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RESUMO 
 
O Fundo de Saúde do Exército é o órgão responsável pelo gerenciamento de recursos 
financeiros que devem ser aplicados para prevenção, tratamento e reabilitação de usuários 
do Sistema de Saúde do Exército. Devido à dificuldade de incorporação de tecnologias, 
diversos procedimentos, internação e cirurgias são terceirizados para OCS credenciadas, que 
prestam o serviço acordado sempre que necessário. O pagamento destas OCS é pré-
negociado mediante uso de tabelas específicas, normalmente em sistema de “conta aberta”, 
o que representa liberdade de atuação pela OCS, porém aumenta o custo das faturas 
hospitalares por possibilitar a inclusão indiscriminada de materiais, medicamentos e 
procedimentos, muitas vezes desnecessários. Fruto de negociação com as prestadoras de 
serviço locais, o Hospital Militar de Área de Brasília implementou, no ano de 2021, um edital 
de credenciamento que dá preferência às contas tipo procedimentos gerenciados e diária 
global, a fim de minimizar custos ao FUSEx além de facilitar e acelerar os processos de 
auditoria, o que garante o pagamento em menor tempo ao prestador. Este trabalho analisa 
este processo e a necessidade de sua realização. 
 
Palavras-chave: Auditoria. Negociação. Fundo de Saúde do Exército. 
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ABSTRACT 

 

The Army Health Fund (FuSEx) is the department responsible for managing the financial 
resources that must be applied to the prevention, treatment and rehabilitation of users of 
the Army Health System. Due to the difficulty of incorporating technologies, several 
procedures, hospitalization and surgeries are outsourced to accredited civil health 
organizations, which provide the agreed service whenever necessary. The payment of these 
civil health organizations is pre-negotiated through the use of specific tables, usually in an 
"open account" system, which represents freedom of action by the health providers, but 
increases the cost of hospital bills by allowing the indiscriminate inclusion of materials, 
medicines and procedures, often unnecessary. As a result of negotiation with local service 
providers, the Hospital Militar de Área de Brasília implemented, in 2021, an accreditation 
notice that gives preference to accounts such as “managed procedures” and “global daily”, 
in order to minimize costs to FUSEx, in addition to facilitating and speeding up auditing 
processes, which guarantees payment in less time to the provider. This work analyzes this 
process and the need for its realization. 
 

Keywords: Audit. Negotiation. Army Health Fund 
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Avaliação de procedimentos gerenciados e diária global em 
auditoria no Hospital Militar de Área de Brasília 
 

CAMILA VITAL CARDOSO1 

CLÁUDIO DE LIMA ANTÔNIO2 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro possui, assim como algumas autarquias e empresas federais, 

estaduais e municipais, um fundo de saúde que gerencia todos os recursos obtidos para o 

atendimento de saúde de militares da ativa e da reserva, seus dependentes, pensionistas e 

servidores civis. Estes recursos provêm da contribuição mensal de seus beneficiários e de 

repasses federais a fim de atender, também, aqueles que usam o sistema, mas são 

legalmente isentos de contribuição. 

O gerenciamento dos recursos é essencial para que o melhor serviço de saúde seja 

prestado a todos os usuários. Isso é mais evidente quando se expõe a quantia de 

arrecadação versus a quantia gasta mensalmente, o que levará ao colapso do sistema caso 

não sejam tomadas medidas de contensão. 

A medida de contensão escolhida pelo Exército Brasileiro foi o incremento dos 

serviços de Auditoria de Contas Médicas, a criação de um curso de formação próprio nessa 

área e o aumento do volume de pessoal vinculado a essas áreas. Por outro lado, o aumento 

do volume de pessoal não significa, exatamente, garantia de eficiência ou aumento de 

qualidade, uma vez que a maioria do pessoal designado para as áreas de Auditoria não 

possui qualquer experiência, desconhecendo a legislação civil e militar pertinente e os 

trâmites internos de auditagem. 

Além disso, a participação das equipes de auditoria na negociação de contratos com 

organizações civis de saúde (OCS) é essencial para que se cheguem a preços factíveis com 

boa qualidade de serviços prestados. 

Dentro deste amplo universo que toma cada vez mais importância dentro do Exército 

Brasileiro, são essenciais algumas regras gerais de orientação que facilitem e norteiem o 

                                                           
1
 Médica Pediatra, Hospital Militar de Área de Brasília. E-mail: camilavidoso10@yahoo.com.br 

2
 Maj da Arma de Artilharia, Instrutor da Escola de Saúde do Exército. E-mail: claudio_antonino@hotmail.com. 



6 

trabalho, melhorando o desempenho setorial e, se possível, global do Fundo de Saúde do 

Exército. 

O custo do Sistema de Saúde do Exército supera, em muito, sua capacidade atual de 

financiamento. Esta realidade levará ao esgotamento dos recursos e à inadimplência, 

gerando impossibilidade de pagamento aos fornecedores internos assim como às OCS 

conveniadas. Deste modo, é imperativa a adoção de solução que visem a economicidade 

sem perda de qualidade para o usuário, especialmente no que tange aos serviços 

terceirizados, já que contribuem com um consumo superior de recursos. O investimento em 

saúde representa um custo elevado para o Exército como um todo. Esse custo crescente foi 

representando preocupação paras as esferas de Comando, chegando-se à possibilidade de 

falência do sistema caso não houvesse alternativas para racionalização dos gastos. O 

incremento dos serviços de Auditoria nas OMS, que fazem o controle das contas hospitalares 

externas, foi a principal iniciativa neste sentido. 

No entanto, existem questões como o despreparo destes profissionais, a carga 

excessiva de trabalho devido ao volume e complexidade das contas de pacientes em OCS e, 

ainda, a dificuldade de auditagem de contas abertas, que requerem atenção aos detalhes de 

gastos individuais, consumindo muito tempo de auditagem. Somado a isso, temos contratos 

com OCS nem sempre formulados de forma adequada no que se refere à prestação de 

serviço local, muitas vezes justificado pelo desconhecimento dos envolvidos em sua 

confecção assim como na inabilidade de negociação com os prestadores de serviço. Por fim, 

a auditagem de contas abertas é demorada, o que atrasa o pagamento dos prestadores de 

serviço, podendo gerar desgastes desnecessários nesta relação. 

O aumento de custos em saúde é uma preocupação que atinge todas as operadoras 

de planos de saúde. A migração para rede própria tem representado uma tendência de 

mercado a fim de diminuir custos e aumentar o lucro global destas instituições. O Exército 

Brasileiro conta com ampla rede de atendimento próprio, porém devido a sua baixa 

resolutividade geral e à capilaridade do próprio Exército no território nacional, a necessidade 

de contração de rede terceirizada constitui uma realidade incontestável. No entanto, 

somente a rede terceirizada representa mais gastos ao sistema do que sua capacidade de 

geração de recursos.  

O incremento de beneficiários no FuSEx e SAMMED no período de 10 anos (2005 – 

2015) representou aproximadamente 100 mil vidas, o que não é caracterizado pela 
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contrapartida financeira. A limitação da cobrança dos beneficiários titulares, prevista em lei 

específica, gera, indiretamente, um aumento muitas vezes indiscriminado no número de 

beneficiários sem o custeio adequado dos gastos. Sendo assim, propostas de normatização 

racional dos editais de credenciamento de terceirizados para prestação de serviços de saúde 

e, paralelamente, a capacitação de profissionais auditores neste contexto é essencial para a 

qualidade do serviço e economicidade do processo. A manutenção do status quo é a 

sentença de morte de um sistema que agrega uma das maiores cartas de clientes do Brasil. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de estudo qualitativo exploratório e explicativo, sendo a revisão de literatura 

e documentos analisados retirados de bases de dados como BIREME, Scielo, Biblioteca 

Digital do Exército e EB Revistas. Foram selecionadas bibliografias e documentos utilizados 

os seguintes Descritores em Ciências da Daúde (DeCS): “saúde suplementar”, “seguro de 

saúde”, “financiamento da assistência à saúde”, “financiamento dos sistemas de saúde”, 

“fundo de saúde”, “auditoria médica”, “auditoria clínica” e “auditoria de enfermagem”. Foi 

dada preferência para dados em língua portuguesa ou em língua inglesa caso se refira ao 

cenário nacional, uma vez que comparações com sistemas de saúde internacionais são 

complexos além de inapropriados para o foco deste estudo. As informações foram 

analisadas realizando comparação entre os dados documentais levantados e a observação 

da realidade do Hospital Militar de Área de Brasília, no que se refere à negociação com o as 

OCS locais. Destas comparações foi realizada a análise deste trabalho. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado”. Esta premissa da Constituição Federal 

de 1998 estabelecida no artigo 196 faz parte de um grande campo de amparo social, a 

seguridade social (BRASIL, 1988). 

Efetivamente, a saúde é garantida à população pelo Estado através do Sistema Único 

de Saúde e, guardadas as devidas limitações, este é considerado um dos maiores e mais 

amplos sistemas de saúde público do mundo (BRASIL, sem data). O SUS é baseado em 
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preceitos como a universalidade e equidade, conceitos que pretendiam, à época, abandonar 

o ideário vigente até então de que apenas trabalhadores formais poderiam ter acesso ao 

sistema de saúde. Esta prática era corrente nas décadas anteriores, quando o Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), a partir de 1966 e o Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS), a partir de 1977, autorizavam a terceirização do 

atendimento hospitalar, curativo e de reabilitação, enquanto as verbas estatais eram 

especialmente destinadas a programas e questões de saúde pública (FINKELMAN, 2002; 

OLIVEIRA, 2012; BRASIL, 2011b). 

A criação do SUS, através da lei 8.080/90, no entanto, não foi capaz de assumir o 

papel vultoso já desempenhado pelas instituições particulares no país. Assim sendo, era 

necessário regulamentar as ações destes prestadores de serviço. Para tanto, em 1998, foi 

criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), formalizada pela Lei 9.961/2000. Sua 

função principal é regulamentar os preços e a oferta de serviços pelas instituições privadas, 

garantindo a qualidade ao consumidor assim como a não exploração financeira dos mesmos 

(OLIVEIRA, 2012. ZIROLDO, GIMENES, JÚNIOR, 2013). 

As principais diferenças entre o sistema público (SUS) e o sistema suplementar de 

saúde (planos de saúde e entidades prestadoras de serviços) residem na velocidade de 

acesso ao sistema (em nível individual) e na facilidade de incorporação de novas tecnologias 

(mais rapidamente autorizadas pela ANS), em nível coletivo. Além disso, o SUS, como 

sistema de saúde pública e coletiva, deve se preocupar com o todo e não com o individual. 

Os sistemas privados, em sua essência, valorizam o individual e suas necessidades 

momentâneas e não a manutenção coletiva da saúde (BRASIL, 2011a; BRASIL, 2002; 

CONASS, 2007). 

Paralelamente ao SUS, o Exército Brasileiro construiu e manteve seu próprio sistema 

de saúde que, apesar de financiado com verbas iminentemente públicas, está relacionado à 

saúde suplementar (ROSA, 2013). 

O Sistema de Saúde do Exército é um conjunto de inciativas de prevenção e 

manutenção da saúde, diagnóstico e tratamento de doenças e reabilitação e prevenção de 

agravos decorrentes de doenças pré-existentes prestado por uma rede própria e terceirizada 

de atendimento aos seus beneficiários em todo o Brasil (ROSA, 2013). 

O modelo de gestão adotado pelo Exército Brasileiro é o de auto-gestão, no qual não 

há perspectiva de lucro com a prestação de serviços já que a é a própria instituição que 
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administra o sistema de assistência à saúde de seus beneficiários. É a modalidade dominante 

em empresas estatais e órgãos da administração pública, onde os custos são divididos com 

os beneficiários na forma de desconto em folha proporcional, conforme tipificação legal 

própria. Além disso, o Sistema de Saúde do Exército exige a coparticipação de seus usuários: 

sempre que fizerem uso do sistema, deverão arcar com uma taxa de 20% do total de sua 

despesa, cobrada posteriormente, também como desconto em folha (ROSA. FARIAS FILHO, 

2015; GAMA, 2003; TRINDADE, 2005). 

O Sistema de Saúde do Exército Brasileiro possui uma carta única de serviços 

prestados pelas Organizações Militares de Saúde (OMS) e pelas Organizações Civis de Saúde 

(OCS) terceirizadas a todos os seus beneficiários, sem distinção. As variações regionais 

ocorrem pela capacidade localizada de prestação de determinado serviço e não pela não-

cobertura (BRASIL, 2008. BRASIL, 2020a. BRASIL, 2020b). 

Além disso, inclui atendimento odontológico, o que não ocorre na maioria dos planos 

de saúde privados e facilidade de atendimento em todo o Brasil, incluindo evacuação 

aeromédica para locais que disponibilizam dos tratamentos sempre que necessário (BRASIL, 

2008. BRASIL, 2020a. BRASIL, 2020b). 

O financiamento deste sistema difere quanto à fonte. Os beneficiários do Sistema de 

Atendimento Médico-Hospitalar aos Militares do Exército, Pensionistas Militares e seus 

Dependentes (SAMMED) são financiados pelo Governo Federal, mediante descentralização 

de recursos via Ministério da Defesa e encaminhamento para o Plano Interno (PI) específico 

destinado à SAMMED. Os participantes da SAMMED, internamente conhecidos por “fator de 

custo”, são aqueles que não contribuem para o sistema de saúde do Exército via desconto 

em folha de pagamento mensal, como os recrutas, veteranos da FEB (Força Expedicionária 

Brasileira) e seus dependentes, alunos dos cursos militares de formação e aspirantes-a-

oficial. Assim, recebem recurso federal para assistência. Não há qualquer limitação de 

atendimento a este grupo, carência no acesso aos serviços ou similar (BRASIL, 2020c). 

Por outro lado, o Fundo de Saúde do Exército é financiado pela contribuição mensal 

dos militares da ativa, da reversa e de seus dependentes e pensionistas (estas últimas a 

partir do ano de 2019). Essa contribuição varia de acordo com o posto ou graduação do 

contribuinte, sendo uma porcentagem fixa do soldo, 3% para militares ou militares com 

somente 1 dependente e 3,5% para militares com 2 ou mais dependentes e não sofreu 

qualquer alteração com a Lei 13.954/2019. Assim, apesar dos beneficiários da SAMMED 
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passarem a contribuir com a previdência militar, não passaram a contribuir com a assistência 

médica, mantendo-se no grupo de financiamento federal direto (BRASIL, 2019). 

A contribuição mensal ao Fundo de Saúde do Exército e os recursos da SAMMED 

mantém todo o Sistema de Hospitais Militares, Postos Médicos de Guarnição e Policlínicas 

Militares, além do financiamento das Organizações Civis de Saúde (OCS) credenciadas que 

atendem os beneficiários do Sistema de Saúde do Exército nos procedimentos não 

oferecidos pelas OMS naquela região (BRASIL, 2020c). 

A rede própria de atendimento do Exército conta com 62 (sessenta e duas) unidades, 

que vão de Hospitais de grande porte a postos médicos, Odontoclínica, Instituto de Biologia 

e Laboratório Químico e Farmacêutico. Já a rede credenciada (OCS), que presta todo tipo de 

atendimento não prestado pelas OMS da rede própria, é composta de mais de mil 

instituições credenciadas em todo o Brasil (hospitais, clínicas, laboratórios, prestadores de 

serviço de homecare, dentre outros) (BRASIL, 2020c). 

O Sistema de Saúde do Exército conta hoje com aproximadamente 742 mil 

beneficiários, entre SAMMED e FUSEx e seu orçamento global gira em torno de R$ 1,2 bilhão 

anuais. O gasto anual dividido entre a manutenção das OMS e OCS gira em torno de R$ 930 

milhões para as OMS e 1,2 bilhão para as OCS. Internamente, o gasto das OMS é chamado 

“produção interna”, cujo custo, espera-se, seja inferior ao das OCS já que não visa lucro 

(BRASIL, 2020c). 

Fica evidente que o custo do sistema não é coberto por seu financiamento. Portanto, 

o gerenciamento dos recursos destinados à saúde é de essencial importância para a 

manutenção do funcionamento deste. Enquanto a contribuição aumenta somente quando 

há aumento do soldo, os gastos com saúde aumentam rapidamente relacionados a fatores 

geográficos (envelhecimento populacional), epidemiológicos (ocorrência de doenças 

endêmicas, epidêmicas e hábitos de vida próprios de cada região), econômicos (inflação em 

saúde) (CUNHA, 2016. CUNHA, 2020. GLOBAL BENEFITS, 2021). 

A inflação da saúde, por exemplo, gira em torno de 12% ao ano, segundo estudo do 

Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (GLOBAL BENEFITS, 2021) enquanto as taxas 

oficiais de inflação nacional são um quarto disso no ano de 2020. Os custos do Sistema de 

Saúde do Exército seguem a mesma regra (INSTITUTO DE ESTUDOS DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR, 2020). 
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A exploração financeira da saúde como modelo de negócio é altamente rentável. 

Instituições que terceirizam seus serviços costumam praticar preços conforme as tabelas de 

precificação dos serviços de saúde, como a Classificação Brasileira Hierarquizada de 

Procedimentos Médicos (que calcula e remunera os honorários médicos), o Brasíndice 

(remunera medicamentos) e a Simpro (regula a prática de preços de produtos para saúde) 

(CAVALCANTE, 2019. BALZAN, 2016). 

O Brasíndice, por exemplo, é um guia farmacêutico indicador de pesquisa de preços 

de medicamentos, soluções parenterais e alguns materiais hospitalares. Trata-se de tabela 

publicada quinzenalmente em formato de revista impressa e digital e que regula a prática de 

preços de medicamentos no Brasil seguindo as orientações da CMED (Câmara de Regulação 

do Mercado de Medicamentos), vinculada ao Ministério da Saúde e à ANVISA. O Guia 

Brasíndice possui o PF (Preço Fábrica, preço máximo a ser praticado por fabricantes de 

medicamentos e correlatos) e o PMC (Preço Máximo ao Consumidor, preço máximo a ser 

praticado pelos revendedores – Farmácias, Hospitais, Clínicas e outros estabelecimentos de 

saúde) (BALZAN, 2016). 

Os guias Brasíndice e SIMPRO são referências amplamente aplicadas como fator de 

remuneração na contratação de serviços médico-hospitalares pela grande facilidade de uso, 

sendo usados explicitamente na maioria dos contratos estabelecidos entre prestadoras de 

serviços e planos de saúde (BALZAN, 2016). 

A despeito da facilidade de manuseio e praticidade de uso que os referenciais acima 

mencionados proporcionam, os preços de insumos hospitalares praticados representam o 

maior lucro global das instituições de saúde, uma vez que, na maioria dos casos, a diferença 

entre o preço de aquisição pela instituição de saúde e o PF ou o PMC são exorbitantes, 

estimando-se que o lucro pela comercialização destes itens represente mais de 50% da 

receita hospitalar (BALZAN, 2016. TAKAHASHI, 2011). 

Por outro lado, materiais que deixaram de ser publicados nos guias, como fios 

cirúrgicos ou dietas enterais e suplementos nutricionais, precisam ser negociados à parte, 

gerando a oportunidade de economia para o contratante (plano de saúde) e diminuindo 

evidentemente o lucro do prestador de serviços (BALZAN, 2016). 

Dentro deste escopo, a prática de preços mais próximos à realidade de aquisição dos 

insumos torna-se viável somente em itens específicos, como materiais de alto e altíssimo 

custo. É o caso de órteses, próteses e materiais especiais (OPME), quimioterápicos e outras 
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drogas específicas. Nesses casos, a cobrança de preço de nota fiscal com acréscimo de uma 

porcentagem acertada entre as partes (hospital prestador e plano de saúde) costuma ser 

mais viável. Por outro lado, a cobrança de preço de nota fiscal nos itens de consumo comuns 

é virtualmente impossível, já que cada conta hospitalar sofrerá alterações quase que diárias 

nos preços uma vez que dependeriam da entrada de novos produtos (e, portanto, novos 

preços) na farmácia para seu faturamento, com concomitante apresentação da nota 

(VENDRAMINI, sem data. SESTELO, SOUZA, BAHIA, 2013. BARBOSA, 2019). 

A composição de custos hospitalares e, portanto, a precificação dos serviços de saúde 

é um tema extremamente complexo. A constituição do preço de um serviço, como a 

internação de um cliente em leito de terapia intensiva, envolve custos de produtos, 

medicamentos e serviços diretamente utilizados pelo paciente (como uma consultoria de 

médico especialista realizada ao paciente específico) que são chamados custos diretos, e os 

custos cuja divisão de uso por todos os clientes do hospital é mais sutil, como o serviço da 

equipe de enfermagem, funcionamento do ambulatório, limpeza hospitalar, engenharia 

clínica, dentre outros. Este último é chamado de custo indireto e seu rateio é realizado de 

forma interna nas contas dos pacientes a fim de que haja cobertura do custo e lucro ao 

prestador de serviço. O custo indireto deve ser repassado com lucro embutido nos custos 

diretos, já que a justificativa de rateio individual é muito difícil, senão impossível (PEREIRA, 

2017. OGATA, DARIO, ELOI, ANTONY, ANDRADE, 2019. MENDES, 2020). 

Esta situação gera um problema no repasse do preço ao contratante (operadora). Se 

por um lado a conta aberta (fee-for-service) aumenta a possibilidade de repasse de lucro em 

cada item faturado, ela representa um ônus alto duplo a operadora de plano de saúde: além 

do preço, sua auditoria pelas equipes próprias ou terceirizadas é lenta e deve ser detalhada, 

já que cada corte na conta apresentada (glosa, o gasto não justificado) representa economia 

à operadora (BALDI, COSTA, 2020). 

A estratégia para minimizar o custo repassado às operadoras de planos de saúde é a 

confecção de contratos baseado em conta aberta aprimorada, procedimento gerenciado e 

diária global (BALDI, COSTA, 2020. BARBOSA, 2019. CAMARA, 2019, CAVALCANTE, GAMA, 

SILVEIRA, RIANI, BRASILEIRO, 2019). 

O Exército Brasileiro tem adotado até o momento a modalidade de pagamento fee-

for-service, de forma retrospectiva. Esta modalidade permite liberdade profissional no 

atendimento, já que não se costumam restringir demandas. Igualmente, a conta entregue ao 
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final do atendimento inclui item por item (ROBINSON, 2001. REIS, MINAMI, QUADROS, 

2020). 

O modelo de remuneração item a item no hospital ocorre com base em uma tabela 

composta de diárias, taxas de sala, procedimentos de enfermagem, taxas de uso de 

equipamentos, gasoterapia, exames, tratamentos, materiais de consumo, medicamentos 

utilizados durante o atendimento ao paciente internado, além dos honorários médicos. Esse 

método pode gerar um estímulo à sobreprestação de serviços, particularmente dos 

procedimentos mais rentáveis, sem necessariamente favorecer melhoria da qualidade ou de 

eficiência. Além disso, por parte das fontes pagadoras, permite uma menor previsibilidade 

de gastos. Consequentemente, a sobre-utilização dos serviços de saúde implica no aumento 

dos preços unitários dos planos de saúde, contribuindo com a exclusão de potenciais 

beneficiários do mercado de saúde suplementar, ocasionado a redução do nível de bem–

estar social (TAKAHASHI, 2011. p. 36). 

O modelo acima descrito ainda está relacionado ao estímulo de más-práticas pelas 

prestadoras conveniadas, como hospitalizações desnecessárias, aumento do tempo de 

permanência, com impactos sobre custos e qualidade, no caso de exposição desnecessária a 

riscos intra-hospitalares, superprodução de serviços e fraudes no pagamento por ato (NETO, 

2011. NITÃO, 2004). 

Para os pagadores, ocorre a imprevisibilidade orçamentária, já que nunca se sabe 

exatamente o que se vai gastar. “Embora o pagamento por diária seja administrativamente 

simples, no caso do pagamento por ato há a necessidade de desenvolvimento de sistemas 

minuciosos de informação e auditoria, frequentemente conta a conta.” (TAKAHASHI, 2011. 

p. 37). 

Essa realidade, no entanto, tende a mudar. A substituição da remuneração fee-for-

service por outras mais econômicas para as operadoras tem sido adotada como medida de 

equilíbrio, diminuindo a conta a ser paga e o lucro hospitalar, concomitantemente (BRASIL, 

2011a). 

Os modelos de pré-pagamento ou prospectivos são baseados na negociação prévia 

entre prestadores e contratantes, acordando preços antes da execução do serviço. Os 

principais exemplos deste modelo de pagamento são procedimento gerenciado (pacote), 

diária global, grupos diagnósticos homogêneos (GHD) e capitation (LEAL, MATOS, 2009. 



14 

KUDLAWICZ, 2010. LEONCINE, BORNIAB, ABBAS, 2013. RAMALHO, 2002. ROSCHEL, FLACH, 

MATTOS, LUNKES, 2018). 

 

 

Figura 1: principais modelos de remuneração em auditoria hospitalar praticados no Brasil. Adaptado de CAVALCANTE, 
GAMA, SILVEIRA, RIANI, BRASILEIRO, 2019). 

 

O procedimento gerenciado (pacote) é o pagamento ante a composição de um 

conjunto de serviços (pacote), geralmente para procedimentos cirúrgicos e diagnósticos, 

calculando-se uma média de uso de insumos (diárias, materiais, medicamentos, taxas, etc), 

com definição de preço único. Quando há gastos muito superiores aos acordados no pacote 

em função de necessidade clínica de determinado paciente, estes podem ser negociados 

entre prestadora e operadora a fim realizar o pagamento. Os pacotes geralmente tratam dos 

chamados “procedimentos de preços previsíveis” e são aplicados para situações de menor 

complexidade e nas quais não há grande variação de insumos ou técnicas. A expertise do 

prestador em realizar tais procedimentos é essencial para que seus custos sejam repassados 

de forma adequada, o que inclui o comprometimento do corpo clínico (MELO, 2018. 

MENDES, 2020). 

Os procedimentos gerenciados têm sido adotados em algumas OMS como parte 

integrante dos editais de credenciamento (MELO, 2018. MENDES, 2020). 

A diária global é baseada no mesmo princípio dos procedimentos gerenciados, 

construindo um pacote de custos para internações hospitalares, geralmente direcionado a 

casos clínicos, sem identificação direta da patologia. É construído pelo gasto médio diário em 

diárias hospitalares, materiais de consumo, medicamentos, serviços de enfermagem, 

utilização de equipamentos, gasoterapia, exames (a serem definidos pela operadora 

contratante em conjunto ou não com a prestadora), honorários médicos e demais taxas 

diversas. Os demais itens constantes da conta hospitalar, especialmente aqueles de alto 
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custo, serão cobrados em formato conta aberta (RUSCHI FILHO, sem data. CAVALCANTE, 

GAMA, SILVEIRA, RIANI, BRASILEIRO, 2019). 

Os grupos de diagnósticos homogêneos (GHD) são pacotes prospectivos com valor 

acordado na média do consumo geral para cada tipo de paciente. Eles requerem estudo e 

classificação prévia da vocação hospitalar (clínica, cirúrgica, diagnóstica, paliativa, etc), 

classificando os pacientes quanto aos grupos mais prováveis de gastos realizados (condição 

clínica, similares ou homogêneos). Este sistema de remuneração foi desenvolvido nos 

Estados Unidos entre a década de 1950 e 1980 e é utilizado, desde então, para remuneração 

do MEDICARE. A despeito da evidente diminuição de custos do MEDICARE com a adoção 

deste sistema, a qualidade de prestação de serviço é posta permanentemente em cheque, 

uma vez que a taxa de óbito global aumentou nos pacientes atendidos por este sistema 

desde então (TAKAHASHI, 2011). 

Capitation é uma forma de remuneração mais utilizada para pagamento de 

profissional médico em atuação individual, baseado na capitação ou prospecção de clientes. 

O prestador recebe um valor fixo global previamente ao atendimento, porém o acesso é em 

livre demanda, o que pode sobrecarregar o sistema e tem sido combatido com a limitação 

de atendimentos. Neste sistema, o valor fixo previamente acordado depende da quantidade 

de clientes adscritos e, normalmente, também leva em conta fatores como faixa etária e 

sexo a fim de prever possíveis custos individuais. A diferenciação entre remuneração pode 

ocorrer com tipos diferenciados de pacientes, o que representa diferentes taxas de 

capitação. Assim como o modelo anterior, tem origem americana e visa a racionalização de 

uso de serviços médicos e hospitalares através do emprego do médico generalista (REIS, 

NIMANI, QUADROS, 2020). 

 

Tabela 1: Vantagens e desvantagens dos principais modelos de remuneração. Adaptado de CAVALCANTE, GAMA, 
SILVEIRA, RIANI, BRASILEIRO, 2019). 
MODELO VANTAGENS DESVANTAGENS 

Fee-for-service  Prestador é pago por cada serviço 
prestado; 

 Pagamentos maiores para pacientes 
que precisam de mais procedimentos;  

 Prestador de serviços sabe 
previamente o valor a ser pago antes 
da realização do procedimento;  

 Garantia do acesso aos 
procedimentos;  

 Garantia da prestação dos melhores 
cuidados disponíveis, desde que os 
pagamentos compensem o custo 

 Não considera resultados ou qualidade 
dos serviços prestados;  

 Sobreutilização de serviços, 
principalmente os de remuneração 
superior;  

 Valores pagos frequentemente 
inferiores ao custo para a execução de 
cuidados apropriados de alta qualidade;  

 Não realiza pagamento de serviços 
relevantes realizados por profissionais 
não médicos e de educação em saúde;  

 Dificulta a estimação de custos totais de 
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marginal de cuidado. um tratamento e a comparação de 
custos entre prestadores; 

 Pode contribuir para gastos com saúde 
mais altos do que o necessário e para a 
qualidade e resultados do cuidado 
abaixo do desejável. 

Diária Global/ semigloba/ 
pagamento por diária de 
internaçãol 

 Previsão de gastos e receitas por diária 
de internação; 

 Pode-se incluir a formação de pacotes 
de pagamento, dando maior 
previsibilidade aos custos hospitalares. 

 Valor pago pode não estar atrelado ao 
custo efetivo de cada paciente tratado; 

 Seleção de pacientes de acordo com o 
quadro clínico; 

 Pode induzir o aumento do número de 
admissões e a duração da internação. 

Procedimento gerenciado  Permite ajustar valores previamente; 

 Permite previsibilidade de gastos; 

 O fechamento dos procedimentos em 
pacotes pré-definidos facilita a 
auditoria de contas dos casos. 

 Pode haver sobrevalor nos pacotes 
acordados; 

 Há tendência de uso de materiais de 
menor qualidade a fim de baratear o 
valor, aumentando o lucro pelo 
prestador; 

 É necessária a existência de protocolos 
relativamente rígidos na assistência e na 
realização dos procedimentos, já que 
desvios de técnica representam 
possíveis diminuição de lucro ao 
prestador; 

 Pode haver sobre uso do sistema, com 
realização indiscriminada de 
procedimentos a fim de aumentar a 
lucratividade; 

Grupo diagnóstico 
homogêneo 

 Permite auxiliar a gestão econômica e 
clínica dos casos; 

 Pressupõe a adoção de valores 
diferenciados caso a caso. 

 Requer classificação de casos, o que é 
uma tarefa complexa e demorada; 

 Exige a adoção de sistema de 
informações complexo;  

 Exige organização prévia por parte das 
fontes pagadoras e dos prestadores de 
serviços;  

 Pode levar a subutilização ou à seleção 
de pacientes com menor complexidade; 

 Pode provocar aumento das 
reinternações, o que sugere altas 
precoces, com o intuito de reduzir 
custos e/ou gerar novas internações a 
serem remuneradas;  

 Possível atribuição de DRG aos pacientes 
internados que não correspondem 
exatamente ao seu perfil, e sim a grupos 
de mais alta pontuação, no fenômeno 
denominado de DRG creep; 

  Pode levar à redução dos insumos e 
serviços intermediários utilizados em 
cada internação (necessários ou não) 
com o intuito de diminuírem o custo das 
internações. 

Capitation  Previsibilidade do gasto do órgão 
pagador;  

 Previsibilidade da receita do prestador 
de serviço;  

 Redução de custos; 

 Gerenciamento da utilização dos 
serviços pelo médico, podendo reduzir 
exames e procedimentos 
desnecessários e estimular a adoção 
de medidas de prevenção e promoção 

 Pode induzir a uma redução do acesso 
aos serviços ou baixa qualidade, caso o 
valor pactuado seja muito baixo; 

 Subprodução de serviços, já que o valor 
recebido pelo prestador independe da 
produção, sendo atrelado ao número de 
pessoas adscritas e não ao número de 
pacientes tratados;  

 Necessidade de acompanhar dados 
estatísticos para que o modelo funcione 
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à saúde para diminuir a utilização de 
serviços e permitir a continuidade da 
atenção. 

adequadamente;  

 Pode gerar impacto negativo nos 
resultados em saúde 

Pay for performance 
(P4P) 

 Acompanhamento da qualidade da 
assistência por meio de indicadores;  

 Diminuição do risco de consequências 
não previstas;  

 Apresenta efeitos positivos de 
equidade e custo-efetividade  

• Não garante que os serviços prestados 
sejam apropriados, de alta qualidade e 
alcancem os resultados desejados para 
um paciente específico;  

• Prestador continua sendo remunerado 
quando um serviço é prestado a um 
paciente individual, mesmo que esse 
serviço não atenda ao padrão de 
qualidade para aquele paciente 
especificamente; 

• Não estimula a continuidade de 
melhorias, uma vez alcançadas as metas 
mínimas estabelecidas.  

Orçamentação (global e 
parcial) 

 Previsão de gastos ao órgão 
financiador; 

 Previsão de receitas à unidade de 
saúde;  

 Contenção de custos pode ser 
alcançada. 

• Pode não gerar nenhum incentivo ao 
bom desempenho do prestador de 
serviços, nem em termos quantitativos, 
nem qualitativos; 

• Possível subutilização - redução do 
acesso e da utilização dos serviços e 
seleção adversa de risco; 

• Responsabilização total por parte dos 
prestadores pelos riscos, lucros e 
perdas, em casos de orçamentações 
muito rígidas; 

• Quantidade fixa de gastos, mas sem 
penalidade ao prestador em caso de 
ultrapassar as despesas, em casos de 
orçamentações suaves; 

• Complexidade de implementação, e 
mensuração de indicadores, 
especialmente quando existem 
múltiplos pagadores de serviços 
vinculados ao estabelecimento, como é 
o caso do Brasil.  

Bundle payment • Incentiva a adoção de cuidados 
coordenados de melhor qualidade a 
um menor custo;  

• Potencial para eliminar redundância e 
aumentar a eficiência, através da 
uniformização e padronização de 
protocolos por prestadores de serviços 
de saúde.  

• É exigido que o prestador assuma os 
riscos financeiros pelo custo dos serviços 
envolvendo uma determinada condição 
de saúde ou um tratamento, bem como 
os custos de possíveis complicações que 
poderiam ter sido evitadas;  

• Não necessariamente se aplicam a todos 
os casos clínicos; 

• Exige um esforço operacional grande 
devido à necessidade de controle e 
coleta de dados para implementação.  

 

Auditoria em saúde é a atividade de análise, controle e autorização de 

procedimentos médicos diagnósticos e terapêuticos e condutas, respeitando preceitos éticos 

profissionais. É a conferência da conta hospitalar pelos auditores médicos e enfermeiros no 

sentido de ajustar gastos, perdas, etc. (PAES, MAIA, 2005). 

Teve início nos Estados Unidos da década de 1910, quando era voltada quase que 

exclusivamente à revisão de registros para verificação de qualidade. No entanto, com a 

modificação de paradigmas médicos, implantação de sistemas hospitalocêntricos em 
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diversos países do mundo e com o incremento crescente de tecnologias e aumento do custo 

em saúde, a auditoria em saúde voltou-se para conferência e controle de gastos e menos 

para verificação de qualidade (BALDI, COSTA, 2020. MACENA, JORDÃO, XAVIER FILHO, 2017). 

A auditoria é um processo meticuloso de acompanhamento das contas médicas, que 

pode ocorrer tanto dentro das OMS quanto dentro das OCS. Classicamente, é utilizada para 

controle externo de gastos (KOBUS, sem data. PAES, MAIA, 2005). 

As equipes de auditoria devem ser capacitadas no reconhecimento dos contratos 

entre plano de saúde e prestadoras, avaliação das contas hospitalares, manuseio dos guias 

farmacêuticos utilizados na confecção da maioria dos contratos e finalmente, a legislação 

pertinente à saúde suplementar. No caso do Exército, a legislação própria e suas 

atualizações devem ser levadas em consideração na análise e autorização de procedimentos 

e condutas de forma prévia, concorrente e a posteriori (PAES, MAIA, 2005. KOBUS, sem 

data). 

O auditor deve unir a sua formação específica à prática na conferência de contas, 

solidificando seu conhecimento e melhorando continuamente sua atuação profissional 

(ROSA, 2012). 

A característica dos profissionais auditores contratados pelo Exército Brasileiro, em 

sua grande maioria, oficiais enfermeiros temporários, garante, em parte, a formação mínima 

necessária ao desempenho da função. No entanto, médicos, de maneira geral, são 

encaminhados para a auditoria de contas médicas sem qualquer experiencia prévia na área. 

Os oficiais de carreira, de maneira geral, também desconhecem a área de auditoria já que 

carecem de formação universitária e nas escolas de formação militares neste quesito. 

Assim, diversos especialistas em outras áreas são reunidos para compor uma equipe 

de auditoria sem qualquer conhecimento compartilhado ou coesão de ações. 

Aliado a isso, a absoluta maioria destes oficiais desconhecem as especificidades da 

máquina pública, os critérios utilizados na confecção dos editais de credenciamento e os 

contratos deles advindos. Assim, o conhecimento em saúde suplementar, limitado a uma 

pequena parcela dos profissionais, se soma a deficiência de capacitação na legislação 

específica necessária. 

A constituição da grande maioria de contas hospitalares no sistema fee-for-service 

soma-se como entrave a atuação de auditores pouco preparados, já que este tipo de sistema 
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exige grande conhecimento dos procedimentos, materiais e medicamentos a fim de atestar 

corretamente seu uso. 

Essa realidade, presente em todo o Brasil, gera uma auditoria essencialmente pouco 

eficiente, já que profissionais, na maioria das vezes sem qualquer formação específica, são 

enviados a campo para acompanhamento, autorização e auditagem de materiais, 

medicamentos e procedimentos. 

Por outro lado, a despeito da falta de expertise, o trabalho do Auditor no Exército 

Brasileiro é essencial para a correta execução dos contratos celebrados por meio de edital 

de credenciamento, já que todo o acompanhamento de internações em OCS e sua posterior 

conferência deve ser feita pelos auditores. 

Um trabalho de auditoria mal executado, seja por excesso de trabalho, seja por 

desconhecimento, representa gastos inadequados para a administração pública cujo 

recurso, conforme demonstrado anteriormente, é escasso e deficiente para a manutenção 

de todo o sistema. 

Desta forma, a confecção de editais de credenciamento usando procedimentos como 

a diária global, diária semi-global e procedimentos gerenciados, além da adoção de tabelas 

próprias negociadas para materiais específicos, como dietas enterais é de extrema 

relevância, já que facilita o trabalho dos auditores e permite que estes se concentrem em 

itens isolados de alto custo, tornando a auditoria não só mais simples como mais fidedigna. 

Estes contratos necessitam de equipe que conheça e esteja bem adaptada à realidade local 

para que sua negociação e implantação seja possível. A realidade de movimentações do 

Exército Brasileiro é um entrave para esta questão. 

Aliado a isso, capacitações continuadas sobre o tema podem nivelar o conhecimento 

dos auditores nacionalmente, criando uma política e ação nacional de auditoria no Exército 

Brasileiro. A soma das deficiências demonstradas, da confecção do edital de credenciamento 

à capacitação e atuação das equipes de auditoria, é capaz de criar uma falsa sensação de 

organização dos setores responsáveis, mas que na prática somente aumenta o problema dos 

gastos. 

A fim de minimizar o impacto das situações acima elencadas, no que diz respeito ao 

trabalho no setor de Auditoria do Hospital Militar de Área de Brasília, verificaram-se as 

contas médicas auditadas em OCS no período de 2018 e 2019 (pré-pandemia de COVID-19), 

a fim de realizar um estudo dos custos e possíveis pontos sensíveis de negociação de preços 
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para um próximo edital de credenciamento do HMAB. Foram identificados como pontos 

sensíveis os valores praticados em conta aberta e a dificuldade de auditagem destas contas 

em função de sua complexidade. 

A opção realizada foi a tentativa de adoção de pacotes dentro da realidade dos 

serviços prestados, dando preferência para os procedimentos gerenciados e a diária global/ 

semiglobal. O Edital de Credenciamento HMAB 2020/2 está disponível no endereço 

eletrônico http://www.hmab.eb.mil.br/index.php/2020-05-27-17-24-17?layout=edit&id=326 

e traz na íntegra a proposta de unificação prospectiva de cobranças. 

Abaixo são apresentadas algumas das propostas do Edital de Credenciamento (EC) 

HMAB 2020/2. 

 

Tabela 2: Principais grupos de procedimentos e método de precificação propostos pelo EC HMAM 2020/2. 
Fonte: Edital de Credenciamento HMAB 2020/2, Anexo R. 
ITEM  PROCEDIMENTO MÉDICOS VALOR ATUAL CONTRATADO 

1 Honorários Médicos e SADT CBHPM/2012, com UCO R$ 12,90 - o que não existir, considerar a 
tabela CBHPM subsequente com o mesmo valor da UCO acima e 
porte 

2 Laboratorial CBHPM 2012 com deflator de 20%. O exame que não existir, 
considerar a tabela CBHPM subsequente com o valor da UCO de 
R$ 14,33 e porte 

3 Medicamentos em Geral Ambulatoriais Brasíndice/PF + 10% 

4 Medicamentos em Geral (Não constante na 
Brasíndice) 

Pagos de acordo com a tabela CMED/PF sem taxas; Medicação 
genérica de menor valor, por miligramagem prescrita e de menor 
apresentação do mercado, podendo haver fracionamento das 
doses, respeitando a estabilidade de cada droga 

5 Materiais descartáveis  SIMPRO com deflator de 20% 

6 Material radiológico  Brasíndice/PF sem taxas 

7 OPME (eventual) Cotação de três orçamentos distintos NF (independente se for 
eletivo ou urgência) + 12%, tendo como teto máximo o valor da 
tabela SIMPRO 

8 Valores Ambulatoriais para Taxas e 
Gasoterapia  

Manual de Auditoria do HMAB, com US de R$ 0,60 

9 Serviços das Clínicas de Reabilitação  Tabela Referencial de Procedimentos Fisioterapêuticos (ANEXO I 
do Edital nº 02/2020) 

10 Medicamentos de uso Hospitalar  Brasíndice/PF + 25% 

 

Os valores de procedimentos, remunerados com base em pesquisa de mercado e 

negociação prévia, foram fechados no formato “procedimentos gerenciados”, incluindo a 

maioria dos materiais e medicamentos usados em cada procedimento, honorários médicos e 

eventual necessidade de internação. No geral, quimioterápicos, nutrição parenteral, OPME 

(órteses, próteses e materiais especiais) e medicamentos acima do valor tabelado de R$ 

500,00 (quinhentos reais) são cobrados separadamente, em modelo conta aberta. 

Para a precificação no modelo “diária global”, foram realizados estudos no sentido de 

se classificarem os candidatos a credenciados. A classificação escolhida foi adaptada da 

http://www.hmab.eb.mil.br/index.php/2020-05-27-17-24-17?layout=edit&id=326
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classificação do Ministério da Saúde de 2002, que determina o porte hospitalar baseado em 

diferentes avaliações, conforme a tabela 3, abaixo. Logo após, a tabela 4 demonstra a 

pontuação dada a cada OCS após classificação na tabela 3, chegando aos Hospitais tipo A 

(menor porte, atendimento de menor complexidade), tipo B (médio porte, atendimento de 

média complexidade) e tipo C (grande porte, atendimento de alta complexidade). 

 

Tabela 3: método de classificação de OCS utilizada pelo HMAM no EC 2020/2. Fonte: Edital de Credenciamento 
HMAB 2020/2, Anexo R. 

 ITEM 

  Serviço de Urgência e Emergência 

Urgência/ emergência Pronto 
Atendimento 

Simples Com ortopedia e 
pediatria 

Com ortopedia, pediatria 
e cirurgia geral 

Nº Leitos UTI (adulto/ ped/ neo) 01 a 04 05 a 09 10 a 29 30 ou mais 

TIPO UTI (I - II - III) - Tipo II - Tipo III 

Nº LEITOS 20 – 49 50 – 149 150 – 299 300 ou mais 

Quant especialidades de Alta 
Complexidade (1 a 4) 

1 2 3 4 ou mais 

Gestação Alto Risco (nível I e II) - Nível I Nível II - 

PONTOS 1 2 3 4 

 

 
Tabela 4: tipos de hospital conforme classificação do HMAB para estratificação de custos de atendimento. 
Fonte: Edital de Credenciamento HMAB 2020/2, Anexo R. 

Tipo de Hospital A B C 

26 -31 pontos 18 – 25 pontos 01 – 17 pontos 

 

Finalmente, a fim de delimitar as propostas de diárias globais, especialmente em UTI, 

os pacientes atendidos foram divididos em classes, sendo a classe I o paciente de baixa 

complexidade, que permanece na terapia intensiva com monitorização simples e sem 

suporte ventilatório, como após realização de alguns procedimentos e/ou exames mais 

complexos, a classe II que se trata do paciente de terapia intensiva “clássico” e classe III, o 

paciente de terapia intensiva grave e/ou gravíssimo, que necessita de múltiplos suportes 

vitais para a sobrevivência. 
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Tabela 5: classificação dos tipos de atendimento dispensado em UTI. Fonte: Edital de Credenciamento HMAB 
2020/2, Anexo R. 
CLASSE DESCRIÇÃO 

I Sem monitorização invasiva; sem uso de suporte respiratório (ventilação invasiva ou não invasiva); 
Pacientes que necessitam de monitoração por risco de desenvolver uma ou mais falências agudas de 
órgãos ou que estão se recuperando de condições críticas, mas cuja condição requer maior intensidade de 
cuidado de equipe multiprofissional, que não possa ser gerido em leito de apartamento; 

II Com monitorização invasiva ou com uso de suporte respiratório (ventilação invasiva ou não invasiva) 
Pacientes de UTI com falência aguda de órgãos vitais ou em risco de desenvolvê-la, com caráter de ameaça 
à vida, que necessitam de monitoramento e/ou suporte de menor complexidade, como assistência 
respiratória ou terapia de substituição renal ou droga vasoativa em infusão intravenosa contínua. 

III Com monitorização invasiva e com uso de suporte respiratório (ventilação invasiva ou não invasiva) 
Pacientes de UTI com múltiplas falências agudas de órgãos vitais ou em risco de desenvolvê-las, com 
caráter de ameaça imediata à vida. Esses pacientes necessitam de cuidados de equipe multiprofissional 
especializada, habilitada e adequadamente dimensionada para ofertar terapia de suporte com 
complexidade muito alta, tais como monitorização e suporte hemodinâmico (fármacos vasoativos em 
infusão contínua) e/ou assistência respiratória e/ou terapia de substituição renal). 

 

Baseado no sistema apresentado acima, foram definidos os valores de diária global. 

Alguns deles estão discriminados abaixo, na tabela 6. 

 

Tabela 6: classificação dos tipos de atendimento dispensado em UTI. Fonte: Edital de Credenciamento HMAB 
2020/2, Anexo R. 
 TIPO A TIPO B TIPO C 

Pacote Valor (R$) 

Diária global – UTI adulto nível 1 3.700,00 3.500,00 3.300,00 

Diária global – UTI adulto nível 2 5.500,00 5.200,00 4.950,00 

Diária global – UTI adulto nível 3 6.500,00 6.200,00 5.900,00 

Diária global – Apartamento 2.000,00 1.800,00 1.600,00 

Parto vaginal (1) 5.000,00 4.500,00 4.000,00 

Parto cesárea (1) 5.000,00 4.500,00 4.000,00 
1. Exclui honorários médicos. Inclui 2 diárias em apartamento. 

 

Nos pacotes de diária global, foram inclusas as taxas administrativas, taxas de sala, 

de vídeo, de aluguel de equipamentos e de isolamento (no que couber), equipamentos e 

materiais não descartáveis, serviços e procedimentos de enfermagem, exames laboratoriais 

e de radiodiagnóstico simples, todos os materiais, medicamentos e dietas enterais, exceto os 

especificados, e os honorários dos médicos assistentes. Foram exclusos os serviços médicos 

eventuais (como honorários de pareceristas), serviços de diálise, drogas antineoplásicas, 

hematológicas, antirreumáticas e biológicos, dieta parenteral e medicamentos com custo 

unitário acima de R$ 500,00 por dose. 

 

4. DISCUSSÃO 
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A intenção da montagem de edital de credenciamento voltado para o uso de 

procedimentos gerenciados e diária global teve como objetivos a diminuição de custos 

gerados pela conta aberta, uma preocupação muito presente na gestão do Fundo de Saúde 

do Exército e do SAMMED, além na necessidade de facilitar o processo de auditoria de 

contas médicas a posteriori, ou seja, a conferência das contas realizadas em determinado 

período. 

A relação entre operadoras (como as UG FuSEx) e as prestadoras (como as OCS) são 

sempre delicadas. Se por um lado existe a evidente premissa de diminuição de custos por 

parte das operadoras, muitas vezes não atrelado à manutenção da qualidade, as prestadoras 

querem manter seu lucro, já que é isso que permite aos serviços que as portas estejam 

abertas. Para as prestadoras, o uso indiscriminado de OPME é lucro certo, enquanto seu 

bloqueio para as operadoras é questão de economia (LEAL, 2014). No geral, o papel das 

operadoras na auditoria prévia (antes da realização dos procedimentos) é de não os 

autorizar, muitas vezes sem uma avaliação técnica adequada, fruto do despreparo dos 

profissionais envolvidos com este processo. Os médicos, por sua vez, responsáveis pela 

solicitação dos procedimentos e OPME, recusam-se, por vezes, a prestar esclarecimentos às 

operadoras do porquê de determinado material ou até mesmo marca, criando rusgas que 

aumentam com o tempo e criam um sistema de feedback negativo, em que a tendência é de 

negação de todos os pedidos (SILVA, 2003). Os consumidores, por sua vez, na ponta da linha 

do atendimento, não têm por que desacreditar da indicação médica da necessidade de 

procedimentos, gerando mau relacionamento com a operadora, que tende a negar sua 

realização. Além disso, há uma crença na maior eficiência de tecnologias de ponta, mesmo 

que isso não seja totalmente real. Essa exigência, por vezes corroborada pelo médico, leva a 

procedimentos caros, nem sempre úteis e até fúteis, colocando em risco a vida do cliente 

(SILVA, 2003). 
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Figura 2: Relação entre atores do sistema operadoras/ prestadoras. Adaptado de FÁVERO, 2019. 

 

Esse jogo intrincado certamente não é fácil de ser jogado. Unir as reais necessidades 

dos clientes, as exigências das prestadoras e as possibilidades das operadoras pode gerar 

resultados tão negativos a estas últimas que se torna incompatível com sua sobrevivência 

financeira (FÁVERO, 2019). 

Esse processo tem sido visto no FuSEx e SAMMED nos últimos anos e deve ser 

agregado a outros fatores como aumento limitado da contribuição individual ao aumento do 

soldo, inclusão quase que indiscriminada de dependentes sem aumento da mensalidade (a 

partir de 2 dependentes, a cota de desconto é de 3,5% do soldo, sem aumento percentual 

independentemente do número de beneficiários), aumento progressivo da expectativa de 

vida da população, aumento da incidência de doenças crônicas, com tratamentos cada vez 

mais arrastados e de alto custo e adoção precoce de novas tecnologias para diagnósticos e 

tratamento, autorizadas pela ANS, cujo benefício é discutível, a agressividade é alta e o 

custo, elevadíssimo. 

A despeito da evidente necessidade de diminuição de custos no atendimento 

terceirizado prestados por OCS, existem outra perspectiva que deve ser levada em conta. A 

facilidade de auditar contas de pacientes que já tiveram alta, uma vez que a sua grande 

maioria será fechada, acelerará a possibilidade de pagamento às OCS, o que pode e deve 

servir como moeda de troca na negociação em busca deste tipo de modelo de remuneração. 
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Assim, pode-se atrelar uma diminuição de lucro global da prestadora a uma facilidade de 

auditoria, o que acelera o pagamento e permite o retorno financeiro pelo serviço prestado 

em menor tempo, gerando reinvestimento no negócio, quitação de folha de pagamento e de 

fornecedores, mantendo a cadeia de produção e consumo de forma homogênea. Portanto, 

uma diminuição de valor global pago não significa, necessariamente, prejuízo ao 

terceirizado. 

A adoção de protocolos clínicos, dentro deste escopo, é essencial à preservação do 

sistema. Os protocolos, à despeito de inúmeras críticas recebidas, delimitam a ação da 

equipe clínica a fim de utilizarem os melhores meios dentro das evidências científicas 

disponíveis para aquela situação. Obviamente que isso não é totalmente verdadeiro. Os 

protocolos podem limitar as técnicas de procedimentos diferenciados, a inclusão de novas 

técnicas e materiais e devem ser revisados periodicamente. No entanto, a manutenção de 

protocolos mais ou menos fechados mostra-se essencial a fim de garantir a unificação de uso 

de materiais e medicamentos e o lucro das prestadoras, especialmente nos modelos abaixo 

discutidos (FÁVERO, 2019). 

A adoção de procedimentos gerenciados e diária global costuma ser excelente à 

operadora, mas não tão atrativa às prestadoras. Inicialmente, pela redução de preço 

primário imposto por este sistema, que pagará por acordo e ajuste prévio entre as partes, 

limitando o consumo indiscriminado. É importante haver protocolos mais ou menos 

fechados para a realização de cirurgias e procedimentos, já que materiais que não constam 

na tabela acordada não tem obrigação de ser ressarcidos, a não ser que seu consumo seja 

justificado (CAVACALTE, GAMA, SILVEIRA, RIANI, BRASILEIRO, 2019). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Fruto de negociação entre a UG Fusex do Hospital Militar de Área de Brasília e as 

prestadoras locais, os contratos resultantes do Edital de Credenciamento 2020/2 pretendem 

minimizar os custos globais das contas médicas do HMAB, uma das UG Fusex com maior 

gasto com OCS no Brasil. Além disso, pretende implementar, de maneira sustentada, novas 

modalidades de precificação e remuneração das prestadoras credenciadas, colaborando 
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para a auditoria prévia e a porteriori, dando celeridade nas autorizações e liberação de 

contas médicas, culminando em pagamentos mais rápidos para as OCS. 

Melhorar o desempenho no pagamento dos terceirizados credenciados representa 

melhora da saúde financeira para a União, assim como é interessante para os credenciados 

uma vez que recebem o retorno financeiro pelo serviço prestado em menor tempo, 

podendo reinvestir no negócio, quitar folha de pagamento e pagar fornecedores, mantendo 

a cadeia de produção e consumo de forma homogênea. Portanto, uma diminuição de valor 

global pago não significa, necessariamente, prejuízo ao terceirizado. 
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