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RESUMO

Auditoria médica em satide surgiu como agdo motivadora de um processo cujo propésito se apoia na
tecnologia, em sua aplicabilidade ao sistema de registro, demonstragdes, bem comoinformagdes ou

elementos contabeis, cujo principal foco apresentado esta em busca deopiniées, criticas, conclusées,
sobre quaisquer situagdes envolvidas por entidades econémicas administrativas, de ordem publica ou
privadas. Neste sentido, este artigo se propde em explicar acerca da importancia da auditoria médica
para a melhoria aos usuarios e redugao de custos no Exército Brasileiro. Este objetivo principal, tem o
suporte de outros objetivos secundarios para que se alcance a proposigaoinicial, ou seja, breve
abordagem tedrica sobre o tema, conhecimento dos preceitos legais no instrumento ditado pela
legislagao, abrangendo a ética profissional e a relagdo com o usuario, avaliagao do desempenho
médico no que tange aos elementos éticos, de gestao e eficacia das acéesprotetivas relacionadas a
saude e aprender acerca da importancia da auditoria médica no processo de melhoria da qualidade

do atendimento eficaz no Exército Brasileiro, com redug&o de custos, porém, com justo valor da
prestagao de servigos de acordo com recursos disponiveis. A metodologia utilizada para a realizacao

deste estudo foi pesquisa bibliografica com base em estudos confiaveis sobre o tema, em materiais

coletados em periddicos e artigos publicados como Google Académicos e SciELO, também estudos
baseados no Ministério da Defesa, Exército Brasileiro e¢ Departamento Geral de Pessoal
(DGP)/Diretoria de Satide (D Sau). Contudo, buscou-se entendimento sobre o tema.
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ABSTRACT

Health medical auditing has emerged as a motivating action in a process whose purposeis based on
technology,its applicability to the registration system, statements, as well as information or accounting
elements, whose main focus is on seeking opinions, criticisms, conclusions, about any situations

involved by administrative, public or private economic entities. In this sense, this article intends to

explain aboutthe importance of medical auditing to improve users and reducecostsin the Brazilian

Army. This main objective has the support of other more specific objects to reach the initial
proposition, that is, a brief theoretical approach on the subject, knowledge ofthe legal precepts in the
instrumentdictated by the legislation, including professional ethics and the relationship with the user. ,
evaluation of medical performance regarding the ethical, management andeffectiveness of health-
related protective actions and learning about the importance of medical auditing in the process of
improving the quality of effective care in the Brazilian Army, with cost reduction, however,fair value of

the rendering of services in accordancewith available resources. The methodology usedfor this study
wasbibliographic research basedon reliable studies on the subject, in materials collected in journals
and articles published as Google Scholars and SciELO,also studies based on the Ministry of Defense,
Brazilian Army and General Personnel Department (DGP) / Health Directorate (D Sau). However,

understanding was sought on the subject.
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1 INTRODUGAO

Ao abordar o tema que permeia a auditoria como uma atividade da area

médica avaliadora, se observa que, a mesma tem comopapel, analisar, controlar e

autorizar os procedimentos médicos com fins de diagnose e condutas terapéuticas,

bem como propostas, se apresenta como autonomia profissional abarcando

preceitos éticos de modo a orientar e ditar as acées que englobam relagdes

humanas€ sociais.

Segundo a Resolugaéo CFM n° 1.614/2001, a auditoria médica se constitui por

um mecanismo que emerge de um controle cujo propdsito esta em avaliar recursos

€ procedimentos adotados, buscando primeiramente melhoria na qualidade da

prestagao de servi¢o, visando reparabilidade.

Também, consiste na conferéncia, analise de documento na corregao de

possiveis falhas, priorizando melhorias dos padrées técnicos e administrativos, bem

comoelevar as condigdes hospitalares e um melhor atendimento a populagao, pelo

auditor médico. Considerando que a Constituigao Federal prevé em seu Artigo n°

196: “A saude é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas

sociais e econdmicas que visem a redugdo do risco de doengae de outros agravos e

ao acesso universale igualitario as agdes e servicos para sua promoc¢ao,protegdo e

recuperacao”(BRASIL, 1988,p, 33).

Deveras, sua relevancia, necessidades e Objetivos sao amplamente

reconhecidos pela Legislagao e pelos Codigos de Etica da area médica, além de
associados pelas Normativas Administrativas das Instituigdes de Sade. Sobretudo,

a Equipe de Auditoria deve estar atenta aoslimites, que por sua vez, sao claramente

definidos nos respectivos Codigos de Etica, tanto médico como de enfermagem,

baseados em NormasTécnicas prdprias e Pareceres de Sociedades Cientificas.

No entendimento que, mediante a atual situagao econémica do pais, nao se

pode permitir a perda de capital monetario, ainda que, najustificativa de diminuir a

incidéncia de doengas, conduzir a qualidade, constitui-se com a redugao de custos,

a conjuntura primordial na auditoria.

No intuito de desvelar as caracteristicas inerentes ao médico comoauditor, o

assunto sera discutido e enfatizado, de modo a levar a compreensao da grande

importancia que a realizagao de uma auditoria médica prévia possui dentro do

Exército Brasileiro, contudo, se busca controle dos custos, e mais ainda, qualidade



da assisténcia prestada.

Portanto, de acordo com Miqueletto (2019), a eficiéncia na utilizacdo de

recursos, tanto na esfera publica quanto privada, ao dimensionar a problematica que

podeexistir por gerenciamento inadequado, deve o gestor zelar pelo uso racional de

verbas que sao destinadas,tanto na fiscalizacéo, quanto o controle das mesmas.

Desta forma, uma das ferramentasutilizadas para a diminuigdo de custos é a

auditoria médica em satide, de modo que verifique se os procedimentos médicos

foram realizados adequadamente e se os custos empreendidos estéo em

consonancia com os protocolos e tabelas de precos de referéncia, bem como da

coeréncia entre as solicitagdes médicas e sua aplicagao.

1.1 PROBLEMA

E pertinente salientar que atualmente se verifica o acréscimo decorrente de

custos oriundos da medicina, muitas vezes, da complexidade de procedimentos

médicos, bem como o usointensivo da tecnologia, que alinhada a crescente

demanda em servigos de satde por uma populagao com expectativa de vida

aumentada,tende a gerar umareceita alta, e consequentemente, sem o aumento

dos beneficios para o paciente, ou seja, uma situagao adversa nosetor: alto custo

sem grandes resultados, podendo ocasionar até mesmo uma condic&éo de

instabilidade no 4mbito do Exército Brasileiro.

Mediante crescente necessidade de controle de custos envolvidos com a

saude, ao adentrar em novo regime fiscal consubstanciado pela Emenda

Constitucional, n° 95/2016, estabeleceu teto para os gastos com satide.

No quetange ao gerenciamento das informagées no ambito hospitalar é crucial

um delineamento em que, o conhecimento e ferramentas adequadas sejam

fundamentais.

No entanto, para a concretizagdo deste estudo, é muito importante que novas

concepgoese contribuigdes ao sistema de satide do Exército sejam apreendidas sob

a luz da metodologia cientifica, a problematica que urge diante da realidade citada,

esta em compreender: até que ponto a auditoria médica pode contribuir com a

melhoria da assisténcia ao usuario e corroborar com a redugao de custos no

Exército Brasileiro?



1.2 OBJETIVOS

O estudo tem como escopo principal explicar acerca da importancia da

auditoria médica para a melhoria aos usuarios e redugao de custos no Exército

Brasileiro.

Com o propésito de delimitar e dar o suporte esperado ao objetivo principal,

pontuaram-se objetivos especificos descritos abaixo:

i) Realizar um levantamento tedrico acerca do histdérico da auditoria

médica em seu contexto, no que tange a otimizacdo e a reducdo de

custos com saude;

ii) Apresentar preceitos legais no instrumento ditado pela legislacao,

abrangendoa ética profissional e a relagdo com o usuario;

iii) Demonstrar a importancia da auditoria médica no processo de melhoria

da qualidade do atendimento eficaz no Exército Brasileiro, com

reducao de custos, porém, com justo valor da prestagdo de servicos de

acordo com recursosdisponiveis.

iv) Avaliar 0 desempenho médico no que tange aos elementos éticos, de

gestao e eficacia das agdesprotetivas relacionadas a satide, bem coo

resultados alcangados com a implementacdo de auditoroa médica em

saude no ambito do Exército Brasileiro.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUICOES

Entende-se que, a auditoria médica, de acordo com o Manual de Auditoria de

Contas Médicas do Exército Brasileiro (2017), considera os padrées técnicos, bem

como a melhoria das condigées hospitalares. Neste sentido, o auditor em qualquer

area de atuacdo contribui com a promogao e manutengao da satude, quer seja no

Ambito pUblico ou privado.

Entende-se que, a auditoria médica, de acordo com o Manualde Auditoria de

Contas Médicas do Exército Brasileiro (2017), considera os padrdes técnicos, bem

como a melhoria das condigées hospitalares. Neste sentido, de igual modo,o auditor

em qualquer area de atuacao contribui com a promogao e manutencgao da satide,

quer seja no ambito publico ou privado.



© trabalho seré relevante no ambito social, pois, tende a levar ao

conhecimento de todos a importancia da auditoria médica e suas especificidades. Se

faz relevante também no Ambito do Exército Brasileiro, uma vez que estabelece

entre as partes, 0 exercicio do que foi acordado, conduzindo a manuten¢gao o

equilibrio do sistemapossibilitando a todos0 direito a saude.

Nao obstante, € muito relevante que a auditoria em saude implemente

solugao de possiveis problemas que surjam, na medida que possibilita ser um
instrumento administrativo e fiscalizador de custos,priorizando a qualidade, fazendo

com que a auditoria médica seja assegurada ao usuario no que tange o direito 4
assisténcia, Faraco (2004), afirma que tal fato apreende ganhos na melhoria da

gestao, bem como na adequagao dosrecursosfinanceiros.

Este trabalho pretende contribuir com o Exército Brasileiro, no que se refere

ao controle efetivo dos gastos com satide, demandando medidas com reducao de

desperdicios de recursos financeiros e priorizando a qualidade da assisténcia

prestada aos usuarios no sistema de satide do Exército.

Contribui também com osprofissionais que atuam na area de satide, como
médicos, por exemplo, conscientizando de seu papel na auditoria, que se da por

meio do alcance de metas, dentre as quais se encontram a melhoria de assisténcia
ao usuario e redugao decustos no Exército Brasileiro.

Contudo, a maior contribuicao deste trabalho esta em direcionar a equipe
médica acerca da importancia da auditoria, levando as boas praticas, como a
melhoria das auditorias médicas com auditores mais presentes e conscientes na
prestagao de servicgos apoiados em gestao, qualificagao e atualizacdo dos

processos.

2 METODOLOGIA

O estudo foi realizado mediante um Processo cientifico e baseado em
procedimentos metodolégicos. Portanto, neste item, se apresenta de forma sucinta a
partir do problema elencado, os meios pelos quais pode ser solucionado, assim
como seus critérios, estratégias e instrumentos utilizados na trajetoria deste
processoasformaspelas quais foram utilizados.

O percurso desenvolvido pela pesquisa teve como marco inicial estudo
baseado em revisaodaliteratura, por consulta a manuais doutrinarios, documentos



€ trabalhos cientificos, bem como de conhecimentos extraidos de experiéncia

pratica. Mediante o estudo, foi escolhido o método de levantamento bibliografico,

descritivo e qualitativo, se realizou consulta em bancos de dados eletrénicos,

trabalhos publicados em portugués, estudos baseados no Ministério da Defesa -

Exército Brasileiro; Departamento Geral de Pessoal (DGP)/Diretoria de Saude (D

Sau); Pagina Institucional; Departamento Geral de Pessoal (DGP)/Diretoria de

Satide; Manual de Auditoria Médica; Manual de Auditoria Médica, bem como em

Resolugdes CFM: N° 1614/2001, N° 1845/2008, N° 1930/2009 e N° 1951/2010:

NTAUMEx (Normas Técnicas de Auditoria Médica no Exército Brasileiro).

Quanto a natureza, caracteriza-se como pesquisadotipo aplicada, por ter por

objetivo gerar conhecimentos para aplicacdo pratica dirigidos a solugao de

problemasespecificos relacionados 4 manutengao deniveis dtimos de cogni¢ao em

combate, valendo-se para tal do método indutivo como formade viabilizar a tomada

de decisdes acerca do alcance dainvestigagdo, das regras de explicacado dos fatos

e da validade de suas generalizagées.

A selecéo das fontes de pesquisa e baseou em publicagdes de autores de

reconhecida importancia no meio académico e em artigos veiculados em periddicos

indexados pela Coordenagdo de Aperfeigoamento de Pessoal de Nivel Superior

(CAPES).

No entanto, o delineamento da pesquisa compreendeua parte inicial do
trabalho cientifico, ou seja, a parte de planejamento da pesquisa e envolve tanto a

diagramagao quanto a coleta de dados e sua fungao é possibilitar que novos

pesquisadores executem a mesma pesquisa e possam chegar as mesmas

conclusdes (CALAIS, 2010; GIL, 2002).

Quanto a limitagéo e alcance da pesquisa, no que tange as dimensdes da
variavel auditoria médica, se realizou um levantamento baseado em conceitos
dispostos no Manual de Auditoria Médica do Exército Brasileiro, concernentes as

atividades militares, visando sobretudo, Departamento-Geral do Pessoal e tem como

principais competéncias o planejamento, o controle, a coordenagao, a supervisao, a
gestao, a avaliagdo e a auditoria das atividadesrelativas a saUde da familia militar

do Exército Brasileiro.

Seuslimites se dao por se tratar de uma pesquisa de revisao bibliografica,

contudo, ha necessidade de investigacao, ainda que estejam respaldadas em
autores de referéncia, n&o ha possibilidade de esgotamento do assunto, uma vez



que, todos os aspectos relacionados ao bem-estar, qualidade, gestao, e reducdo de

custos necessitam do fomento de novas pesquisas que proporcione maior

visibilidade ao tema e com isso colaborar ainda mais com a manutencdo da ordem e

qualidade no Exército Brasileiro.

2.1 REVISAO DE LITERATURA

A Revisaodaliteratura possui 0 objetivo de apresentar de forma ampla, baseada

em pesquisasbibliograficas a estrutura de planejamento do estudo, sao mostrados

Os conceitos centrais da pesquisa com base no pensamentodeoutros autores sobre

o assunto.

2.2 AUDITORIA

A Auditoria se trata de um método que abrange intrinsecamentea aferigao

pela qual os cuidados sao prestados pela equipe de satide, baseados em padrées

determinados consoante a realidade que se pretende verificar (D. INNOCENZO,

2006).

Destaca-se que diversos setores da economia utilizam a atividade da

auditoria e entre eles esta o setor de satide que também se caracteriza por um

modelo econémico e capitalista de otimizac&o dos lucros. Segundo Scarparo e

Ferraz (2008), abrange o desempenho dos profissionais e das instituigdes,

incorporando a operacionalizagao dos processos de auditoria.

“Auditoria 6 um exame cuidadoso, sistematico e independente das
atividades desenvolvidas em determinada empresaou setor, cujo objetivo é
averiguar se elas estéo de acordo com as disposigdes planejadas e/ou
estabelecidas previamente, se foram implementadas com eficdcia e se
estaéo adequadas (em conformidade) & consecucéo dos objetivos”
(QUEIROZ,2009).

E importante salientar que a auditoria bem como suas atividades possuem

aplicabilidades disponiveis para os mais diversos setores. Desta forma, o setor da

saude aproveita-se da sistematica oferecida pelas agdes em auditoria, para uso na

gestao e administragao de seus recursos (BRASIL, 2005).

2.3. PRONTUARIO MEDICO



Ha muitas definigdes acerca do Prontuario Médico, e uma das definicdes, de

acordo com Massad (2003), é o registro em sistemas de informagdes de dados de

um paciente de umainstituigao de satide, que aborda desde suas definicdes

demograficas, até historico médico, que se caracteriza por dados obtidos do estado

de satide do paciente e atendimentos médicos dispensadosa ele portoda suavida.

O prontudrio médico para Massad, Marin e Azevedo Neto (2003), é uma

atividade concernente a pratica médica constituida no final do século XVIII, fazendo

parte das transformagoes das praticas médicas caracterizando a medicina moderna,

diferenciando-se na forma de contetdodosregistros elaborados pelos médicos, que

se caracterizavam pelo relato de casos, despadronizados, e que registravam

aqueles casos considerados excepcionais e que ndo deveriam ser esquecidos.

Portanto, de acordo com o Manual de Auditoria de Contas Médicas do

Exército Brasileiro (2017), o prontuario é um documento de manutengao permanente

dos servigos de satide, podendo, apds 10 anos, a contar da data do ultimo registro

de atendimento do paciente, ser substituido por outros métodos de registro, capazes

de assegurara restauragao plenadasinformacéesnele contido.

2.3.1. HISTORICO DE AUDITORIA EM SAUDE

Ao buscarinformagées relevantes acerca da auditoria médica, foi possivel

encontrar o primeiro relato afirmando que ocorreu em 1918 nos EUA, por meio da

revisao de prontuarios de pacientes para identificagéo da qualidade da assisténcia

médica prestada. De acordo com Kurcgant(2006),tal atividade Ppassou a exercer um

novo papel nasinstituigdes de satide a partir da década de 1980, atrelada aos

avangostecnoldgicos, a globalizagao de mercados,a informatizagao, a concorréncia

entre os prestadores de servigos e ao aumento das exigéncias dosclientes.

Mezomo(2001) afirma que, em 1952, foi criada a Lei Alipio Correia Neto na

cujo dever dos hospitais filantrépicos estava em controlar a documentacao das

historias clinicas completas de todos os pacientes. Porém, o que se podeinformar é

que até a década de 1960,a politica de satide do pais estava ligada as caixas de

assisténcia e beneficios de satide, criadas em 1923, onde atendiam os associados e

dependentes conformea categoria profissional a qual pertencia o trabalhador.



Contudo, com a unificagao dos institutos, em 1967, no atendimento a

demanda na area da satide, surgiram duas situacdes novas, ou seja, a necessidade

da compra de servigos de terceiros, e importancia do atendimento a clientela, de

forma individualizada,por classe social e pelo direito de escolha do atendimento.

Mediante esta ocorréncia a terceirizag&o levou o governo, como érgdo

comprador, a adotar medidas que analisassem, controlassem e corrigissem, cujo

objetivo inicial estava em prevenir o desperdicio, cobrangas indevidas de modo de a

ampliar a manutengao da qualidade dos servicgos oferecidos.

Pereira (2010), corrobora que, como garantia do programa proposto e a

integridade do sistema em funcionamento, houve a necessidade da criagéo de um

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

de auditores da previdéncia social. Posteriormente, de acordo com Mezzomo (2001),

em 18 de julho de 1966,foi fundada a Associagao Brasileira de Arquivo Médico e

Estatistico.

Noinicio da década de 70, se apresentou a necessidade de um sistema de

controle e avaliagdo da assisténcia médica, ou seja, por parte do INPS

-—

Instituto

Nacional de Previdéncia Social, e por parte do Sistema Supletivo. Isto ocorreu por

conta da descoberta de fraudes e outros desvios com a saida de recursos

financeiros, que ocorreram tanto no sistema publico quanto no suplementar

(PEREIRA,2010).

Porestas razdes, nesta mesmaépoca,alguns hospitais deram inicio a pratica

de auditoria para avaliagéo dos aspectos técnicos, éticos e administrativos do

desempenhoda equipe de saide (FONSECAetal., 2005). Foi tao relevante, que em

1976, 0 Ministério da Previdéncia sistematizou a avaliagao dos servicos médicos

prestadospela auditoria médica e administrativa das contas a serem pagas.

Neste movimento de mudancas e ampliacées das avaliacdes, foram criadas

as chamadascontas hospitalares, que mais tarde se transformaram em GIH — Guia

de Internagao Hospitalar, e assim, as atividades de auditoria foram estabelecidas

como Controle Formal e Técnico (BRASIL, 2012).

No entanto, no Brasil, a partir da década de 90, que 0 exercicio da auditoria

em satde por meio da Lei Organica da Saude, n° 8.080, estabeleceu a necessidade

de criagao do SNA — Sistema Nacional de Auditoria em 1993. Entéo, o SNA passou

a exercer a fungao fiscalizadora dos servigos de saude do pais, por conta da
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necessidade de descentralizagao da gestaoinstituida pelo SUS - Sistema Unico de

Saude (FONSECAetal., 2005).

O SNA tem como objetivo principal, a avaliacéo técnica,cientifica, contabil,

financeira e patrimonial do SUS e sua agdo deve ocorrer por meio de orgaos

estaduais, municipais e da representagao do Ministério da Satide em cada estado da

federagao de forma descentralizada.

O Decreto 7508/11 dita que o papel do SNA e suas competénciasde controle

interno, promoveu a reviséo do Decreto 1651 de 1995, e assim, se fortaleceu. No

entanto, cabe destacar que, o Decreto efetiva o Sistema Nacional de Auditoria do

SUS, e dispde acerca da organizagdéo do SUS, o planejamento da satde, a

assisténcia a satide e a articulagdo dos estados e municipios.

Também, em suas disposigdes, prevé acordos entre os federativos cuja

finalidade esta em organizar e integrar as agdes e servicos de satide na rede

regionalizada, definindo responsabilidades, indicadores e metas de saude, entre

outros.

Sucintamente, € possivel verificar como se deu a evolucao historica da

auditoria em saude no Brasil, partindo de sua implantagao, com os avancos

incontestaveis, entretanto, ainda a percorrer, no sentido de oferecer maior

efetividade e controle de qualidade em um processo, considerando a educacgao

permanente como umadesuasprincipais fungdes.

2.4 AUDITORIA MEDICA E ETICA

O Codigo de Etica Médica (CEM) atualmente dispde um capitulo (XI) a

auditoria e pericia médicas. Ou seja, artigos contemplando matéria outrora existente

em resolugdes do Conselho Federal de Medicina, em resposta as necessidades

impostas pelo cotidiano do médico nessas fungdes. Destaca-se que, tanto a

auditoria quanto a pericia nao constituem especialidade médica ou area de atuagao

na forma da Resolugao n° 1845/2008 com a alteragao introduzida pela Resolugao n°

1930/2009.

Portanto, quatro artigos do CEM delimitam condutas éticas ao médico na

fungao de médico auditor, sendo vedado:
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Art. 94 Intervir, quando em fungao de auditor, assistente técnico ou perito,
nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciagdo em

presenca do examinado,reservando suas observagéespara relatdrio.

Art. 96 Receber remuneracaoougratificagao por valores vinculados a glosa
Ou ao sucessoda causa, quando nafungao deperito ou de auditor.
Art. 97 Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na fungdode auditor
ou de perito, procedimentos propedéuticos ou terapéuticos instituidos,
salvo, no ultimo caso, em situagdes de urgéncia, emergéncia ou iminente
perigo de morte do paciente, comunicando, por escrito, 0 fato ao médico
assistente.
Art. 98 Deixar de atuar com absoluta isengao quando designadopara servir

como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas
atribuigdes e de sua competéncia.

A Resolugao CFM n° 1614,de 8 de fevereiro de 2001, dita que os médicos, as

empresas de auditoria e€ seus responsdveis técnicos estejam devidamente

registrados nos Conselhos Regionais das jurisdigdes onde seus contratantes

estiverem atuando. Uma vez que, o registro é condigdo essencial para inicio das

atividades da empresa.

Tal resolugao disciplina a atividade e estabelece importantes limites do

comportamento ético. Neste sentido, 0 médico em fungao de auditoria deve

identificar-se em todos os seusatos, obriga-se a mantero sigilo profissional, sendo

vedado exagerar ou omitir fatos decorrentes do exercicio, bem como divulgar suas

observagées, conclusGes ou recomendacées (NETO, 2010).

2.5 SISTEMA HOSPITALAR

De acordo com Brasil (2017), concernente a Assisténcia Hospitalar, a

exigéncia

de umaauditoria apresenta trés niveis ou componentes:

a) Prévia — admissional.

Mediante o entendimento que emerge do Manualde Auditoria e Contas Médicas

do Exército Brasileiro (2017), destaca-se o seguinte:

Todo 0 processo de admissao do paciente no hospital deve ser monitorado
pela auditoria, desde a solicitagéo do médico assistente até a conclusado do
tito da internagéo. Cabe ao auditor responsavel pela auditoria prévia, a
analise das solicitagées e as autorizagdes, desencadeando o processo de
emissdo das guias ou documentos comprovantesde autorizagoes.



Neste sentido, a andlise dassolicitagées deve considerar tanto a necessidade

quanto a realizagao das internacdes em locais adequados por periodos compativeis.

Contando com o apoio do setor administrativo, entéo, o auditor deve acompanhar

todo o processo de hospitalizagao, garantindo que informagdes técnicas e

administrativas estejam em conformidade e claramente colocadas, comocoberturas,

situag6esclinicas ou cirtirgicas, etc.

No entanto, a falta de informagdes pode ampliar o tempo de hospitalizagao, e

no aguardo de autorizagao para a realizagao de procedimentos, as diarias tendem a

aumentar, implicando em outros custos adicionais.

b) Concorrente — desenvolvimento da hospitalizagao

Denominada como “visita hospitalar’, praticada cada vez mais, possui a

analisar prévia das contas médicas, trata-se de um acompanhamento continuo das

hospitalizagdes, com foco nos custos e visando a qualidade dosservicos prestados.

Portanto, o auditor faz a reavaliagaoinicial da necessidade da internacdo, mediante

observac¢aodireta e entrevista do paciente. Posteriormente, acompanhaa realizagao

de procedimentos, terapias e diagndsticos, inclusive os cuidados recebidos pelos

pacientes. Dentre as fungdes estéo: observar os prontudrios com as prescrigdes,

evolugdes médicas e anotagées de enfermagem.

Também, acompanhaa necessidade de prorrogacées ou dealta, discutindo,

0 caso com 0 médicoassistente.

De acordo com Manual de Auditoria e Contas Médicas do Exército Brasileiro

(2017), outro ponto importante se da no entendimento que o auditor, ao atuar dentro

do hospital, deve intervir nos custos das internagdes de forma efetiva, promover

corregdes e ajustes, dentre as quais (diarias pagas desnecessariamente em

decorréncia de suspensdo de cirurgias, demora na realizagao da cirurgia eletiva,

auséncia do médico assistente na evolugdo do paciente, bem como, prescrever ou

dar a alta, realizar exames pré-operatorios entre outros procedimentos que poderiam

ser realizados em ambulatorio, etc.) (BRASIL,2017).

c) Posteriori — esta relacionada as informacgées obtidas apds a alta do paciente.

A Auditoria Posteriori, segundo Manual de Auditoria e Contas Médicas do

Exército Brasileiro (2017), tem como objetivo analisar documentos, relatérios



encaminhados da auditoria concorrente, de autorizagdes prévias, da conta médica,
com andlise do auditor médico e de enfermagem, emitindo assim, um relatério de
conformidade ou nao conformidade, assinado e carimbado conforme o caso,

detalhandoitens e distorgdes detectadas.

Também, o auditor, apds todo o processo, tera condigdes de avaliar o

desempenhoreal de cada prestador, para implementar a correc&o das distorgées
refletindo na melhoria na qualidade do servigo prestado.

2.6 ATIVIDADES DOS AUDITORES

Asatividades dos médicos auditores militares sao reguladas pelosartigos 13°
das NTAUMEx — (Normas Técnicas sobre Auditoria Médica no Ambito do Exército
Brasileiro) abaixo citados,pela legislagao e manuais pelas Resolugdes do CFM.

Art. 13°. O Médico Militar ou Civil, na fungao de Auditor e integrante do
Servigo de Auditoria Médica, esta sujeito a Resolugao n° 1.931 / 2009 —
CFM (Codigo de Etica Médica) e a Resolugdo n° 1.614 / 01 — CFM
(Regulamentagao da Norma Auditoria Médica), obrigando-se, entre outras
Coisas,a pautar suasatividades em conformidade com o disposto a seguir:

- Identificar-se, de forma clara, em todos os seus atos, fazendo constar
sempre 0 NUmero de seu Registro no Conselho Regional de Medicina:
I - Quando em visita a uma OCS, apresentar-se ao Diretor Técnico ou
Diretor Clinico da mesmaantes de iniciar suas atividades, a fim de obter
garantias para o acesso aos pacientes e a documentagao que for
necessaria;
Ill - Manter o sigilo profissional e comunicar, quando necessario, suas
observacgées, conclusées e recomendagéespor escrito a quem de direito,
sendo-Ihe vedadorealizar anotagdes no prontuario do paciente;
IV - Solicitar por escrito ao médico assistente quaisquer esclarecimentos
necessarios a respeito da assisténcia aos pacientes relacionados as suas
atividades;
V - Acessar“in loco” todos os documentos necessarios, relacionados aos
pacientes sob a sua atengao, nao lhe sendo permitida a retirada de
Prontuarios ou cépias dos mesmos das instalagdes da OCS,a nao ser nas
situagdes em que se identifiquem indicios de irregularidades no atendimento
do pacientee cuja comprovagao requeira a andlise do prontuario médico;
VI - Examinar o paciente, desde que autorizado pelo mesmo ou por seu
representante legal, devendo nestes casos comunicar previamente o
médico assistente, facultando ao mesmo a presenga durante o exame;
Vil - Acompanhar procedimentos a serem realizados no paciente, desde
que autorizado pelo mesmo,por seu representante legal e/ou pelo médico
assistente; 20 VIII - Comunicar ao médico assistente toda impropriedade ou



irregularidade observada na prestacdo do servico ao paciente, solicitando
do mesmoosesclarecimentos necessarios;
IX - Recomendar em seusrelatérios medidas orientadoras ou corretivas,
nao podendoaplicar nenhuma medida punitiva ao médico assistente ou a
OCS; e
X - Desempenharsuasatividades sem propor ou intermediar acordos que
visem restringir ou limitar 0 exercicio da Medicina ou que visem aspectos
Pecuniarios, nado podendo ser remunerado, gratificado ou recompensado
porvalores vinculadosa glosas.

2.6.1 Auditorias das contas médicas

O artigo 22° das NTAUMEx, regula as auditorias das contas hospitalares
devendo iniciar preliminarmente com a apresentagao do pedido do médico
assistente ao médico militar ou da internagado nos Pronto Atendimento das OCS
(Organizagao Civil de Saude) e prosseguir com o acompanhamento até o
pagamento das contas geradas nestes procedimentos.

Art. 22°. As Contas Hospitalares deverao ser auditadas em confronto com
as informagées contidas no prontuario do paciente, a disposigao na OCS
que prestou o servigo ou na propria OMS, nos Relatérios de Visita
Hospitalar e€ em todos os laudos, justificativas, boletins cirurgicos e
anestésicos e em folhas de gastos em salas de cirurgia.
§ 1° A boa qualidade das informagées registradas por ocasiao dasVisitas
de Auditoria Concorrente pelo Médico/Enfermeiro é fundamental para
agilizar 0 processo de auditoria retrospectiva, reduzindo ao maximo o tempo
deverificagao daquele prontuadrio.
§ 2° Deverao ser obrigatoriamente verificados em todas as contas, os
seguintesitens:
| - Validagéo da conta com a apresentacao e conferéncia da Guia de
Encaminhamento contendo a assinatura do paciente ou responsavel e com
a correta identificagao do paciente e do prestador em questo nossistemas;
|| - Numero de didrias cobradas, de acordo com o tipo de acomodagao
autorizada e em conformidade com as datas de internagaoe alta hospitalar;
Ill - taxas hospitalares cobradas, atentando para o que realmente deve ser
Pago e para os eventos ja inclusos nas referidas taxas descritas em
Contrato. IV - Honordarios profissionais cobrados, sendo imprescindivel a
observacao de todas as orientagdes contidas nas Instrugdes Gerais das
Tabelas acordadas nos Termos de Contrato/Credenciamento (CBHPM);
V - Medicamentos utilizados, sendo necessaria a confirmagao junto ao
Prontudrio do paciente de que esta sendo cobrado o que foi realmente
prescrito e checado pela enfermagem. E fundamental também a conferéncia
dos valores nas Revistas acordadas em contrato.
VI - Materiais descartaveis utilizados, baseado nas checagensde preparo e
administragaéo de medicamentos e na realizagao de exames e
procedimentos; VII - OPME utilizados, verificando conformidade com as
solicitagdes e autorizacdes prévias mediante aprovacao de orgamentos e de
acordo com as taxas de comercializagado negociadas e acordadas
contratualmente.
VIII - evidéncias de uso das OPME(dispositivos implantaveis), como: a) RX,
filmes de radioscopias ou hemodinamica pés implante; b) folha de sala
cirurgica com descrigao dositens utilizados detalhadamente; c) relatorios
disponiveis no prontuario referente ao implante dos dispositivos; d) nota
fiscal (incompatibilidade de valores, quantidade, fornecedor, data); e)
material ou implante utilizado sem detalhamento correto; e f) quantidade



cobrada diferente da autorizada (descrigéo, embalagem e imagem RX peri
ou pésoperatério e ou intensificador de imagem)
IX - Gases medicinais, cuja prescrigdo é de prerrogativa médica, devendo
ser cuidadosamente conferidos, baseado na quantidadeutilizada e checada
no prontuario. E importante a boa negociacao devalores referentes a Gases
Medicinais, por se tratar de item de grande variagao de prego nos mercados
regionais e possibilitar facilmente a cobranga equivocadaouirregular; e
X - Exames de imagem e exameslaboratoriais, conferidos e checados de
acordo com filmes e/ou laudos dos mesmos, devendoserverificados em
conformidade com as Tabelas acordadas.

2.6.1.1 Precificagao na auditoria médica

A conferéncia dos valores das contas médicas, de acordo com Miquelleto

(2019), s&o realizadas conforme as tabelas constantes dos contratos e valores de

pacotes acordados com as OCS/PSAs4oas seguintes:

- Tabela BRASINDICE: Tabela que serve para a Pesquisa de Precos de

Medicamentos, Solugdes e Materiais Hospitalares. E confeccionada pela Editora

Andrei e atualizada mensalmente com os valores de mercado.

- Tabela SIMPRO: Consiste em Banco de dados de materiais e

medicamentos,utilizado como referéncia de informagées destinada, direcionado a

compras, faturamento,licitagdes, analise e auditoria de contas médico-hospitalares.

Produzido pela SIMPRO — Informacées e Solugdes em Satide.

- Classificagao Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos

(CHBPM): Parametros de referéncia de honorarios médicos que busca garantir

uma remuneracao equilibrada dos servicos prestados. Constando os procedimentos

realizados pelos médicos, necessidade de auxiliares, hotelaria e o necessidade de

anestesia, sendo produzida pela Associacdo Médica Brasileira e atualizada a cada

02 (dois) anos.

- Tabela do DGP: Umatabela de procedimentos médicos — odontoldgicos

autorizados pelo Departamento Geral de Pessoal do Exército e serve de

complemento para a CHBPM.

2.6.2 Glosa

Para melhor entendimento do que se refere a palavra ‘Glosa’, € o

“Cancelamento ou recusa, parcial ou total, de um orgamento, conta ou verba ou
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parcelas de uma conta ou orgamento”, cujo significado e encontra no Dicionario

Aurélio.

Motta (2003), discorre que Glosa é um ajuste referente a uma determinada

cobranga apresentada por um servico prestado. Podendo serpositiva ou negativa,

isto 6, pode ser cobrado um valor fora daquele que deveria ser cobrado.

E ainda segundo o SNA (Sistema Nacionalde Auditoria): “E a rejeigao total ou

parcial de recursos financeiros do SUS,utilizados pelos Estados, Distrito Federal e

Municipios de forma irregular ou cobrados indevidamente por prestadores de

servigos, causando danosaos cofres publicos”. Considera-se entao, que as Glosas

sao importantes para que n&o ocorram cobrangas indevidas, tornando assim, o

Processo de pagamento das contas médicas mais oneroso para a Administragao

Publica.

Em suma, as glosas funcionam comocorretores sendo utilizadas ja na fase

final da auditoria. Sendo assim, ocorre também recurso da contra glosa, que feito

pelas OCS/PSA,no entendimentode que foram realizadas de formaindevida.

3 RESULTADOSE DISCUSSAO

Mediante o que foi apresentado nos capitulos anteriores, é pertinente

apresentar alguns pontos que estéo em evidéncia acerca da regulacdo para

controles de gastos no Sistema de Satide do Exército Brasileiro. Corroborando com

a revisao da bibliografia, uma vez que, a auditoria médica foi implantada em

definitivo nos servigos de sate brasileiro, a partir da Lei 8.080, a qual criou o

Sistema Nacional de Auditoria, de modo a acompanhar custos com servigos de

saude.

Considerando o problema propostoinicialmente, que questiona a importancia

da auditoria médica na contribuigdo para a melhoria da assisténcia ao usuario e a

redugao de custos no Exército Brasileiro. Considera-se primordialmente, a redugao

de gastos sem afetar a qualidade aos usuarios do Sistema de Satide do Exército.

Neste sentido, 0 Quadro 1, apresenta primeiramente, quais sao os fatores

complicadores para a gestéo em satide.

 

Fatores complicadores na Gestao em Saude
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1. Aumento da expectativa de vida
 

Evolugao Tecnoldgica/ Novos procedimentos
 

Aumento doscustos com servicos
 

Aumento dos custos com encaminhamentos
 

Evasao deespecialistas
 

Formacaode categorias de grupos de especialistas
 ~}

2]
a

a]
o
|

Demanda Crescente   
Quadro1 - Fatores complicadores para a gestao em sauide
Fonte: DSAU, 2018

Considerando os fatores complicadores na gestéo em satide, outro fator que

deve ser observado se da nosprincipais ébices que se apresentam nos processos

do Setor de Regulagao de Auditoria Médica, demonstrados no Quadro 2.
 

Principais Obices no Setor de Regulagao
de Auditoria Médica

1. Solicitagéo apds meses/anoderealizado o evento, OPME,custos, taxas
 

 

Justificativas de “urgéncia/emergéncia”
 

Faturas com cobrangasindevidas,valoresaltos e “sem glosa”
 

Dificuldade no controle/redugao dos custos
 oy

A
)

Demora no envio de processos 4 Segdo de Regulagao de Auditoria Médica

 6. Demora noretorno de solicitagéesfeitas pela Segao de Regulagao de Auditoria
Médica

 7. Lembrando que a demora no Pagamento, diminui poder de barganha nas negociagdes com o credenciado.   Quadro 2 — Principais dbices no Setor de Regulagao de Auditoria Médica
Fonte: DSAU, 2018

Considerando estes achados, de acordo com Castro (2018), mediante a

incorporagao do FUSEx (Fundo de Satide do Exército), o Fundo passou a sofrer
agées definidas pela Emenda Constitucional n° 95, de 2016 (PEC 241/2016), que,

por meio de implementagdo de um novo regime fiscal, os gastos com satide

integrariam o rol de despesas a possuirem um teto de gastos publicos.

Ou seja, a emenda contribuiu muito Para que ocorresse efetivamente o

fortalecimento de um controle dos gastos com satide, demandando medidas para



evitar-se desperdicio de recursos financeiros, sem deixar de preocupar-se com a

qualidadeda assisténcia prestada aos usuarios do sistema de satide do Exército.

Contudo, a oportunidade de melhoria se apresenta de modo a conter o

avango dos gastos com saude, efetivando medidas de modo que minimizem os

gastos, apresentando também oportunidades de melhorias, as quais estado

apresentadas no Quadro3.

 

Oportunidades de melhorias
 

1. Atengao nas negociagées
contratuais - Definigao de tabelas dos honorarios;

- Boa negociagao da tabela de diarias e
taxas;
- Tabela SIMPRO+ % (ideal sem entrada)
- Medicamento de usorestrito + %

  
2. Busca pela execucaodas etapas do processode auditoria (prévia. Concorrente e

pds-auditoria)

 

3. Atengao aos casos de home care

 

4. Criagaéo de banco de dados de OPME — autorizacées futuras
 

 
Nao descuidarde auditorias - Gastos nos diversos setores
internas e

- Valores pregdes

- Auditoria SIRE (Sistema de Registro de
Encaminhamento)

- Implantagdo de despesas    
Quadro 3 — Oportunidades de melhorias (Continuagao)
Fonte: DSAU, 2018

As questées que englobam a auditoria médica, se forem atividades pautadas

em estudos sistematicos, enseja a melhoria na qualidade dos_ servigos,

possibilitando 0 uso de insumos em satide com procedimentos vigentes na area de

sade (PAIM; CICONELLI, 2007).

Por conseguinte, o auditor medico, ao auditare, consequentemente, avalia os

resultados das agdes em satde, assegurando ao usuario o direito adequado a

assisténcia, concretizando a melhoria da gestéo e adequacao dos recursos

financeiros (FARACO,2004).
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4 CONSIDERACOESFINAIS

O estudoteve

o

intuito de demonstrar como se comporta a auditoria médica
em saude no Exército Brasileiro, considerando a redugao de custos como forma de
direcionar uma gestaoeficiente, sem deixar de lado a qualidade no atendimento ao

usuario.

Contudo, durante a revisdo bibliografica, foi Possivel observar a importancia
da auditoria médica por meio de documentos, codigo de ética, legislagdo, revisitando
0 historico da auditoria médica no Brasil, estudos cientificos e de documentos
internos de Sistema de Gestdo em satide.

O estudo favoreceu um pouco mais de conhecimentos acerca da auditoria
médica para a melhoria da assisténcia ao usuario no exército brasileiro. Também o
funcionamento do Sistema Hospitalar, da atuagdo dos médicos e principalmente a
Oportunidade de conhecimento dalegislagdo no que tange o Sistema Nacional de
Auditoria, cujo propdsito esta no fortalecimento da gestao, bem como a alocacao e
utilizagao de recursos de forma adequada, compreendendo a qualidade da atencgao
a satide, incorporando Preocupagao com acompanhamento de acées.

Cabe destacar que, ainda ha muito que desenvolver na questao de
gerenciamento de contas, uma vez que se deve permitir mudangas que fomentem
no sistema de satde meios Para oferecer aos usuarios melhor qualidade no
atendimento, considerando que as organizag6es responsaveis desenvolvam este
processo com o menorcusto possivel.
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