar em livro préprio o recebimento das faturas ambulatoriais e hospitalares
provenientes das OCS e FSA contratadas/credenciadas, com o devido valor
constante da conta; Carimbar, datar e assinar o espelho da fatura recebida: Realizar
© controle diario dos usuarios baixados em OCS; Realizar a auditoria de 100% das
contas das OCS e PSA Contratadas/credenciadas, que vai da pré-
auditoria(autorizagao) ao faturamento da conta, baseado emprotocolos atualizados
de auditoria de contas médicas; Solicitar, quando necessario, parecere suibsidio de
especialista, levantando as dividas que porventura existam; Corrigir as distorgées
verificadas; Fechar a conta, preenchendo todos os dados da capa da fatura,
especificando o valor e o tipo de glosa realizado; Entregar, mediante recibo, a
OCS/PSA o relatorio referente a fatura auditada, para ciéncia da devida
Conformidade ou N&o-Conformidade, tendo o interessado o prazo de 30(trinte) dias
para recurso; Encaminhar ao chefe da Segao FuSEx as faturas devidamente
auditadas para a implantagdo da despesa;Visitar diariamente os usuarios baixados
em OCS, a fim de avaliar a qualidade do servigo prestado e sanar eventuais
problemas técnicos; Realizar auditoria prévia em todos os procedimentos enviados
pelas OCS/PSA,incluindo neste item o orgamento de materiais de alto custo e
analise do pagamentointegral ou parcial do referido material; Negociar pacotes com
as OCS/PSA, com 0 intuito de reduzir custos sem comprometer a qualidade da
assisténcia prestada; Elaborar relatério mensal, com dadosestatisticos de todo o
trabalho realizado pela Comissdo de Auditoria e Lisura; Exigir que as OCS/PSA
solicitem autorizacdo prévia pararealizar procedimentosde alto custo em pacientes



internados, assim como o envio de nota fiscal anexa a fatura no momento da
cobranca.

O auditor deve desenvolver seu trabalho com senso critico, explorando o que
ha de mais digno em auditoria, que € o seu aspecto educacional e de orientagao,
nao atuando apenas como um instrumento de corregao manual de problemas
burocraticos e sim atuando como orientador da equipe interdisciplinar dentro do
Processo que envolvea internagao e cobranca hospitalar (MOTTA, 2004).

Podemosdestacar algumas habilidades que sao de fundamental importancia
no desempenhodafun¢ao de auditor

como 0 comportamento ético esigiloso, objetividade e imparcialidade, administragao
do tempo, capacidade de apuragao de fatos, conhecimento técnico, compromisso

com a atualizagao profissional, conhecimentos dos processos administrativos,
conhecimentosdasleis e codigos que regem

a

assisténcia a satide e capacidade de
elaborarrelatérios.

O auditor médico para desenvolver suas atividades profissionais necessita de
um conjunto de elementos classificados como ferramentas de trabalho, elementos
indispensaveis para o bom desenvolvimento da tarefa. Nao pode um auditor realizar
sua atividade em toda sua plenitude se nao conhecer: Seu papel de auditor no
processo; Relacgao dos Prestadores de Servigos; Detalhes do Contratofirmado entre
as partes envolvidas; diagnéstico da doenca em cédigo (CID - 10); Tabelas de
honorarios médicos (Tabelas AMB, CBHPM, GREMESICIEFAS,etc): Tabela de
negociacao adotada (Taxas e Diarias):; Tabela de materiais descartaveis; Tabela de
Orteses € proteses; Tabelas de valores BRASINDICE;Dicionarios de especialidades
farmacéuticas e de Genéricos; Conta hospitalar; Prontuarios clinicos com os
relatorios médicos e de enfermagem; Boletins, fichas de atendimentos médicos, e
laudos médicos.

Antigamente as ferramentas de trabalho colocadas a disposigao e atendiam
as necessidades de um auditor eram apenas o Codigo Internacional de Doengas, as
Tabelas de Procedimentos Médicos e as listas de precos de materiais e
medicamentos. Hoje, com o surgimento da lei dos planos de satide e o cédigo de
defesa do consumidor, os dispositivos colocados para o auditor como forte de
consulta e elementos de trabalho, assumiram pelo mercado e suas exigéncias,
caracteristicas proprias, 0 que obrigou de modo indispensavel o conhecimento do
contrato de prestagao de servico oferecido e acordadoentre as partes.



4 CONCLUSAO

Observou-se no presente estudo que do total de cobrangas, tivernos uma
margem de 7,63% de economia nos custostotais (no primeiro trimestre de 2019)
devidoa eficiéncia do servico de Auditoria. Para que possamosdiminuir o percentual
total de perdas hospitalares precisamos constantemente que médicos, enfermeiros e
instituig6es avaliem como esto sendorealizados os registros médicos, tendo uma
visao critica e propositora de sua atua¢gao, pois devemos desempenharasatividades
focando sempre na qualidade da assisténcia prestada aos pacientes e o correto
preenchimento da guia e do prontuario que saoa principal demonstracao disso.

Visto a quantidade de instituigdes conveniadas e o grande montante de
contas reunidas para serem auditadas, é de extrema importancia que estas contas
estejam com todos os dados e contendo todas as inforrnagdes pertinentes aos
tratamentosrealizados.

Naavaliagdo com base no levantamento de dados e informagées constata-se
que a atuacao da equipe de Auditoria e contas Médicas do Hospital de Guarnicao de
Florianopolis conseguealcangaros seguintes objetivos:

© auxiliar na melhoria da qualidade do acesso e da atengao em saude;
© reduzir custos;

© utilizar melhor recursos financeiros:

 Conferir a correta utilizacao / cobrangadosrecursostécnicos disponiveis:
© apontar novasoportunidades para a regulagao daassisténcia;

© diminuir a ocorréncia de errosfuturos;e,

© demonstar as oportunidades de melhorias aos gestores e prestadores de
servicos;

e Proporcionar um ambiente de dialogo permanente entre o prestador e o
Exército.

Os procedimentos realizados pelo Setor de Auditoria do HGuF! implantam um
processo de integragao entre os usuarios, os gestores, os profissionais de satide ou
empresas conveniadas, através da realizacéo de auditorias médicas de rotina,
analiticas, de desempenho, e operacional. Fica em evidencia a disposigao do
Exército em realizar a transparéncia na aplicagao dos recursos financeiros, atender



reivindicagdes da familia militar, fazer 0 acompanhamento do relacionamento do

usuario, prestadores de servigos e gestores de unidades conveniadas ao FUSEx.

A auditoria em satide € um dos instrumentos de controle e constitui-se na

avaliagao da gestéo da satide. Tem como fungaofiscalizar as agdes € servicos

oferecidos, seus processos e resultados, condicées de acolhimento, informacao,

comunica¢ao em satide e aplicagao dos recursos ptiblicos, por meio de comparagao

entre o que esta sendofeito e os critérios técnicos, operacionais e legais, se

caracterizando como a consolidagao de um anseio antigo por parte de profissionais

ligados a area de satide, tendo como produtofinal a satisfagao dos profissionais e

servicos de satide e do usuario, razao da existéncia de todo o sistema (CREPALDI,

2007).

Porfim, o Auditor assume relevante papel como equalizador, tanto na parte

médica, como no atendimento ao usuario do FUSEx, propiciando um gerenciamento

financeiro equilibrado, onde os recursos financeiros alocados serao adequadamente

utilizados, proporcionando exceléncia na prestagaéo do servigo com elevado indice

de qualidade, de um lado e com baixo custeio, de outro.
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