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Resumo: Apresenta um estudo dos aspectos organizacionais e de gestão, nas empresas
do Estado de São Paulo que têm atuação na prática da "auditoria médica", analisando a
estrutura, os processos e os resultados dessa organização. Mostra a diversidade na
organização desses serviços, enfocando os possíveis problemas advindos. Chega a uma
relação das atividades que compõem o conceito de auditoria em saúde em nosso meio.
Faz uma análise da composição das "equipes" de auditoria em saúde, frente aos
objetivos das empresas, nas suas diversas atividades. Conclui que a atividade é
multiprofissional e aborda a falta de regulamentação e de capacitação formal para os
profissionais da área
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APRESENTAÇÃO

o presente trabalho constitui-se na dissertação de mestrado acadêmico junto ao Curso de

Mestrado em Administração de Empresas da Escola de Administração de Empresas de São

Paulo - EAESP - da Fundação Getúlio Vargas - FGV, na Área de Concentração em

Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde - HSS.

Alguns fatores nos levaram à escolha das modalidades de organização da prática de

"auditoria médica" como tema mas, sem dúvida, dois fatores se destacaram:

o primeiro desses fatores a exercer uma grande influência foi, com certeza, o fato de

termos, pessoalmente, uma experiência considerável na área da "Auditoria Médica", visto

que fomos dos primeiros a exercer este tipo de tarefa no INAMPS e, ademais, nos

dedicamos profissionalmente a esta atividade desde meados da década de 70.

o segundo fator de importância nessa decisão foi o fato de que, apesar de considerarmos

que temos uma vivência bastante longa na auditoria em saúde e termos trabalhado em

diversos tipos de empresas, acreditamos que a matéria que trata dos modelos de gestão da

auditoria em saúde, assim como a própria atividade não estão suficientemente claras nem

para os profissionais que hoje atuam como auditores, nem para as empresas que os

contratam. Esta falta de clareza e de definições pode contribuir para um mau

relacionamento entre auditor e empresas. Desta forma, acreditamos que o simples

conhecimento dessas indefinições em muito poderia contribuir para melhorar este o

relacionamento.

Em segundo plano, mas não com menor importância, tem-nos incomodado o fato da

atividade ser denominada "auditoria médica", mas não ser exercida só por médicos, apesar

das entidades representativas da categoria médica estarem se esforçando para fazer

acreditar que a atividade deve ser exercida só pelos médicos.

No sentido de tentar melhorar esse entendimento optamos por este tema que está

constituído fundamentalmente por duas partes: a primeira teórica que inclui a pesquisa
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bibliográfica e a segunda, uma pesquisa empírica, a respeito do funcionamento das

auditorias em saúde no Estado de São Paulo.

Este trabalho de pesquisa nos traz a possibilidade de ter um melhor conhecimento e

compreensão do que realmente ocorre na prática da "auditoria médica" nos diversos tipos

de empresas onde a atividade se desenvolve. Possibilita ainda o conhecimento dos diversos

processos, ou etapas, que constituem a denominada "auditoria médica".

Acreditamos que a falta deste conhecimento se deve, principalmente, ao fato de

profissionais e empresas pensarem que a atividade é idêntica para todos os serviços de

saúde; que as variações não são importantes e que um médico auditor é o mesmo em

qualquer lugar ou situação. No entanto, isto constitui um engano, porque cada auditor pode

ter formação, conhecimentos, habilidades e experiências totalmente diversas. Mais ainda, as

atividades de cada um podem ser totalmente diferentes, nada tendo a ver uma com a outra

(seria como comparar um ortopedista com um oftalmologista - ambos são médicos mas

atuam em especialidades diferentes, com instrumentos, conhecimentos e habilidades

totalmente diferentes). Supomos que qualquer diferença, nas diretrizes da empresa onde se

insere a auditoria em saúde, provoca diferenças, também, na atuação e no modelo de gestão

da própria auditoria em saúde, e por conseqüência, do próprio auditor.

Trabalhando há tanto tempo neste tipo de mercado, ficamos com a impressão de que os

profissionais partem do princípio de que não há diferenças entre uma empresa e outra (a

não ser salários, beneficios, tamanho e outras características que não interferem no seu

trabalho do dia-a-dia). Por outro lado, as empresas, ao contratarem profissionais para seu

setor de auditoria em saúde partem do princípio de que eles sabem trabalhar e não há

necessidade de se estabelecer regras (porque elas já estão subentendidas). Desse modo,

entende-se que, se um profissional tem experiência por já ter trabalhado em outra empresa

de saúde, com certeza terá sucesso nesta empresa também.

Essa falta de esclarecimentos, principalmente dos objetivos da auditoria, faz com que

muitas vezes o auditor trabalhe em sentido oposto ao desejado pela empresa, o que traz

desgastes e insatisfações para ambos os lados.

Apesar disso, o que o mercado nos transmite é que a prática da aSSIm denominada

"auditoria médica" parece estar se ampliando no mercado supletivo. A atividade que
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inicialmente estava presente apenas nos financiadores de serviços de saúde está se

expandindo para os prestadores e todos os serviços de saúde indistintamente. As glosas

inicialmente constituíam a: palavra final do financiador, e deveriam constituir uma

exceção". Atualmente as glosas são a regra e o prestador de serviços já contrata um auditor

para proceder aos "recursos de glosa" e eventualmente discutir e/ou negociar o assunto

"tecnicamente" com o auditor do financiador.

Ao pesquisar a literatura científica a esse respeito, constatamos que pouco existe sobre o

tema "auditoria em saúde " nos moldes como a entendemos no Brasil ou pelo menos em

São Paulo, e menos ainda no que se refere aos diversos modelos de gestão dessa auditoria

nas diferentes empresas. Acreditamos que este tipo de abordagem é original e este fato nos

animou a pesquisar mais, motivo pelo qual resolvemos partir para uma pesquisa de campo a

fim de conhecer como se comporta o mercado no que diz respeito à auditoria e aos seus

respectivos modelos de gestão.

Encontramos várias publicações, na literatura internacional, a respeito da auditoria em

saúde, mas constatamos que para cada autor a "auditoria" em saúde tem um significado

diferente, assim como a questão da qualidade, conforme pode ser constatado nas citações

ao longo deste trabalho.

A relevância deste tema se reveste da maior importância dado que os resultados esperados

pelas empresas e a satisfação e competência dos profissionais podem ser atingidos ou não

na dependência deste conhecimento, que aparentemente o mercado não tem.

Não pretendemos esgotar o tema, mas simplesmente chamar a atenção para o fato de que

ele existe e é importante. Temos certeza de que novas pesquisas e novos pesquisadores

surgirão para complementar este assunto nos aspectos que certamente não serão abordados

neste trabalho, como costuma acontecer em todo estudo inicial de qualquer problema.

• I

I "Glosa". de acordo com o dicionário Aurélio tem o significado de: "4. Cancelamento ou recusa. parcial ou
total. dum orçamento. conta. verba, por ilegais ou indevidos",
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1- INTRODUÇÃO

Atualmente, a grande maioria dos Planos de Saúde tem em sua estrutura, se não um

departamento de "auditoria médica", pelo menos a figura do "médico auditor".

Este "médico auditor" costuma ser selecionado no mercado entre os profissionais médicos

(ou não-médicos) e escolhido por ter alguma experiência administrativa ou por ter atuado

em outras empresas em atividade que leva a mesma denominação e portanto considerada

semelhante. Não há um título de especialista ou alguma formação específica que possa ser

exigida desses profissionais para que eles tenham sua capacidade ou habilidades

reconhecidas nessa "especialidade".

Comparada a outras especialidades médicas, a "auditoria médica", além de não ter uma

formação específica para o médico auditor, também não tem uma definição clara no que diz

respeito às suas atividades, suas habilidades, suas condutas e objetivos a alcançar. Não

vemos, na auditoria em saúde, uma padronização específica de procedimentos, como

acontece na auditoria contábil, para orientar as empresas e os profissionais, em questões

como: Qual é a forma de condução dos casos analisados por um auditor recém contratado?

Haverá padronizações distintas na conduta de um "médico auditor" de uma medicina de

grupo comparado com o mesmo profissional numa cooperativa? Essa conduta depende do

tipo de empresa onde ele atua ou é apenas uma questão de conduta pessoal?

Isto nào acontece apenas com o profissional médico. O mesmo tipo de situação acontece

com outras profissões que se agregaram para formar as equipes de auditoria em saúde -

comumente denominadas "auditoria médica". Em nossa opinião, essa denominação é

utilizada de maneira errônea, uma vez que entre as profissões atualmente envolvidas nessa

atividade encontramos com freqüência relativamente grande, enfermeiros. dentistas,

psicólogos, assistentes sociais, e outros profissionais trabalhando na mesma equipe.

2
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Exatamente por se tratar de um trabalho em equipe multiprofissional é que estamos

propondo a mudança do nome, de "auditoria médica" para auditoria em saúde. Assim,

neste trabalho, utilizaremos a denominação de auditoria em saúde para designar a atividade

multiprofissional comumente denominada "auditoria médica".

1. 1 - Breve histórico

Para que se possa entender melhor a situação atual da "auditoria médica" e, principalmente,

compreender os motivos pelos quais chegou-se ao que a situação nos apresenta, é

necessário que se retome a história a partir dos fatos que tiveram algum tipo de influência

na área da saúde e mais especificamente na criação e na origem desta atividade.

Em 1978, a OMS (Organização Mundial da Saúde), na Conferência de Alma-Ata,

preconizava "Saúde para todos no ano 2000". Nesta época, final da década de 70, início da

década de 80, o país passava por mais uma grave crise econômica e, simultaneamente,

ocorria o início do processo de redemocratização nacional. Foi neste momento de

turbulência que o Brasil, em consonância às proposições formuladas pela OMS, procurava

consolidar o processo de expansão da cobertura assistencial na área da saúde (CALEMAN,

1998).

o cenário já estava preparado desde épocas anteriores, com uma medicina estatal privatista.

De um lado a privatização regulamentada da atenção médica, centralizada nas mãos do

Estado que detinha a demanda por serviços; de outro lado as instituições prestadoras,

organizadas em modelo empresarial, em regime oligopólico; havia ainda o trabalho médico, ,

que vinha sendo crescentemente socializado, assalariado a baixo preço; e finalmente a

população assalariada, crescentemente previdenciária que constituía uma enOID1edemanda

(LUZ, 1979).

Impossibilitado de dar atendimento à demanda nacional em seus serviços próprios, grande

número de atendimentos era realizado por prestadores de serviços, contratados na rede



privada. Sem controle, estes prestadores de serviços médicos fraudavam o sistema de

diversas maneiras. Além disso, o método utilizado para o pagamento do Sistema de Saúde

Estatal Federal, facilitava a ação desses fraudadores, como veremos a seguir.

a.) No caso dos pacientes externos ou de ambulatório, o pagamento era feito- por

procedimentos realizados (ou por Unidades de Serviço - US). A cada procedimento

realizado correspondia um determinado número de US, que multiplicado pelo valor de

cada US resultava no valor correspondente àquele procedimento ou àquele diagnóstico.

b.) No caso do paciente internado, o pagamento era feito pelo seu diagnóstico,

correspondendo a cada diagnóstico um determinado número de USo

Esta prática, levou o sistema do INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da

Previdência Social) a apresentar um volume muito grande de fraudes, que incluíam contas

de doentes inexistentes, falsos diagnósticos, repetição de contas já pagas, admissões

hospitalares desnecessárias, contas por medicamentos não administrados e contas

imprecisas, com superfaturamento por serviços especiais, como centros de tratamento

intensivo e salas de cirurgia (LANDMANN, 1983). Estes fatos tomaram-se de domínio

público dada a ampla divulgação feita pela mídia na época.

Resumindo, essas fraudes originaram-se, entre outros motivos, devido a dois fatores

fundamentais que o INAMPS havia herdado do Plano Nacional de Saúde, elaborado ainda

em 1967, que foram a contratação de prestadores de serviços na rede privada e o pagamento

por procedimentos (ou Unidades de Serviço).

A combinação destes dois fatores fazia com que o sistema ~agasse a saúde por atos de

doença, ou seja, quanto mais grave fosse o diagnóstico ou quanto mais complicado fosse o

procedimento, melhor seria a remuneração paga pelo sistema (MELLO, 1977).

Este tipo de problema, no entanto, não é prerrogativa do nosso Sistema de Saúde, nem

específico daquela época. Podemos encontrar os mesmos tipos de fraudes em outros países,

inclusive na época atual, conforme pode ser verificado. na grande quantidade de artigos

publicados a esse respeito, referindo-se principalmente aos Estados Unidos e ao Medicare

(ROSE, 1998 e 1999; LOUGHRAM, 1998 e PRETZER, 1998).
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Em nosso meio, a auditoria em ~!Íde teve seus primeiros esboços por iniciativa do

INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social), como não

poderia deixar de ser, uma vez que as fraudes constituíam um grande problema em âmbito

Nacional. Portanto, a constatação de grande número de fraudes e um aumento crescente dos

custos levaram o INAMPS a instituir um sistema de controle até então inexistente

(MELLO, 1977).

Foi a partir do desenrolar destes fatos, envolvendo fraudes e custos que, algum tempo mais

tarde foram criadas as UACs - Unidades de Avaliação e Controle, que tinham por

finalidade principal coibir ou minimizar o impacto financeiro desses abusos.

Este problema também não era prerrogativa apenas do INAMPS, uma vez que, segundo

CALEMAN (1998), os modelos de gestão adotados pela maioria dos municípios tiveram

origem no extinto INAMPS.

A medicina supletiva, por sua vez, fora criada à imagem e semelhança da medicina estatal,

e portanto carregava consigo os mesmos fatores que geraram as fraudes no sistema público.

Ainda nos dias de hoje, a medicina supletiva se utiliza da contratação de prestadores de

serviços fora de seus recursos próprios e faz o pagamento por procedimentos (Coeficiente

de Honorários - CH - que é o equivalente da antiga US), ou seja, os mesmos citados

fatores que originaram as fraudes no sistema estatal.

Desta forma não é dificil imaginar que as fraudes, muito rapidamente, foram transportadas

para a medicina supletiva que, portanto, necessitava também de um sistema de controle nos

moldes do que já acontecia no INAMPS.

Por outro lado, conforme pudemos verificar, essa atividade de avaliação e controle nos

serviços de saúde foi imposta pelo mercado e não houve tempo suficiente para a preparação

ou regulamentação da mesma, e muito menos para a formação dos profissionais que

atuariam como auditores. O INAMPS procurou formar alguns médicos para trabalhar nas

suas Unidades de Avaliação e Controle (UAC's), mas no mercado, médicos e outros

profissionais ligados à área da saúde começavam a trabalhar e a se autodenominar

"auditores" do sistema de saúde. Na verdade nunca existiu verdadeiramente uma

especialidade ou especialização médica em auditoria, que fosse reconhecida pelas entidades

médicas do país. Neste ponto, as informações que essas entidades passam sào muito
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confusas, sendo que, às vezes, é considerada uma atividade médica reconhecida e outras

vezes não.

Evidentemente, além do sistema estatal, o sistema privado também começou a colocar em

sua estrutura um "setor" ou "departamento" de "auditoria médica". Isto ocorreu de tal

forma que atualmente a "auditoria médica" é parte integrante, e praticamente obrigatória,

de qualquer serviço de saúde, seja estatal ou privado.

Apesar disso, segundoCALEMAN (1998), o Sistema Nacional de Auditoria foi criado,

oficialmente, apenas em 1993, depois de um longo processo e intensas discussões

envolvendo os níveis governamentais das esferas Federal, Estadual e Municipal.

Como pudemos observar por este breve histórico, o que atualmente é denominado de

"auditoria médica" teve como objetivo inicial o combate às fraudes que ocorriam em

grande número e diversidade no Sistema Estatal de Saúde.

A denominação inicial dessa atividade era de "avaliação e controle". Este controle poderia

ser voltado tanto para a qualidade do atendimento prestado como para a questão econômica.

Pelo menos no início da atividade a questão econômica foi a que prevaleceu. O que

denominamos atualmente "médico auditor" teve, com o passar do tempo, algumas

denominações, que tinham variações locais mas, de maneira geral, eram designados como

"médico revisor", que passou mais tarde a ser chamado de "médico supervisor" (querendo

dar uma conotação mais voltada para a linha educativa do que punitiva). Nos dias atuais

essa denominação se fixou como "médico auditor", numa comparação clara com os

auditores (de contabilidade, de sistemas de informática etc.). Da mesma forma, a atividade

é citada por várias designações, sendo comum encontrarmos no mercado formas de

expressão como: "auditoria médica", "auditoria de contas médicas", "auditoria de contas de

serviços médico-hospitalares" ou "auditoria de sistemas de saúde" (BALZAN, 2000).

6



1.2 - Modelos de gestão

o modelo de gestão numa organização compreende desde a missão ou objetivo até os

resultados e parâmetros de controle, passando evidentemente pela estrutura quer física quer

organizacional e pelos processos e procedimentos da produção. Nas Organizações de

maneira geral, inclusive nas Organizações de Saúde, o processo de gestão pode ser

abordado analisando-se a organização como um todo ou selecionando-se apenas parte da

mesma. Neste caso, avalia-se apenas o processo selecionado. Nosso objetivo é analisar a

auditoria em saúde das empresas.

Esta avaliação pode seguir vários critérios, programas ou modelos. Alguns desses modelos,

que relacionamos a seguir, chamaram nossa atenção e poderiam ser utilizados em nosso

trabalho.

Segundo a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade - FPNQ (2000), a avaliação

deve levar em conta sete critérios, que são: Sistema de Liderança" Planejamento

Estratégico, Foco no Cliente e no Mercado, Informação e Análise, Gestão de Pessoas,

Gestão de Processos e os Resultados da Organização. Estes resultados representam o

desempenho da organização e podem variar de empresa para empresa dependendo das

diretrizes e metas estabelecidas, dos recursos colocados à disposição e da execução dos

processos internos. A avaliação dos resultados pode ser feita levando-se em conta diversos

tipos de resultados, como resultados financeiros, resultados relativos à satisfação do cliente

e do mercado, resultados relativos aos Produtos e aos Processos Organizacionais, resultados

relativos ao desenvolvimento dos fornecedores ou resultados relativos à satisfação das

pessoas. Estes critérios estão melhor descritos no anexo 1.

Por esta abordagem, e de acordo com esses critérios, poderemos observar nas organizações

da área da saúde, modelos diferentes de gestão, se levaremos em conta cada um dos

critérios. Certamente, encontraremos empresas que têm planejamento e estratégias

diferentes de suas concorrentes no mercado. Portanto, haverá empresas mais voltadas para

o cliente e para o mercado do que outras, que fazem a divulgação de seus produtos da
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maneira mais diversa possível. Haverá também empresas mais ou menos preocupadas com

a satisfação e com a fidelidade de seu cliente. Haverá ainda, empresas que vêem seus

.funcionários como as "peças" da organização que fazem acontecer todos os progressos da

mesma e que, por isso, necessitam de treinamento e desenvolvimento. Neste particular;

acreditamos que cada organização contrata, e aloca nos seus distintos setores, os tipos de

profissionais que imagina serem necessários para atingir os resultados almejados ou

esperados.

Encontramos empresas onde a informação é distribuída para os diversos níveis de maneira

invejável e outras, no entanto, onde a informação ainda é omitida por ser considerada fonte

de poder. Os processos e os resultados também constituem pontos de divergência entre as

empresas do setor, tanto os relativos à parte financeira, como os relativos à satisfação do

cliente, aos processos e à satisfação das pessoas. Neste ponto, também é necessário destacar

que os processos dependem dos objetivos que se deseja alcançar e dos recursos (físicos,

financeiros, humanos etc.) colocados à disposição.

Segundo KAPLAN & NORTON (1997), a visão estratégica da empresa, em termos

operacionais, deve estar voltada para o atendimento de 4 aspectos:

O aspecto financeiro, para atender as necessidades ou expectativas dos acionistas ou

donos. A questão fundamental que a organização deve responder é: "como deveríamos

ser vistos pelos nossos acionistas?"

O aspecto dos clientes, para atender as necessidades ou expectativas do mercado. A

questão fundamental a ser respondida pela empresa é colocada da seguinte forma:

"como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes?"

O aspecto dos processos internos, visando atender as necessidades ou expectativas tanto

de nossos clientes como de nossos acionistas. Deve-se perguntar "em que processos de

negócios devemos alcançar a excelência?"

O aspecto aprendizado e crescimento, visando sempre a melhoria de nossos processos,

nossos resultados e nossa atuação. A pergunta básica neste caso é "como sustentaremos

nossa capacidade de mudar e de melhorar?"
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Nesse contexto as estratégias e os planos de ação formam um conjunto de diretrizes que

devem ser seguidas por toda a organização como guia para a tomada de decisões e para a

aplicação de recursos. Desta forma, todas as ações desenvolvidas pela organização

dependem diretamente dessas diretrizes maiores.

Outra visão, mais antiga, porém ainda atual e muito interessante, nos é dada por

DONABEDIAN (1994). Segundo este autor, para proceder a avaliação desses modelos

podemos analisar a sua estrutura, os seus processos e os seus resultados. Obedecendo aos

seus princípios, o que deveríamos analisar seriam as estruturas, os processos e os

resultados. Os resultados dependem dos processos, que por sua vez dependem da estrutura.

Numa determinada estrutura implantada poderemos realizar determinados processos mas

não poderemos com essa mesma estrutura realizar alguns outros. Ao repetirmos

determinado processo deveremos obter um determinado resultado, ou conjunto de

resultados. É evidente que se desejarmos alteração nos resultados deveremos instituir

mudanças nos processos e, muitas vezes, também na estrutura.

Pretendemos, neste trabalho, conhecer alguns aspectos da estrutura, dos processos e dos

resultados dos diversos setores de auditoria, seguindo, portanto, os preceitos de

Donabedian. Queremos analisar, principalmente, os objetivos da auditoria em saúde, por

considerarmos que este item é de importância muito significativa, conforme vimos nos

conceitos anteriormente citados (critérios do FPNQ, e Balanced Scorecard de Kaplan e

Norton). Considerado como fator isolado, o objetivo ou a missão da auditoria pode ser

causa de mudanças tanto na estrutura, como nos processos e evidentemente nos resultados.

Sabe-se que o processo de avaliação procura determinar se um certo objetivo descrito,

especificado e com definição prévia sobre como deveria ser, é bom, mau, correto, incorreto,

vale ou não a pena, está sendo realizado de maneira mais eficaz ou mais eficiente. No caso

dos objetivos da auditoria em saúde, essa descrição, definição ou especificação prévia deve

estar contida na missão da organização ou nos objetivos da empresa ou do "setor".

Por ser comum a todas as metodologias mencionadas acima, devemos lembrar o importante

conceito que nos cita MELLO (1977), segundo o qual, na área da saúde, a avaliação da

qualidade 'é realizada segundo algumas metodologias onde, fundamentalmente. se

estabelecem os parâmetros e se verifica em que grau esses parâmetros foram ou não
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atingidos pelo programa (ou pelo plano ou sistema) em questão. Desta forma, ao final da

avaliação pode-se dizer se o procedimento ou tarefa implantada e executada atingiu o

objetivo, e qual o percentual do que estava programado foi atingido. Baseado nestes

parâmetros é que vamos dizer se valeu a pena a alocação de recursos nessa direção ou se

devemos mudar o direcionamento (ou as metas). Sabemos, no entanto, que, apesar dos

parâmetros serem fundamentais para a avaliação, esta prática não é a habitual nos serviços

de saúde (MALIK e TELES - 2001).

1.3 - Auditoria em Saúde

De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, a palavra "auditor" significa

"aquele que ouve"; "ouvidor".

Já o Dicionário Enciclopédico Brasileiro Ilustrado de Álvaro Magalhães, além de dar ao

vocábulo o mesmo significado aduz ainda que a palavra deriva-se do Latim audire (ouvir) e

que portanto auditor, auditoris significa "o que ouve". Acrescenta ainda que se trata de

"funcionário civil ou militar que é encarregado de emitir parecer sobre a legalidade ou não

de certos atos, e de interpretar as leis, visando a sua aplicabilidade a fatos em litígio".

O conceito de auditoria (audit) foi proposto por Lambeck em 1956 e tem como premissa a

avaliação da qualidade da atenção com base na observação direta, nos registros e.na história

clínica do cliente. A auditoria é, portanto, um conjunto de atividades desenvolvidas tanto

para controle quanto para avaliação de aspectos específicos e do sistema (CALEMAN

1998)

O que atualmente o mercado denomina "Auditoria Médica", no Brasil, no entanto, é uma

atividade bastante mais complexa que avalia a qualidade e/ou o custo dos procedimentos

realizados na área da saúde. Esta atividade tem várias faces mas tem como objetivo

principal a relação custo/efetividade ou custo/beneficio procurando manter um equilíbrio

aceitável dentro desta relação, bem como o equilíbrio entre o possível e o desejado ou

desejável. Com essas características, diversas nuanças podem permear a questão. Essas

nuanças podem ser as causas ou serem causadas por diferenças importantes nos modelos de

gestão da auditoria e das próprias eiTIpresas onde a auditoria se insere.
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Cabe, no entanto, fazer algumas diferenciações com relação a outras atividades com as

quais, às vezes nos deparamos e que podem gerar alguma confusão.

A auditoria é diferente de pesquisa ou de perícia pois "research is finding out what you

ought to be doing; audit is whether you are -doing what you ought to be doing" 1

(WILSON, 1999).

Devemos, evidentemente, diferenciar a perícia, que pode, em alguns serviços, fazer parte da

auditoria, como um procedimento ou etapa.

Tanto a perícia ou perícia técnica, que pode ser médica, odontológica etc., como a auditoria

são procedimentos técnico-científicos realizados por agente profissional habilitado, ou

alguém reconhecido como tal com vistas a informar ou auxiliar uma autoridade no

julgamento de matéria alheia à sua competência.

As perícias podem ser requisitadas para instruir processos judiciais, inclusive policiais, ou

processos administrativos. Nos casos em que a perícia está incluída como uma das

atividades da auditoria em saúde, sua realização está nitidamente instruindo um processo

administrativo ou auxiliando dirigentes de organizações estatais ou privadas a tomarem

decisões.

A perícia pode ser pessoal ou institucional, quando é realizada sob a responsabilidade de

uma instituição pública ou privada, como universidade, faculdade, serviço acadêmico ou

médico-legal, ou ainda conselhal, também chamada colegial, quando é feita por um

conselho profissional. O profissional técnico que realiza a perícia é o denominado perito.

A perícia diferencia-se da auditoria em saúde porque a auditoria se realiza através de

avaliação de dados, informações, relatórios e outros documentos, objetivando verificar a

materialidade da prestação de um serviço, sua qualidade ou cobertura contratual; raramente

recorre ao exame clínico do paciente (usuário ou segurado). Ao contrário, a perícia é factual

e, em geral, se processa como um exame de coisas e, por isso, baseia-se fundamentalmente

no exame clínico, inclusive exames subsidiários ou necroscópico e, apenas

excepcionalmente, nos registros da história pregressa do paciente.

I Trad. por este autor: Pesquisa é encontrar o que você deveria estar fazendo; auditoria é (verificar) se você
está fazendo o que deveria estar fazendo.
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Como pudemos observar no histórico, a auditoria em saúde, em nosso meio, nasceu por

uma necessidade de adequação econômica e financeira do Sistema Estatal Nacional de

Saúde e para a correção de distorções que existiam nesse sistema. É de se imaginar,

portanto, que a auditoria originada nessas condições, tenha sua preocupação voltada para o
custo e não para a qualidade.

Quando observamos a definição ou a descrição da auditoria em saúde, no entanto, o

conceito estabelecido geralmente está ligado à questão da qualidade de atenção prestada

(POLLITT, 1993; CALEMAN, 1998; McALEER, 1999 e GRANT et alli, 2002). Se

analisarmos os procedimentos e principalmente os indicadores utilizados podemos

distinguir, pelo menos, dois enfoques da auditoria. Ressaltamos que esses indicadores não

estão claramente formulados, porque esta não é a praxe nos serviços de saúde, mas

podemos notar que os relatórios referentes ao assunto vêm acompanhados de dados que

podemos inferir como sendo indicadores.

Um desses enfoques é o da auditoria mais voltada para a qualidade dos processos

desenvolvidos pela rede de serviços e das ações de saúde, que procura analisar e melhorar

as estruturas e os procedimentos. Está estruturada para analisar os fluxos; os recursos

humanos, os recursos da estrutura de atendimento, e os resultados para o usuário, tendo

como parâmetros os indicadores de fluxos de atendimento e de demanda, satisfação das

pessoas e melhoria dos processos.

O outro enfoque visa mais o aspecto econômico e os custos gerados pelo atendimento.

Podemos verificar que, neste caso, a utilização é de indicadores totalmente voltados para os

custos como gasto "per capita", custo total do plano de saúde, custo por procedimento etc ..

Sabemos que a seleção de critérios e fontes de avaliação obedece, freqüentemente, a

critérios negociados com o solicitante da avaliação (MALIK (1998); e DUSSAULT,

(1998). O resultado dessa negociação não pode estar em desacordo com o restante da

organização. Podemos supor, portanto, que os resultados a que chegam os departamentos

de auditoria em saúde são os desejados pela organização.

Algumas ações podem ser interpretadas e, portanto, utilizadas com um enfoque maior na

questão da qualidade ou maior na questão econômica, como por exemplo, taxa de cesáreas,

autorizações prévias de cirurgias e de exames, número de procedimentos por consulta,
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exames por atendimento etc .. Estas questões podem ser interpretadas e implementadas

erroneamente, principalmente quando não está claro para o auditor ou para o "departamento

de auditoria" qual é a orientação que a empresa deseja dar à este "departamento". Deveria

ficar explícito o que a empresa espera desse "departamento" ou desse profissional. Por se

tratar de um "departamento" de atuação bastante técnica, muitas vezes essa orientação não

é transmitida ou discutida com o setor competente ou com os profissionais que vão

implementar as ações. Isto pode ocorrer a partir do momento em que a alta administração

da empresa se coloca na posição de quem "não entende de medicina" e que, portanto, não

discute com os "doutores". Por sua vez, os médicos se colocam na posição de quem "não

entende de administração" pois não são "administradores". Infelizmente, esta é uma

situação bastante freqüente e, a nosso ver, um desastre, pois corre-se o risco de se ter um

profissional, ou um setor da organização, trabalhando em desacordo com as diretrizes

maiores da própria organização.

No que se refere à regulamentação da atividade como uma especialidade médica ou como

área de atuação há várias contradições sendo a maior delas o próprio mercado de trabalho

onde encontramos vários tipos de profissionais atuando, de maneira geral, em equipes

multi profissionais, onde cada profissional tem na sua empresa atividades definidas.

A "auditoria médica" é considerada como atividade médica pelo CFM, conforme

Resolução n° 1.627/2001, que definiu o que é ato médico (Jornal do CFM -- Nov. 2002).

Nessa resolução, de acordo com o parágrafo 3° do artigo 1°, "As atividades de coordenação,

direção, chefia, perícia, auditoria, supervisão e ensino dos procedimentos médicos

privativos incluem-se entre os atos médicos e devem ser exercidos unicamente por

médico"; (grifo nosso). Esta resolução deu base ao Projeto de Lei n° 25i2002, que manteve

os termos de ato médico privativo, sendo que esta redação, principalmente no que se refere

aos "atos privativos" dos médicos ainda está dando margem a muita discussão (Jornal do

CREMESP - Dez. 2002 e JAMB - Dez. 2002). Algumas ressalvas como "desde que

vinculadas de forma imediata e direta a procedimentos médicos" foram introduzidas e mais

tarde retiradas, bem como a exceção da exclusividade médica para as atividades (a auditoria

incluída) "que dispensem formação médica como elemento essencial à realização de seus

objetivos ou exijam qualificação profissional de outra natureza". Isto mostra que este

assunto é palpitante e polêmico. Vale aqui, também, lembrar que o exercício de atos
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médicos por outros profissionais configura o crime de exercício ilegal da medicina, nos

termos do Código Penal Brasileiro, e sujeita, portanto, os infratores às sanções da lei. Este

Projeto de Lei já foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do

Senado Federal, tendo seguido para a Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Este fato,

além de não ajudar a esclarecer o assunto sobre a formação profissional do auditor de

saúde, complica ainda mais esta questão, pois sabemos que, na prática, várias outras

profissões estão envolvidas e exercem efetivamente a atividade.

Ao mesmo tempo, depois de 6 anos de trabalho, a Comissão Mista de Especialidades,

integrada pela Associação Médica Brasileira - AMB, pelo Conselho Federal de Medicina-

CFM e pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM divulgou a lista de 48

especialidades (que em seguida passaram a ser 50) e respectivas áreas de atuação,

unificando os conceitos de especialidade e de área de atuação, que passam a ser

reconhecidas pelas três entidades. Através da Resolução CFM n° 1634/2002 são divulgadas

as 50 especialidades em documento comum integrante do convênio que foi estabelecido

entre as três entidades representativas dos médicos em âmbito nacional

AMB/CFMlCNRM. Esta relação de especialidades e respectivas áreas de atuação encontra-

se no Anexo 2.

Cabe aqui chamar a atenção para o fato de que, apesar das discussões citadas acima

envolvendo, inclusive, o Senado Nacional, a "Auditoria Médica", bem como a Pericia

Médica, não se encontram entre as especialidades reconhecidas pelas entidades médicas,

nem mesmo entre as áreas de atuação. Ao final dessas relações de especialidades consta

apenas uma observação que se refere à auditoria da seguinte forma: "Auditoria será

designada área de atuação especial e receberá certificação específica".

Constatamos entretanto que, apesar de haver essa referência à auditoria informando que

haverá uma certificação especial, não há nenhuma informação que nos indique como será

feita essa certificação, nem quais são os conceitos, os conhecimentos, as experiências e as

habilidades que os médicos deverão ter para serem certificados nessa área ou

especialidade.

Mesmo se considerarmos apenas este fato isolado, que nos é trazido de maneira inequívoca

pelas entidades representativas dos médicos em âmbito nacional, expõe-se claramente a
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escassez de parâmetros, de critérios e de informações que cercam o assunto, mesmo para os

órgãos reguladores da atividade médica no país. A atividade, ou especialidade, denominada

"auditoria médica" não tem um consenso estabelecido no que se refere a procedimentos,

condutas, posturas, valores, ou definições.

Por outro lado, a atividade em si vem sofrendo adaptações desde a época dos médicos

revisores. Assim como ocorreu uma variação na denominação da atividade, também vem

ocorrendo uma variação no foco da mesma. Tem sido muito comum ouvir referências à

"auditoria médica" como guardiã da-qualidade prestada pelo Plano de Saúde.

Vários artigos nacionais e estrangeiros fazem referências à "auditoria médica" como

relacionada à qualidade do Plano (ou do sistema) de Saúde (HARVEY, 1996 e

CAMACHO, 1996) . Encontramos diversos artigos publicados em que, o enfoque está

voltado para a qualidade mas, o que dizemos ser auditoria não tem o mesmo significado

para todos os autores e nossos padrões de auditoria podem não condizer em nada com os

que constam na literatura. Algumas publicações fazem referência à auditoria como a

implementação, na maioria das vezes negociada, de diretrizes de condutas clínicas

(guidelines). Considerado-se que o centro dessas guidelines foi a doutrina da medicina

baseada em evidências, sem essas diretrizes a auditoria teria pouca probabilidade de

sucesso (KEANEY, M. - 1999). Por outro lado, temos autores que criticam os critérios

adotados pela auditoria e nos quais a auditoria se baseia, defendendo que esses critérios

devem ser melhor e mais claramente definidos (HEARNSHA W et alli - 2002). Nesse

campo das diretrizes de condutas clínicas, estamos apenas engatinhando no Brasil, sendo

que em fins de 2002 e início de 2003 foram lançadas as primeiras 100 diretrizes visando o

aprimoramento do atendimento médico aos pacientes. Conforme consta textualmente,

"Nosso objetivo principal não foi o econômico, mas sim com a qualidade do atendimento a

ser prestado. No entanto, as diretrizes também serão responsáveis pela redução de custos na

área da saúde." (JAMB - Dez. 2002). Outras publicações, que defendem a auditoria na

linha da qualidade, mostram uma auditoria como sendo revisão periódica de prontuários ou

peer review (CAMACHO, L. A. - 2002; GLEZERMAN, M. - 1999; e OSORIO G. -

2002). É evidente que o conceito de qualidade é bastante discutível, principalmente se

considerarmos essa conceituação sob o ponto de vista das várias pessoas envolvidas nesse

processo. Assim, se considerarmos os pontos de vista:
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do usuário, onde qualidade poderia significar o atendimento de suas expectativas

com relação aos métodos de tratamento e de diagnóstico, bem como o local de

realização dos procedimentos, livre escolha dos profissionais (ser atendido por

profissionais qualificados, e que indiquem condutas baseadas em conhecimento

sólido) etc.

do médico, onde qualidade poderia significar o atendimento das necessidades

científicas do caso, independente do que espera o usuário (medicina baseada em

evidências, ou Gerenciamento da Doença, por exemplo) ou do custo dos

procedimentos; ou ainda

do acionista ou proprietário da empresa, onde a qualidade de seu Plano de Saúde

poderia significar o atendimento das necessidades econômicas de sua empresa, o

que representaria economizar ao máximo e combater o desperdício de recursos

(principalmente financeiros) e as fraudes.

Da mesma forma, vários artigos fazem referência à auditoria como relacionada aos custos

do Plano ou Sistema de saúde e à coibição de fraudes, desperdícios, ou mesmo relacionada

a perdas financeiras causadas pela falta de autorização (negativa de autorização) de

procedimentos solicitados por médicos (CARTER - 2002).

Note-se que o fato de estar mais voltado para o custo ou para o beneficio (qualidade) é uma

questão bastante discutida e muito variável, sendo que há quem se refira a esses ganhos

como sendo qualidade. Conforme vemos em MALIK e TELLES - 2001, "o progresso das

ciências médicas (ciências da vida), como o aumento da sobrevida ou como menores taxas

de mortalidade por agravos antigamente fatais, geram custos em função da manutenção de

vidas mais longas ou do surgimento de novas necessidades".

Cabe neste momento fazer notar que diversos métodos de regulação e utilização dos

recursos de saúde surgiram nas últimas décadas. A maioria deles, senão todos esses

métodos de gerenciamento, procuram melhorar a qualidade da atenção médica bem como

tentam reduzir os custos, cuja elevação é patente em todo o mundo. Estabelecer, portanto,

uma relação de custo e efetividade mais aceitável tem sido a meta. Se estamos caminhando

em direção a essa meta ainda tem sido muito questionável, apesar desses vários modelos de

gestão (GROL. 2000). Questiona-se, no que diz respeito a esses métodos de regulação e
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gerenciamento, que as evidências de seu custo-efetividade ainda são muito limitadas. A

grande maioria desses métodos, no entanto, é definida como sendo ligada à qualidade do

tratamento. No ambiente de Managed Care, a cultura da qualidade define-o como sendo o

mais propício para os provedores cuidarem dos clientes. No entanto, esse modelo, para

assegurar a qualidade no ambiente de Managed Care, compreende 4 componentes: acesso,

cuidadoc1ínico, finanças e satisfação dos clientes. É necessário, portanto definir quais são

as medidas de qualidade. No Managed Care essas medidas têm sido usadas para

computações atuariais com a finalidade de calcular mais acuradamente os prêmios do

seguro dos clientes (NOBLE - 2000).

A diversidade de definições para os diversos modelos de provimento de atenção à saúde

sempre contempla, em maior ou menor grau, o objetivo voltado para a qualidade do

atendimento ou para o custo do mesmo. Na definição de Managed Care abaixo fica clara a

ligação dessa definição com a qualidade:

Managed Care (Atenção Gerenciada [à Saúde]) - Desenvolve-se em tomo de

uma questão principal: identificar uma necessidade médica do paciente e

identificar uma solução para essa necessidade, com a mais alta qualidade e o

menor custo dos recursos médicos. (TROMETER, 2002).

Na definição abaixo, do Disease Management, os conceitos remetem tanto para a qualidade

quanto para a questão dos custos:

Disease Management (Gerenciamento da Doença) - é um modelo de atenção à

saúde que utiliza as modificações de comportamento e a educação para a saúde

com a finalidade de atingir resultados clínicos pa.ra pessoas com doenças

crônicas enquanto atinge um decréscimo da utilização de serviços médicos de

alto custo. (TODD, 1997).

Notamos também um crescente movimento no sentido de reduzir os custos transferindo

parte dos mesmos para o usuário, como podemos notar no aumento dos procedimentos e do

atendimento ambulatorial, diminuição proporciona.l do número de leitos hospitalares. a

criação de atendimentos domiciliares antes restritos ao ambiente hospitalar e com isto

definindo novo papel dos hospitais no sistema, principalmente voltados para os cuidados

intensivos (TALBOT, 2002).
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Desta maneira, cabe perguntar: Afinal de contas, a auditoria em saúde está relacionada à

qualidade ou aos custos de um Plano de Saúde? Qual ou quais modelos estão sendo

praticados pelas organizações de saúde em nosso meio? Qual deve ser a formação de um

médico auditor, e que enfoque deve ser dado por ele no seu dia-a-dia? Outros profissionais

podem (ou devem) atuar como auditores de saúde ou a atividade da "auditoria médica" é

exclusiva dos médicos?

1.4 - Diferenças entre os modelos de gestão da Auditoria em Saúde

Como já apontamos anteriormente, há no mercado uma diversidade muito grande de

empresas atuando no segmento da saúde. Podemos classificá-las de várias formas, desde a

divisão tradicional em privadas e estatais; grandes, médias e pequenas; administradoras,

prestadoras e financiadoras; bem como a classificação em empresas de medicina de grupo,

autogestão, cooperativas e seguradoras; poderíamos ainda dividi-las em regiões geográficas

etc. Podemos, por isso, imaginar que com esses tipos tão diversificados de empresas,

teremos também diferentes enfoques e objetivos, o que certamente deve redundar em uma

diversidade de modelos de gestão no que se refere à auditoria em saúde dessas empresas.

Começamos pelos objetivos da auditoria. Onde está focada essa auditoria? Qual é a meta a

ser atingida? Quais são as diretrizes que norteiam as ações? Quais são os objetivos

almejados? Trata-se de conhecer qual é o foco (ou os focos) dessas auditorias.

Apesar de estar perfeitamente claro que o objetivo da auditoria é a avaliação e o controle do

serviço de saúde onde está inserida, muitas vezes pode haver diferenças fundamentais no

seu enfoque. A sua atuação, que é diretamente ligada à relação custo/efetividade ou

custolbeneficio, pode estar deslocada mais para o lado do custo ou mais para o lado da

efetividade.

Pode, portanto. estar voltada para a qualidade do atendimento (ou do serviço prestado ao

usuário) ou pode estar voltada para o custo do sistema. Assim, ao se objetivar o equilíbrio

na relação custo/beneficio, pode haver dois extremos (teóricos ou hipotéticos) e uma gama

de situações entre esses extremos. Se, por um lado, pode haver auditorias totalmente

voltadas para a questão da qualidade, pouco ou nada importando qual é o custo desse
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atendimento; por outro lado, pode haver auditorias totalmente voltadas para a questão dos

custos e pouco ou nada importando a questão da qualidade do atendimento prestado.

Acreditamos que a maioria deve estar inserida em algum ponto dessa gama formada entre

as duas extremidades.

Nesta pesquisa analisamos estas diferenças conhecendo informações que dizem respeito aos

objetivos, à estrutura e aos procedimentos dessas empresas, bem como de seus

departamentos de auditoria. Ao analisarmos esses dados, poderemos deduzir a forma de

condução e identificar os diferentes modelos de gestão em funcionamento.

Temos então que, uma vez estabelecidos os objetivos da empresa, ou da auditoria em

saúde, para que os mesmos sejam atingidos, é indispensável que dotemos essa empresa da

estrutura adequada para que nela se possam realizar os procedimentos necessários à

obtenção desses objetivos. Não nos é permitido admitir que uma organização qualquer

estabeleça objetivos não condizentes com a estrutura e os processos por ela implantados.

1.5 - Breves considerações sobre o Sistema Supletivo de Saúde

o sistema supletivo de saúde encontra-se organizado em associações que agrupam as

diversas modalidades de empresas. Assim, assume grande importância para a consecução

de nosso trabalho que conheçamos tais entidades. As principais a.ssociações representativas

das organizações de saúde em nosso Estado, (e no Brasil) são: a ABRASPE (Associação

Brasileira de Serviços Assistenciais de Saúde Próprios de Empresas), o CIEFAS (Comitê

de Integração de Entidades Fechadas de Assistência à Saúde), que em 2003 já estão

funcionando juntas sob o nome de UNIDAS (União das Instituições de Autogestão em

Saúde), a ABRAMGE (Associação Brasileira de Medicina de Grupo) e as Cooperativas de

Trabalho Médico. Além dessas, ainda temos a AHESP, (Associação dos Hospitais do

Estado de São Paulo) o SindHosp (Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo), a

Federação das Misericórdias do Estado de São Paulo (que representa as Santas Casas do

Estado) e outras.
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Considerando que a diversidade na gestão das empresas da medicina supletiva, sejam elas

Financiadoras, Prestadoras ou Administradoras de serviços de saúde, funcionando como

empresas de auto gestão, medicina de grupo, cooperativas médicas ou de seguro-saúde,

levem a modelos de gestão da auditoria em saúde também diversificados, ou seja, na-

medida em que se notam diferenças entre as empresas - nos objetivos, no foco e nas

características da própria empresa - essas diferenças devem se refletir no modelo de gestão

da própria auditoria em saúde por elas adotado.

O conhecimento dessas diferentes formas de conduzir a auditoria em saúde, possivelmente

associada ao tipo de empresa, permitiria identificar o grau de adequação do modelo de

auditoria adotado em cada empresa de saúde estudada. Poder-se-ia, então, concluir se a

atividade denominada "auditoria médica" é semelhante em empresas com modelos de

gestão diferentes, ou mesmo saber se há padrões de gestão para determinados tipos de

empresas.

Devemos ressaltar, no entanto que, em nosso meio, encontramos vários trabalhos que

abordam de alguma forma o assunto auditoria em saúde mas não especificamente tratando

de conhecer a realidade dessa atividade, no que diz respeito à sua estrutura, seus

procedimentos e seus resultados. BALZAN aborda alguns aspectos em sua dissertação de

mestrado junto à FGV, mas trata do perfil dos recursos humanos do setor de faturamento na

auditoria de contas de serviços médico-hospitalares. Em nossa proposta, os recursos

humanos são um dos aspectos que queremos levantar e além disso, num sentido mais amplo

do que apenas a auditoria de contas, que é uma parte da auditoria em saúde.
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2 _.OBJETIVO

Tendo em vista a importante escassez de estudos que revelem as modalidades ou formas de

gestão da prática da auditoria em saúde no nosso país, tomamos como objetivo principal

deste trabalho, o conhecimento do funcionamento das denominadas "auditorias médicas"

no Estado de São Paulo. Foi nossa intenção, também, conhecer qual é o modelo de gestão

adotado por essas empresas no que diz respeito à sua estrutura, aos processos, bem como os

resultados ou objetivos obtidos ou pretendidos. Para tanto, buscamos o desenvolvimento de

metodologia que nos permitisse atingir esse estudo da maneira desejada.

Como há uma diversidade muito grande de entidades adotando a auditoria em saúde como

ferramenta de controle, é nosso propósito descobrir se há também, diversos modelos de

gestão da auditoria em saúde que, a nosso ver, variam em diversos aspectos. Procuramos

saber quais são eles e como funcionam, isto é, como é efetuada a auditoria em saúde nesses

vários modelos de empresas e quais são as diferenças entre eles. Portanto, é de nosso

interesse detectar e estudar essas diferenças.

Queremos deixar registrada a existência, desses modelos de gestão da atividade aSSIm

denominada "auditoria médica" em nosso meio. É nossa intenção conhecer, na estrutura das

organizações de saúde, qual é a composição das equipes de auditoria em saúde e quais são

os tipos de profissionais que nelas atuam. Queremos ainda comparar entre as empresas

quais são as semelhanças ou as diferenças na estrutura das equipes procurando detectar se

há um padrão comum ou não. Queremos identificar quais são os processos ou atividades

que compõem a "auditoria médica" e quais os profissionais que os realizam.

Mais especificamente, procuramos identificar quais são os profissionais que atuam na área

da auditoria em saúde e buscamos comparar as atividades desses profissionais. Buscamos

conhecer quais atividades estão sob a responsabilidade ou são exercidas por que tipos de

profissionais. Por outro lado, procuramos identificar se um determinado profissional exerce

atividades semelhantes em empresas diferentes. Essas atividades são sempre exercidas pelo
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mesmo profissional ou há variações? Ao mesmo tempo comparamos a adequação desses

profissionais, ou desses departamentos, aos objetivos das empresas e aos resultados que

estas querem atingir.

Quanto aos processos, tivemos, também, o objetivo de conhecer os processos que éompõem

a auditoria em saúde. Pretendemos conhecer, ao final, qual é o conjunto dessas atividades

que integram a "auditoria médica". Existe uma cadeia de valor e um determinado número

de procedimentos comuns a todas (ou à maioria) das auditorias. Como no caso anterior, o

objetivo de se conhecer esses processos foi, também, o de comparar as empresas entre si.

Além disso, é de nosso interesse comparar entre as empresas quais são os profissionais

responsáveis por cada uma dessas atividades, verificando onde estão as semelhanças ou as

diferenças. Cada profissional pode estar atuando de maneira totalmente distinta nas diversas

empresas, apesar de ser denominado de auditor de saúde em todas elas (seja médico,

enfermeiro, administrador etc.).

No que se refere aos resultados, tivemos a intenção de conhecer quais são os objetivos das

empresas e dos seus respectivos departamentos de auditoria, com a finalidade de

estabelecer um paralelo entre eles por meio de alguns indicadores. Procuramos indicadores

indiretos para saber se a empresa e seu respectivo departamento de auditoria em saúde estão

focados na mesma direção ou em sentidos opostos.

Além do levantamento bibliográfico identificamos, através dos dados de algumas

organizações e serviços que atuam na área da saúde do Estado de São Paulo, estas questões

e situações que ocorrem na vida real na prática da auditoria em saúde. Para tanto

direcionamos algumas perguntas que nos indicaram quais são as metas das empresas e as

das próprias auditorias. Obtivemos, assim, informações que nos permitiram identificar qual

é a estrutura com que as empresas atuam nos diversos segmentos da área da saúde e por

quais processos isto é realizado.

Acreditamos que a análise dessas observações traz subsídios importantes tanto para

direcionar melhor a atuação dos profissionais auditores no mercado de trabalho quanto para

orientar as empresas que buscam nesse mercado as melhores capacidades, com o objetivo

de atingir suas metas, orientando-as a buscar nesses profissionais as habilidades necessárias

ao desempenho da função desejada.
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3 - METODOLOGIA

Partindo dos objetivos deste trabalho, estudamos os departamentos de auditoria em saúde

das empresas analisando suas estruturas, seus processos e seus resultados.

Delimitamos nossa pesquisa tanto no que se refere à área geográfica quanto no que se

refere à abrangência da análise. Esta delimitação do tema tem, evidentemente, a finalidade

de adequar a exploração às características de uma dissertação de mestrado acadêmico.

A análise da estrutura da empresa, implicaria no detalhamento de sua estrutura fisica,

equipamentos, pessoal, finanças, organização, informação, hierarquia. Desta forma, nos

limitamos, neste quesito, a perguntar aos respondentes sobre a estrutura de pessoal nos

departamentos de auditoria em saúde. Mais especificamente, estamos interessados, no

momento, em saber quais são os tipos de profissionais que as empresas contratam.

Queremos saber quais atividades eles desenvolvem e quais objetivos pretendem alcançar. É

evidente que a estrutura alocada deve ser compatível com os resultados esperados, e vice-

versa.

Quanto à análise dos processos, deveriam ser descritos todos os processos que compõem as

diversas etapas da auditoria em saúde. Devemos destacar que não encontramos nenhuma

referência bibliográfica que dissesse respeito a esses processos. Por esse motivo limitamos

nosso trabalho apenas à constatação de quais são os processos existentes nas diversas

empresas, a fim de estabelecer um termo comparativo entre as empresas de nossa amostra.

Além disso, nossas perguntas são, também, direcionadas no sentido de saber quais são os

profissionais que realizam cada um desses processos. Na fase do primeiro piloto que foi

feito junto aos alunos do Curso de Atualização em Auditoria de Serviços de Saúde do

GVpec, procuramos identificar quais seriam os processos que as diversas empresas (ali

representadas pelos alunos) entendiam compor o todo denominado "auditoria médica".

Como as questões formuladas aos alunos eram abertas, isto deu margem a dissertações

enormes sobre o assunto (cada um expressando-se na linguagem utilizada na sua empresa)
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e também a descrições e denominações distintas umas das outras, mas que serviram de base

para compor o que entendemos ser comum aos diversos setores de auditoria em saúde.

Cabe relembrar que os alunos dos Cursos de Atualização em Auditoria em Serviços de

Saúde do GVpec são profissionais de importantes organizações de saúde do Estado de_São-

Paulo que optaram por aprimorar seus conhecimentos em escola de reconhecida

competência como é o caso da EAESP - FGV.

Baseados nesses estudos. preliminares, que nos mostraram os processos existentes nas

empresas ali representadas, é que elaboramos uma lista contendo todos os processos,

procedimentos e atividades que pudemos detectar e que entendíamos compor o todo do

conceito de auditoria em saúde.

Quando realizamos o segundo piloto, já com questões fechadas, incluímos nas perguntas a

lista de processos obtidos no primeiro piloto e notamos que nenhuma outra atividade foi

acrescentada, apesar de haver abertura para acrescentar "outras atividades".

Quanto à análise dos resultados, é sabido que estes costumam ser de obtenção mais dificil,

seja por conta da falta de parâmetros, seja por envolvimentos subjetivos de quem está

avaliando ou mesmo por resultados alcançados parcialmente. Daí a dificuldade em obter

respostas quanto à análise desse aspecto. Por este motivo, partiremos da suposição de que

os resultados esperados, ou objetivos da empresa ou da auditoria, são sempre alcançados na

sua totalidade. Se considerarmos que isto é uma verdade, podemos nos permitir dizer que

os resultados são os próprios objetivos. Esta forma facilita o processo de avaliação, -uma

vez que, os objetivos são muito mais fáceis de ser declarados e, portanto, analisados. Como

não estamos avaliando se as empresas atingem os objetivos ou-não, esta suposição não será

prejudicial nem terá interferência nos nossos resultados.

Outros aspectos que dizem respeito aos modelos de gestão das empresas e/ou das auditorias

de saúde serão deliberadamente desconsiderados, podendo ser incluídos em estudos

futuros. Não desconhecemos a importância de cada um dos diferentes aspectos que

envolvem a gestão de uma organização numa determinada área ou setor da mesma,

entretanto, neste momento, pretendemos limitar nossa pesquisa à verificação da adequação

dos objetivos da organização com os objetivos da auditoria em saúde por elapraticada e a

estrutura de pessoal alocada para tal finalidade.
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Assim, verificaremos quais são os objetivos da empresa onde está .inserida a auditoria em

saúde e os objetivos do próprio setor de auditoria. Neste aspecto, é importante considerar

quais são os critérios e, principalmente, os indicadores utilizados na mensuração do

desempenho da auditoria em saúde.

Por meio da seleção de empresas que atuam neste Estado da Federação e de profissionais

que aqui exercem a profissão; delimitamos nossa pesquisa ao Estado de São Paulo. Apesar

de não estarmos trabalhando com toda a população, procuramos obter amostras

significativas de empresas dos diversos setores que compõem o mercado atual e que

tenham, funcionando em suas estruturas, um departamento ou setor de auditoria na área da

saúde. Procuramos estabelecer amostras dos diversos tipos de enipresa que atuam no

Estado de São Paulo, de tal maneira que, apesar de estarmos trabalhando com uma amostra

e não com toda a população, nossas conclusões possam ser válidas.

Levando isto em consideração é, portanto, possível supor que empresas que estejam

atuando fora do Estado de São Paulo possam ter características diversas das observadas no

presente estudo.

Apesar desta particularidade, acreditamos que nossas conclusões possam ser relevantes

para o estudo e compreensão das modalidades de organização da prática de auditoria em

saúde. Acreditamos também que essa compreensão possa levar a um melhor entendimento

da atividade tanto por parte dos profissionais auditores de saúde como por parte das

empresas contratantes.

3.1 - Levantamento Bibliográfico

No levantamento bibliográfico e na análise de documentos, procuramos saber como está

sendo tratada a questão das variações nos objetivos da auditoria em saúde. bem como das

variações na sua estrutura organizacional, de recursos humanos, de procedimentos e de

objetivos.
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Utilizamos como fonte importante os dados catalográficos disponíveis na biblioteca Karl A.

Boedecker, da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, além de bibliografia encontrada na

internet através de softwares específicos como:

PROQUEST (http://www.proguest.com/pgdweb): Este software é bastante interessante e a

Fundação Getúlio Vargas fornece acesso gratuito aos professores e alunos de mestrado e

doutorado, sendo que a maioria dos artigos citados neste trabalho foram obtidos através

desta ferramenta.

BIREME (http://www.bireme.br): Trata-se do Centro Latino-Americano e do Caribe de

Informação em Ciências da Saúde e que tem sua Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)

juntamente com a OPS da OMS. As pesquisas são feitas em Bases de Dados Bibliográficos

como:

MEDLINE (MEDlars on LINE) - onde se encontra Literatura Internacional,

podendo também ser acessado diretamente pelo http://www.medline.com

AdSaude - Com assuntos de Administração de Serviços de Saúde.

PUBMED (http://www.pubmed.coml ou www.ncbi.nih.gov/ ou ainda

www.ncbi.nlm.nih.govlPubMedl ): - Trata-se do National Center for Biotechnology

Infonnation (NCBI) e da National Library of Medicine (NLM) , sendo que ambas

pertencem ao National Institutes of Health (NIH) do U. S. Department of Health & Human

Services.

BMJ (British Medical Journal) que pode ser acessado pelo http://www.bmj.com

ANS (Agência Nacional de Saúde), que pode ser acessada pelo http://www.ans.gov.br

As palavras chaves utilizadas foram: Auditoria; Audit; Measurement; Models; Revenue.

Obtivemos melhores resultados quando pudemos utilizar palavras compostas, tais como:

Auditoria Médica; Audit e Medical; Auditoria e Saúde; Health audit; Healthcare audit;

Quality Control; Auditoria e Médica e Gestão.
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3.2 - O Trabalho de Campo

o levantamento de campo foi realizado por meio de questionário enviado às diversas

empresas, sendo depois compilado analisando o conteúdo, conforme veremos adiante.

Primeira Fase

A primeira fase do trabalho de campo trata da elaboração de um questionário a ser enviado

às empresas e pessoas com a finalidade de conhecer o funcionamento das "auditorias

médicas" existentes no Estado de São Paulo.

Para conhecer qual é o modelo de gestão adotado, selecionamos as seguintes questões:

• As empresas têm em seu organograma um departamento de "auditoria médica"

ou contam com os serviços de auditoria em saúde de alguma outra forma?

• De que maneira esse departamento ou serviço atua na organização?

• Quais são as expectativas da empresa com relação ao departamento de

"auditoria médica"?

• Qual a sua finalidade?

• Quem são e qual é a formação das pessoas que trabalham nesse departamento?

• Quais são os processos (procedimentos, atividades, rotinas) que compõem a

"auditoria médica" e quem os realiza?

• Quais são os indicadores que a empresa observa para saber se esse departamento

está atendendo as expectativas da. organização?

• Quais são os objetivos e expectativas do próprio departamento?

• Quais são os indicadores que a auditoria aponta ou utiliza para saber se os

objetivos estão sendo atingidos?

A elaboração dessas questões foi bastante cuidadosa e criteriosa para que pudéssemos obter

as informações desejadas sem ferir suscetibilidades. Nossa intenção inicial era de formular
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questões abertas, praticamente na forma como estão colocadas acima, ou com algumas

questões estruturadas e outras abertas. A opção por questões mais estruturadas seria

utilizada apenas na medida em que essa estruturação não interferisse ou induzisse uma

resposta. De qualquer forma, um primeiro desafio foi o de construir um questionárioque

desse respostas' às nossas perguntas, mas que fosse bastante simples de ser-respondido, a

fim de obter maior adesão à nossa pesquisa.

É comum a segmentação das empresas de saúde em privadas, estatais ou de economia

mista; grandes, médias ou pequenas; administradoras, prestadoras ou financiadoras; bem

como a classificação em empresas de medicina de grupo, auto gestão, cooperativas e

seguradoras. Será que há diferenças nos modelos de gestão dos respectivos setores de

auditoria em cada um desses tipos de empresa? Ou não há diferenças significativas nesse

tipo de segmentação? Optamos por conhecer o tipo de empresa respondente para poder

tabular os dados conhecendo sua origem. Optamos por não fazer a classificação quanto ao

tamanho ou porte pois nossa pesquisa é de caráter conceitual e não numérico.

Segunda Fase

A segunda fase do trabalho de campo consta da identificação e obtenção da amostra.

Visitamos pessoalmente as entidades representativas dos mais importantes segmentos de

saúde existentes em nosso Estado. A todos, expusemos nosso objetivo bem como o

questionário que pretendíamos enviar, a fim de obter listagem _com os nomes, endereços e

pessoas que pudessem ser procuradas nas empresas filiadas.

Percebemos que o caminho seria árduo. Apesar de não termos recebido nenhuma recusa

explícita, algumas organizações deixaram de nos fornecer as informações solicitadas.

Atingimos nosso objetivo apenas nas instituições onde mantínhamos relacionamentos

pessoais anteriores, ou seja, Abraspe, Abramge, Cooperativas de Trabalho Médico, GVpec

e SindHosp, sendo que não pudemos utilizar a listagem deste último por haver nesse

cadastro muitas clínicas pequenas e consultórios (que não têm auditoria em saúde).
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Terceira Fase

A terceira fase foi a de encaminhamento dos questionário e obtenção das respostas. Nossa

opção foi de mandar os questionários por e-mail por termos tomado em conta que

atualmente a comunicação pela internet é muito mais rápida, mais econômica e

principalmente por ser mais fácil e prático para o respondente nos enviar a resposta. Como

as questões são apenas conceituais e portanto fáceis de serem respondidas, queríamos

facilitar ainda mais o envio das respostas, aumentando desta forma a aderência à nossa

pesquisa de campo. Levamos também em conta (e nos certificamos disso junto às entidades

representativas) que a identificação das respostas não traria problemas para as pessoas ou

empresas respondentes.

Quarta Fase

A quarta fase foi a de tabulação dos dados obtidos com os questionários e análise estatística

dos mesmos. Para esta finalidade utilizamos os programas computacionais:

Microsoft Word para Windows 97; Microsoft Excel para Windows 97 e SPSS 10.0

(Programa para análises estatísticas).

Na análise descritiva das variáveis quantitativas estamos apresentando estatísticas

descritivas (média, desvio padrão, mínimo, mediana e máximo) e alguns gráficos do tipo

Box-Plot (BUSSAB, W. O. e Morettin, 1987). Os gráficos tipo Box-Plot são muito

utilizados para o estudo da distribuição da variável de interesse (principalmente no que se

refere à assimetria e dispersão). No Anexo 6, incluímos uma ilustração do gráfico tipo Box-

Plot para que possamos melhor compreender o significado dos demais que serão

apresentados no decorrer desse relatório, cuja interpretação é similar. Para as variáveis

qualitativas essa análise foi realizada através de tabelas e gráficos de freqüências, para um

melhor entendimento de sua distribuição em nossa amostra.

Foi feita a verificação da suposição de normalidade das variáveis contínuas através do teste

não paramétrico de Kolmogorov-SmirnQv (para mais detalhes ver Siegel, S. -
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Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences, New York. McGraw-Hill, 1956),

além da verificação descritiva da simetria dos dados no gráfico tipo Box-Plot, já citado

acima. Como essa suposição não foi satisfeita para a grande maioria das variáveis descritas

(p<0,05), utilizamos o teste não paramétricos de Kruskal-Wallis (McCLAVE,James T.,

BENSON, P. George and SINCICH, Terry, 2001) para comparar cada uma das variáveis da

questão 4, com a modalidade de empresa a que se referia.

Uma vez completadas as entrevistas necessárias e obtidos e tabulados todos os dados

entramos na última fase que foi a fase de conclusões e redação final da pesquisa.

3.2.1 O Questionário

A exploração de campo consiste no recorte empírico da construção teórica elaborada no

momento e combina as entrevistas, as observações o levantamento de material documental

e bibliográfico, instrucional etc. (MINA YO 1994).

Como dissemos anteriormente, no presente caso, para que possamos dar este fechamento

combinando os aspectos teóricos citados com os fatos que ocorrem no dia-a-dia do mercado

real, optamos por elaborar um questionário a ser encaminhado a diversas empresas e

pessoas que atuam neste segmento da saúde e que tenham conhecimento da realidade e de

como atua na prática um setor ou departamento de "auditoria médica". Em outras palavras,

em nossa pesquisa de campo, estamos perguntando como é que este mercado trabalha no

que se refere à auditoria em saúde. Queremos saber quais são os profissionais que nele

atuam e como é caracterizada essa atuação. Quais são as atividades que existem nesses

serviços, como são executadas e quem é o responsável pela sua execução. Como é o

trabalho de cada profissional nesse mercado que é genericamente denominado "auditoria

médica". Qual é a participação efetiva do médico, do enfermeiro, do administrador etc ..

Será que as atividades de um profissional - auditor em saúde - com experiência numa

determinada empresa indica que ele desenvolverá bem as atividades da "auditoria médica"

em outra empresa?

Foi nossa intenção analisar, da maneira mais simples possível, pelo menos neste primeiro

momento, como estão se comportando estas empresas no que se refere aos modelos de
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gestão de auditoria em saúde. Por isso procedemos, conforme DONABEDIAN (1994), com

um questionário que contemple a análise de sua estrutura, os seus processos e os seus

resultados, bem como os parâmetros de avaliação dos resultados (conforme veremos

adiante).

A fim de não elaborar um questionário muito extenso, que depois não seria respondido por

número suficiente de participantes, limitamos nosso questionário a poucas questões, e

bastante simples para que as pessoas pudessem responder sem ter que procurar dados em

arquivos ou com outras pessoas.

Elaboramos então questões abertas a fim de que as resposta pudessem expressar a opinião

do entrevistado sem que tivéssemos qualquer tipo de influência ou indução na resposta

dada. O questionário completo encontra-se no Anexo 3.

Aplicamos este primeiro questionário, com questões abertas, em um projeto piloto com os

alunos do Curso de Atualização em Auditoria de Serviços de Saúde do Programa de

Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas (GVpec). Devido às dificuldades

apresentadas e principalmente na comparação das respostas entre si, chegamos à conclusão

que este questionário sendo encaminhado para as empresas teria um retomo muito pouco

aproveitável. Nossa opção foi, então, por fazer um questionário com questões mais

fechadas porque, apesar de limitar a qualidade das respostas, estas poderiam ser melhor

comparadas umas com as outras, dada a sua maior padronização e adequação à metodologia

estatística. Dessa maneira modificamos o questionário e fizemos com este novo

questionário um novo piloto com outra turma de alunos do Curso de Atualização em

Auditoria de Serviços de Saúde da FGV-SP. As respostas obtidas na primeira tentativa

serviram de base para que pudéssemos fechar mais as questões para este segundo

questionário. Além disso, obtivemos uma excelente listagem dos processos da auditoria em

saúde. Este segundo questionário está colocado no Anexo 4.

A análise das respostas obtidas no segundo piloto foi bastante satisfatória e, conforme está

mencionado nas observações do Anexo 4, conseguimos abranger os aspectos que

desejávamos, ou seja, a estrutura, os processos e os resultados das auditorias em saúde.

Com este mesmo questionário, apenas adaptado para as empresas, chegamos à redação de

um questionário satisfatório e elaboramos uma carta-convite, a ser encaminhada às pessoas
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e às empresas, convidando-as a participar desta pesquisa. Como pode ser notado no Anexo

5, onde colocamos a íntegra da carta-convite bem como o questionário final, fizemos

constar da carta os nomes dos orientadores e do próprio mestrando por se tratar de pessoas

conhecidas e respeitadas nesse mercado, de tal forma a estimular a adesão das pessoas a
pesquisa.
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

4. 1 - Considerações Preliminares

Verificou-se que os diversos autores citados, no que diz respeito às atividades da auditoria

em saúde, muitas vezes têm opiniões desencontradas. Por esse motivo, resolvemos observar

o que a prática nos mostra em nosso Estado. O que vemos na prática, é que, como a

descrição da auditoria é muito abrangente e pouco definida, a avaliação realizada pelos

setores de "auditoria médica" costuma englobar procedimentos médicos, procedimentos de

enfermagem, procedimentos odontológicos, procedimentos psicológicos, procedimentos de

diagnóstico e os mais diversos procedimentos de terapia. Opina ainda sobre a necessidade

de uso de equipamentos, de próteses e órteses, e outros. A análise efetuada pela "auditoria

médica" vai desde a indicação dos procedimentos até o número ou o valor de materiais

gastos numa cirurgia ou numa internação. Além disso, procura nos documentos,

principalmente prontuários médicos, evidências da realização daquilo que foi proposto ou

cobrado. Questiona ainda se o procedimento realizado foi o indicado para aquele caso e se

tinha cobertura específica daquele contrato.

Uma importante questão de ordem prática, por exemplo, é a contratação de profissionais

para atuar nesses setores da organização. Uma vez que esses profissionais não possuem

uma especialização ou formação específica, a contratação sempre é feita tendo por

parâmetro o fato deste profissional já ter atuado em outras empresas em função semelhante

à desejada. Acontece, porém, que a função semelhante em determinada empresa, pode não

ser a mesma em outra empresa com orientação, metas e objetivos distintos da primeira.

Pode ocorrer, também, que haja funções não previstas ou não desempenhadas na empresa

anterior, ou ainda, que sejam desempenhadas por outro tipo de profissional.

Por outro lado, o profissional que deixa uma empresa nunca saberá com certeza se em outra

empresa, exercendo o mesmo cargo de "auditor do sistema de saúde", desempenhará bem

seu papel ou se as funções que irá desempenhar sào as mesmas que desempenhou na
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empresa anterior, pois a nova empresa poderá ter, para a auditoria em saúde, um modelo de

gestão diferente da primeira empresa.

Apenas como exemplo podemos citar a atividade de perícia (poderia ser a autorização

prévia de procedimentos ou qualquer outra) que é uma atividade comum mas não está

presente em todos os modelos. Desse modo, é possível que um auditor que foi considerado

muito bom em uma empresa, principalmente por ter a habilidade pessoal de realizar

perícias de ótima qualidade, ao mudar de empresa, terá toda sua expertise desperdiçada,

além de não atuar tão bem na nova função, se na nova atividade não houver perícias a

realizar.

Assim como a atividade de perícia, outras atividades estão presentes em determinadas

empresas e não estão presentes em outras. Isto muda o papel e as habilidades requeridas de

cada profissional na sua atuação diária. Mesmo quando consideramos empresas que têm a

mesma atividade, essa atividade pode estar alocada para ser exercida por profissionais

diferentes em cada empresa. É o caso, por exemplo, do controle estatístico, ou do controle

de custos. Cabe ao médico ou ao administrador? Pode cada empresa optar indistintamente

por um deles ou ainda por outro profissional (como por ex.. o contador)? Qual deles tem

formação ou conhecimentos específicos para desempenhar essa atividade ou função?

Neste ponto, entramos em outra questão importante, que é a preparação de profissionais

para atuar nesse mercado. Como vimos, a auditoria em saúde foi criada por necessidade

urgente do mercado e não houve tempo para a preparação de profissionais. Isto tem

reflexos até os nossos dias, tanto na questão da formação desses profissionais quanto na

questão da sua regulamentação, como veremos a seguir:

Atualmente, já é possível encontrar algumas escolas e grupos organizados que estão

começando esse trabalho de formação e educação de profissionais voltados especificamente

para a área da auditoria em saúde. Destacamos, neste particular, no Estado de São Paulo, a

EAESP - FGV que mantém cursos regulares de Atualização em Auditoria em Serviços de

Saúde. O Departamento de Auditoria Médica da Associação Paulista de Medicina oferecia

alguns cursos e tentava regularizar a atividade, mas foi extinto. Algumas empresas

promovem cursos intemos do tipo "corporate". Outros cursos são oferecidos aos

associados, por associações do tipo ABRASPE (Associação Brasileira dos Serviços
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Assistenciais de Saúde Próprios de Empresas), CIEFAS (Comitê de Integração de

Entidades Fechadas de Assistência à Saúde), ABRAMGE (Associação Brasileira de

Medicina de Grupo), UNIMED's (Cooperativas de trabalho médico), e outras. Alguns

profissionais da área, também promovem cursos desse tipo por considerarem que já

acumularam experiência suficiente atuando como auditores. Como não são cursos

regulamentados, o conteúdo programático e a qualidade desses cursos têm variações

extremamente grandes sendo praticamente impossível fazer uma avaliação genérica. Com

exceção do curso da FGV, que procura dar um enfoque mais científico e acadêmico, com

professores que têm formação nessa linha, notamos que os demais cursos promovem seu

marketing anunciando que o curso será ministrado pelo "auditor de tal convênio" ou

"gerente de tal empresa". Isto mostra que o curso se desenvolverá tentando passar

unicamente a experiência (boa ou má, científica ou prática) do pa1estrante.

A questão da regulamentação da atividade, como vimos, também, é bastante complexa.

Atribuímos a denominação de "auditoria médica" a essa atividade porque os primeiros

profissionais recrutados para exercê-la eram médicos mas, na prática é exercida por vários

tipos de profissionais que nada têm a ver com a atividade médica.

Temos então que a "auditoria médica" é uma atividade que não está regulamentada pelos

órgãos competentes, com definições pouco claras no que se refere à atuação e portanto com

uma grande indefinição no que diz respeito à formação de profissionais. Com o intuito de

conhecer qual a realidade desta prática, só temos então a opção de perguntar às empresas o

que elas realmente estão fazendo, como estão fazendo e se estão conseguindo o que

pretendiam fazer. Em vista destas circunstâncias, entende-se que a grande abrangência do

questionário justifica-se pela inexistência de metodologias validadas para a análise da .

prática da auditoria em saúde. Isto, evidentemente, redundou em um questionário

abrangente dado que estamos fazendo uma primeira aproximação do assunto. Os resultados

que apresentamos a seguir, se não forem respostas conclusivas para todas essas questões,

constituem, no mínimo, fortes indícios do que está sendo realizado.
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4.2 - A análise dos dados obtidos

Na primeira etapa procuramos conhecer quais seriam as atividades englobadas dentro desse-

conceito de "auditoria médica". Conseguimos identificar nos dois pilotos que realizamos

nos Cursos de Atualização em Auditoria de Serviços de Saúde do GVpec dez atividades

distintas.

Os dados obtidos serão analisados com a finalidade de:-

Permitir o conhecimento dos tipos de empresas e respondentes participantes da amostra

(sem que se identifique especificamente uma empresa ou um respondente) com o

objetivo de validar nossa pesquisa e verificar a possível existência de modelos de gestão

semelhantes ou diferentes entre si. Isto não foi feito no primeiro piloto e apenas

parcialmente no segundo (não foram identificadas as funções dos respondentes nas

empresas).

Verificar a estrutura de pessoal alocada nos diversos setores ou departamentos de

"auditoria médica". Isto tem a importância de podermos comparar as diversas empresas,

sob o ponto de vista da estrutura de pessoal. Outro aspecto importante é a comparação

na variação do tipo de profissional alocado para cada função.

Verificar se os processos são semelhantes ou muito diversificados nas diversas

empresas participantes. Quais profissionais realizam esses diversos processos da

auditoria em saúde. Se conhecimento e habilidades requeridas para o desempenho de

um desses processos são iguais ou diferem muito de uma empresa para outra.

Verificar se os objetivos declarados estão alinhados com a estrutura e processos

identificados. Os objetivos declarados das empresas podem ser comparados com os

critérios de avaliação de desempenho do setor de auditoria em saúde, o que pode nos

dar indicações a respeito desse alinhamento. Da mesma maneira analisaremos os

objetivos e os parâmetros adotados pela auditoria em saúde com relação aos auditores.
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4.2.1 Apresentação da Amostra

E interessante que conheçamos quem são os nossos respondentes sem, evidentemente

identificá-los. Uma análise agregada para mostrar quais são os tipos de empresas que

participaram de nossa amostra e quem são os responsáveis pelas informações, qual o seu

envolvimento e suas responsabilidades nos assuntos da empresa e da auditoria em saúde,

sempre torna a interpretação e análise dos números mais interessante. Além disso podemos

verificar a abrangência e diversidade de empresas e pessoas que atingimos neste estudo.

Foram encaminhados 385 questionários, sendo enviados 352 por e-mail e distribuídos, em

mãos, mais 33 no Curso de Atualização em Auditoria de Serviços de Saúde do GVpec

(Programa de Educação Continuada da FGV), nosso segundo piloto. Obtivemos 45

respostas dos questionários encaminhados por e-mail e mais 15 respostas dos entregues em

sala de.aula, num total de 60 respondentes.

A distribuição de envio e obtenção de resposta encontra-se na tabela 1, abaixo.

Tabela l' Envio e Recebimento de Questionários
e-mails e-mails e-mails Tiveram Respostas INão
enviados voltaram Recebidos Problemas Responderam

Cooperativas 77 9 68 1 12 55
Abraspe 33 3 30 2 10 18
GVpec 117 27 90 3 28i 59
SindHosp-Santos 8 4 4 O O 4

Abramge 150 11 139 O 10 129
Total 385 54 331 6 60 265

Como podemos observar, desconsiderados os e-mails que voltaram (54) por problemas no

endereço eletrônico constante das listagens obtidas, chegaram às mãos dos respondentes

331 questionários.
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Desses 331 questionários que foram recebidos pelas pessoas (ou empresas), tivemos a

distribuição que mostramos no gráfico 1, a seguir. Portanto, o questionário foi recebido da

seguinte forma, considerando os diversos segmentos a que foi enviado>

Enviados para cada segmento

m Cooperativas

.SindHosp-
Santos

I ~Abramge

IDIAbraspe

mGV-Pec

1% 27%

l
Gráfico 1: Questionários enviados por segmento

Já, os respondentes obedeceram a outra distribuição conforme podemos ver na penúltima

coluna da mesma tabela 1, acima, e demonstrado no gráfico 2, abaixo.-

Gráfico 2: Respostas Obtidas por segmento

Respostas Obtidas por segmento

17% 20%

Em Cooperativas

mDAbraspe

mlGV-Pec

IêIAbramge
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Vale a pena, neste ponto, citar que em praticamente todos os respondentes que estão

classificados como provenientes do GVpec, foi possível através do e-mail identificar a

empresa remetente. Esses alunos normalmente são profissionais que já atuam na área da

auditoria em saúde nas diversas empresas e fazem o curso a título de aprimoramento (o

curso é denominado "Curso de Atualização").

As 60 unidades amostrais que participam desta pesquisa foram classificadas, a fim de

melhor conhecer suas respostas, pelo tipo de serviço prestado pela empresa, pelo tipo de

Capital Social da empresa, quanto à modalidade de empresa e definimos ainda qual a

função de nossos respondentes na estrutura organizacional da empresa.

Desta maneira obtivemos a classificação, que mostramos abaixo, de nossos respondentes

pelo tipo de serviço prestado pela empresa em que atuam:-

T b I 2 E f d Sa e a rnpresas por IpO e ervico
Empresas Prestadoras de Serviço 29
Empresas Financiadoras de Serviço 11
Empresas Administradoras de Serviços 11
Resposta Dupla 5

TOTAL de Respostas 56
Sem Resposta 3
Invalidado 1

TOTAL 60

Das 5 empresas que se classificaram com respostas duplas encontramos as seguintes

respostas:

4 classificaram-se como Prestadoras e Administradoras

1 classificou-se como Financiadora e Administradora

Portanto, quanto ao tipo de serviço prestado pela empresa a distribuição das 56 respostas

obtidas em nossa amostra ficou conforme mostra o Gráfico 3, abaixor-
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Gráfico 3: Participantes por tipo de Serviço

li R e s p. Du pia

Participantes por tipo de
Serviço

9% E3Financiadora

rza P res ta d ora

20% 51 %

.Adm inistradora

20%

Quanto ao Capital Social das empresas, tivemos a seguinte distribuição das empresas

participantes :-

Tabela 3:
IEmpresas por tipo de Capital
Empresas Privadas 48
Empresas de Economia Mista 5
Empresas Estatais 1

TOTAL 54
Sem resposta 5
Invalidado 1

Total 60

Observamos que em nossa amostra a grande maioria dos respondentes foi de empresas de

capital privado, sendo que apenas uma respondente se enquadrou como Empresa Estatal e 5

como sendo de Economia Mista. Praticamente não participaram empresas estatais. Era

nossa intenção inicial englobar inclusive algumas empresas estatais, mas não conseguimos

obter o êxito desejado. Mediante este resultado, podemos considerar nossa amostra como

sendo constituída quase que exclusivamente por representantes das empresas privadas. Este

fato é demonstrado no gráfico 4, abaixo:-
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Gráfico 4: Empresas por tipo de Capital

IID Economia
Mista

• Estatal

Empresa por tipo de Capital

51Privada

A distribuição dessas empresas quanto à modalidade do sistema de saúde está apresentada

na Tabela 4 e Gráfico 5, onde observamos que a minoria era seguradora ou "outro tipo" e as

maiores freqüências foram observadas entre as empresas de auto gestão, medicina de grupo,

cooperativa e hospitais. Esses números apresentam um certo equilíbrio (variação de 26,7%

a 15%). Vale destacar que 6 empresas não responderam essa questão, prejudicando muito o

desenvolvimento desse estudo, uma vez que, como já destacado anteriormente, esse é um

dos resultados muito importantes nesta pesquisa.

Tabela 4 Distribuição das empresas por modalidade.
Sistema de saúde da Freqüência

empresa Absoluta Relativa

Autogestão 16 26,7

Medicina de grupo 14 23,3

Seguradora 2 3,3

Cooperativa 12 20,0

Hospital 9 15,0

Outros 1 1,7

Não respondeu 6 10,0

Total 60 100,0
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Gráfico 5: Distribuição por modalidade das empresas.
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Observação: A empresa que se classificou como "outros", definiu-se como sendo uma

empresa de Home Care.
No entanto, pela baixa freqüência de seguradoras e empresas de "outro tipo", além da

presença de empresas sem uma modalidade definida na amostra ("não respondeu"), para a

análise comparativa de seus resultados quanto à questão 4 vamos considerar apenas as

empresas de autogestão, medicina de grupo, cooperativa e hospitais que responderam essa

questão.

Modalidade da Empresa

Para completar a identificação de nossos respondentes, gostaríamos de saber quem são as

pessoas que responderam nosso questionário. Qual sua função na empresa e seu grau de

envolvimento com as questões da auditoria em saúde? A tabela abaixo mostra essa

distribuição>

Diretor 9
Coordenador 9
Auditor 12
Sócio 2
Outros 13

! TOTAL 45
I

Neste caso temos as seguintes observações a fazer:-
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Dos 60 respondentes 15 não responderam a essa questão. Esses 15 correspondem

exatamente àqueles dos pilotos, em que o questionário não previa esta pergunta.

Além disso 2 pessoas optaram por atribuir duas funções (Sócio + Diretor).

É de se observar também que tivemos o maior-número (13) de respondentes que se

qualificaram na categoria "outros". Incluíram-se na categoria outros 6 gerentes, 2

superintendentes, 2 chefes de Departamento, 1 supervisor, 1 administrador e 1 médico. Isto

se deveu a dois fatos: Em primeiro lugar, a diversidade de funções e denominações que

existem no mercado é muito grande. Assim, como a denominação do conjunto de

atividades de auditoria em saúde é pouco sistematizada, também as designações de funções

são imprecisas. Em segundo lugar, notamos, a posteriore, que entre as funções de Diretor e

de Coordenador ficou uma lacuna muito grande. Por esse motivo, praticamente todos (com

alguma exceção) os que se classificaram na categoria "outros", estariam numa função entre

"diretor" e "coordenador", e é desta forma que interpretamos esse dado.

Reconstruindo a tabela com as funções não previamente perguntadas, obtemos um quadro

como o que segue:-

Tabela 5:
C d R d targo os espon en es

Sócios 2
Diretores 9

Superintendentes 2
Gerentes 6
Chefes de 2

Departamento
Supervisores 1

Coordenadores 9
Administradores 1

Auditores 12
Médico 1
TOTAL 45

o gráfico 6, abaixo, mostra a participação proporcional dos respondentes. Devemos notar

que, em linhas gerais e resumidamente, 71,11 % dos respondentes pertencem à média ou

alta administração das empresas (já considerando a composição do segmento "outros") e
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28,89% são médicos auditores. Por outro lado, muitos "coordenadores" são coordenadores

da auditoria das empresas, o que mostra o grande envolvimento e credibilidade das

respostas no que se refere à auditoria em saúde.

Gráfico 6: Distribuição dos Cargos dos Respondentes

Im! Sócio
~ Superintendente
lIIIChefe de Departamento
li!Coordenador
11Auditor

~ Diretor
~Gerente
• Supervisor
F2IAdministrador
o Médico

Cargo dos Respondentes

2%4%

2%
20% 2%4%

4.2.2 Análise da Estrutura

A estrutura será analisada pelos resultados das respostas obtidas na pergunta 3, onde se

solicita que o respondente identifique quais são os tipos de profissionais que atuam na área

(setor ou departamento) de auditoria em saúde.

Em outros termos, a resposta a esta pergunta revela qual é a Estrutura de Pessoal alocado

para nossa atividade de interesse.

Conforme havíamos previsto, encontramos grande variação nessa estrutura, quanto aos

profissionais que nela atuam.

Devemos lembrar que esta estrutura é a que nos foi identificada pelos respondentes. Para

nossa surpresa notamos que, na questão seguinte, onde se pergunta 'quem realiza

determinados processos, o mesmo respondente incluía outros profissionais além daqueles
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que tinha citado nesta pergunta. De qualquer maneira, estas respostas já nos permitem tirar

algumas conclusões :-

A Estrutura de Recursos Humanos das empresas respondentes, no que se refere ao

"departamento" de auditoria em saúde, nos é mostrada na Tabela 6, abaixo:-

Tabela 6:
Distribuição das Profissões na Auditoria em Saúde

I Profissões Número de N° de citações! nOde
identificadas citações respondentes (%)

Médicos 60 100,00%
Enfermeiros 44 73,33%

Administradores 43 71,67%
Assistentes Sociais 16 26,67%

Contadores 10 16,67%
Dentistas 6 10,00%

Psicóloqos 2 - 3,33%
Outros 11 18,33%
TOTAL 192 --

Esses dados podem ser representados pelos Gráficos 7 e 8 (abaixo) que mostra o número de

citações obtido por cada profissão.

Gráfico 7: N° de profissionais identificados na auditoria em saúde
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Gráfico 8: % dos profissionais identificados na auditoria em saúde
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É importante observar na última coluna da tabela 6 (acima), que todas as empresas, sem

exceção (100%), identificaram os médicos como profissionais que fazem parte do quadro

funcional da "auditoria médica". Já os enfermeiros participam em 73,33% das empresas e

os administradores foram citados por 71,67% das empresas ficando os assistentes sociais

com 26,67 % das citações. Tivemos identificados também os contadores em 16,67% sendo

que os dentistas foram identificados apenas em 10,00% dos casos. Esta citação dos

dentistas provavelmente ocorre naquelas empresas cuja abrangência do Plano de Saúde

atinge ou tem como meta também a odontologia ou saúde bucal. Os psicólogos tiveram

uma participação muito pequena, sendo citados apenas por 3,33% das empresas

respondentes. Tivemos ainda que 11 empresas (18,33%) identificaram "outros"

profissionais atuando nas auditorias de saúde. Uma dessas empresas não identificou o que

foi chamado de "outros" profissionais, mas nas outras 10, conseguimos identificar que 7

estavam identificando os advogados (63% dos 11) e 3 estavam se referindo a "Técnicos"

analistas.

Observando a Tabela 6 (acima) fica evidente que a composição das equipes das auditorias

em saúde, nas diversas empresas, é bastante variável. Quando detalhamos mais a

individualidade das respostas no que se refere ao número de profissões citadas por cada
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empresa, tivemos variações de 1 a 7 tipos de profissionais atuando na auditoria em saúde

em empresas diferentes. Podemos notar também que empresas com o mesmo número de

profissionais não têm composição idêntica, mas variam os tipos de profissionais de acordo

com cada empresa. Na tabela 7, abaixo, mostramos como resultou a composição das

equipes da auditoria :-

T b I 7 N° d P fa e a e ro issoes por empresa
N° de Profissões N° de empresas

identificadas por Empresa
Uma 7
Duas 11
Três 16
Quatro 17
Cinco 8
Sete 1

TOTAL 601

Equipes com apenas 1 tipo de profissional.

Sete empresas (11,66%) identificam na sua auditoria apenas 1 profissional. Considerando

que todas as empresas (100%) identificaram a presença do profissional médico atuando na

sua auditoria, não é dificil perceber que este profissional é o médico: Como teremos

oportunidade de ver nas questões seguintes, praticamente todas as empresas realizam os

mesmos processos dado que nenhuma atividade nova foi acrescentada quando pedimos

para identificar outras atividades. Portanto, as atividades desenvolvidas pelo profissional

médico, que trabalha sozinho e não em equipe, devem ser iguais ou equivalentes às

daqueles que trabalham em equipe, chegando até a 7 tipos de profissionais. Será que o

conhecimento é igual? Será que o desempenho e o resultado são iguais? Será que a empresa

pensa atingir os mesmos objetivos que numa equipe multiprofissional? Será que essas

empresas são pequenas e não cabe uma equipe multiprofissional? São perguntas que ficarào

para serem respondidas em próximas pesquisas. No entanto, já caberia aqui uma suspeita de

que não se podem esperar os mesmos resultados.
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Dentre essas 7 empresas que atuam com apenas um profissional na equipe de auditoria,

encontramos alguns dados interessantes quando comparados com os dados de identificação

das mesmas. Notamos que 4 empresas (57,14%) são cooperativas, 2 empresas (28,57%)

estão caracterizadas como empresas de medicina de grupo e 1 dessas empresas (14,28ro) é-

hospital.

Chama a atenção que entre as empresas que atuam apenas com o profissional médico na

equipe de auditoria em saúde, mais da metade é constituída por cooperativas. Aqui também

ficam alguns questionamentos que não conseguimos responder nesta pesquisa:- As

cooperativas dão mais valor ou acreditam mais no trabalho do médico? Fazem uma reserva

de mercado? São empresas menores? Esperam resultados diferentes?

Equipes com 2 tipos de profissionais

Temos nesta classificação 11 empresas, (18,33%) que identificam em seus quadros de

auditoria 2 tipos de profissionais.

Composição das equipes

Apesar dessas empresas terem equipes compostas por apenas 2 profissionais, elas não

apresentam a mesma composição de profissões. Assim temos, dentre essas empresas, que:-

8 empresas, (13,33%) trabalham com médicos e enfermeiros, enquanto que as outras

3 empresas (4,6%) trabalham com médicos e administradores. -

Obs.: Neste caso notamos que o médico é a constante e a variação é feita ou com

enfermeiros ou com administradores.

Com 2 tipos de profissionais nas equipes de auditoria em saúde, atuando com médicos e

enfermeiros ou com médicos e administradores encontramos uma distribuição bastante

diversificada de tal forma que não podemos identificar entre as modalidades de empresas

nenhum tipo de tendência por algum grupo em especial. Tivemos 4 empresas de autogestão

(sendo duas com médicos e administradores e duas com médicos e enfermeiros); 3

hospitais (que funcionam todos com médicos e enfermeiros). As demais empresas que
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identificamos neste grupo tiveram apenas 1 representante em cada grupo (Medicina de

Grupo, Cooperativa, Home Care e Seguradora). Nestas encontramos que todas atuam com

médicos e enfermeiros, com exceção da seguradora que atua com médicos e

administradores.

Considerando que as empresas alternam um dos profissionais entre os enfermeiros e os

administradores, mantendo o médico como constante, será que os administradores têm

conhecimentos, habilidades e capacitação parecidas com os enfermeiros? Será que os

objetivos das auditorias formadas por uns e outros são as mesmas?

Equipes com 3 tipos de profissionais

16 empresas (26,66%) identificam três tipos de profissional com atuação na auditoria em

saúde.

Composição das equipes

Também há diversidade na composição destas equipes uma vez que, vanam os 3

profissionais indicados de acordo com a empresa. Nestas empresas encontramos as

seguintes composições:-

11 empresas (18,33%) têm suas equipes de auditoria compostas por médicos,

administradores e enfermeiros; enquanto que

5 empresas (8,33%) apresentam as suas equipes formadas por médicos, administradores e

assistentes sociais.

Obs.: Neste caso notamos que a constante são os médicos e os administradores, fazendo-se

a variação ora com os enfermeiros, ora com os assistentes sociais.

Com 3 tipos de profissionais temos constantes nas equipes os médicos e os

administradores, variando o terceiro profissional entre o enfermeiro e o assistente social.

Encontramos uma distribuição uniforme entre os diversos segmentos de empresas, também

não mostrando nenhuma tendência.
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Temos nesta classificação:-

;~;-""

Modalidade da Empresa Profissões identificadas

(além dos médicos e administradores)

5 Cooperativas 3 com Assistentes Sociais e

-- 2 com Enfermeiros

4 Empresas de Medicina de Grupo 3 com Enfermeiros e 1 com "outro"
profissional (não identificado)

3 Empresas de Autogestão 2 com enfermeiros e 1 com
Assistentes Sociais

3 Hospitais 2 com Enfermeiros e 1 com
Assistentes Sociais

1 Empresa que não foi identificada Com Enfermeiros e "outro",
identificado como "operacionais".

Equipes com 4 tipos de profissionais

17 empresas (28,33%) identificam 4 tipos de profissionais atuando na área de auditoria em

saúde.

Composição das equipes

Além dos médicos, que estão presentes em todas as empresas encontramos que:-

5 empresas (8,33%) identificam entre os membros de suas equipes enfermeiros,

administradores e assistentes sociais. Encontramos também que outras

5 empresas (8,33%) identificam a composição de suas equipes como constando também de

enfermeiros, administradores e advogados. Outras

5 empresas (8,33%) têm em sua equipe de auditoria também enfermeiros, administradores e

contadores. Além dessas ainda há

Uma empresa com enfermeiros, administradores e dentistas e

Uma empresa com enfermeiros, administradores e "técnicos".
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Obs.: Neste caso notamos que a constante é representada pelos médicos, enfermeiros e

administradores, enquanto a variação é feita entre advogados, assistentes SOCIaIS,

contadores e dentistas.

No grupo de empresas que identificaram 4 tipos de-profissionais encontramos 1 seguradora

_ (14,28%), 1 empresa de medicina de grupo (14,28%), 2 cooperativas (28,57%) e 3

empresas de auto gestão (42,85%). Isto mostra uma tendência maior das empresas de

auto gestão terem em seus quadros 4 profissionais em relação aos outros tipos de empresas.

Modalidade da Empresa Profissões identificadas

(além dos médicos, enfermeiros e
administradores)

6 Empresas de Medicina de Grupo 3 com Advogados,

2 com Assistentes Sociais e

1 com Contadores

5 Empresas de Autogestão 2 com Advogados,

2 com Assistentes Sociais e

1 com "outros" (técnicos)

2 Cooperativas I com Assistentes Sociais e

I com Contadores

1 Hospital Com Contadores

1 Seguradora Com Dentistas

2 Empresas não foram identificadas Ambas com Contadores.

Equipes com 5 tipos de profissionais

8 empresas (13,33%) identificaram em suas equipes 5 tipos de profissionais. Apesar do

pequeno número, também não houve identidade de profissões, muito pelo contrário, para o

mesmo tipo de empresa não encontramos nenhuma equipe com formação coincidente com

outra empresa do mesmo grupo. Neste grupo encontramos a maior diversidade de

composição das equipes. Podemos encontrar explicação na matemática onde a combinação
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de 5 resulta um número maior que a combinação de 2, mas a lógica da formação das

equipes por necessidade de conhecimento ou habilidades fica sem um esclarecimento mais

convincente.

Composição das equipes

2 empresas (3,33%) identificaram em sua equipe de auditoria os médicos, enfermeiros,

administradores, assistentes sociais e dentistas, outras

2 empresas (3,33%) identificaram em sua equipe de profissionais os médicos, enfermeiros,

administradores, assistentes sociais e contadores.

---1 empresa (1,66%) identificou os médicos, enfermeiros, administradores, dentistas e

advogados.

1 empresa (1,66%) identificou os médicos, enfermeiros, administradores, advogados e

psicólogos.

1 empresa (1,66%) identificou os médicos, enfermeiros, administradores, dentistas e

contadores.

1 empresa (1,66%) identificou os médicos, enfermeiros, administradores, contadores e

técnicos.

Obs.: Neste caso notamos que a constante também está representada pelos médicos,

enfermeiros, e administradores, enquanto a variação ficou por conta dos assistentes sociais,

dentistas, contadores, psicólogos e advogados.

Identificamos que três empresas deste grupo são empresas.de autogestão. Outras três

empresas não se identificaram e as duas restantes pertencem à medicina de grupo.

O quadro abaixo ilustra a composição dessas empresas no que se refere aos tipos de

profissionais identificados>
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Modalidade da Empresa Profissões identificadas

(além dos médicos, enfermeiros e
administradores)

3 Empresas de Autogestão 1 com Assistentes Sociais e Contadores,

1 com Contadores e Técnicos e

1 com Assistentes Sociais e Dentistas

2 Empresas de Medicina de Grupo 1 com Advogados e Dentistas,
1 com Assistentes Sociais e Dentistas.

3 Empresa não foram identificadas 1 com Assistentes Sociais e Contadores,

1 com Dentistas e Contadores e

1 com Psicólogos e Advogados

Equipes com 7 tipos de profissionais

Encontramos apenas 1 empresa (1,66%) que identificou sete tipos de profissionais com

atuação na equipe de auditoria em saúde.

Composição da equipe

Nesta única empresa que identificou 7 tipos de profissionais atuando na sua equipe de

auditoria em saúde, encontramos a seguinte composição indicada: médicos, enfermeiros,

administradores, assistentes sociais, psicólogos contadores e dentistas.

Colocando agora todas essas distribuições numa mesma tabela (tabela 8, abaixo) podemos

observar que a dispersão mostra algumas diferenças entre as diferentes modalidades de

empresas. Podemos notar que existe uma clara tendência das empresas de autogestão

trabalharem com uma diversidade maior de profissionais em suas equipes de auditoria em

saúde. Não encontramos empresas de autogestão entre as que têm apenas 1 tipo de

profissão. Encontramos o segmento autogestão nas que identificam 2, 3, 4, 5 ou até 7

profissões em suas equipes. Por outro lado, os hospitais aparecem apenas entre os que

identificam até 3 profissões atuando na auditoria em saúde. A Tabela 8, abaixo, mostra o

comportamento de cada segmento, quanto ao número de tipos de profissionais identificados

em nossa amostra.
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Tabela 8: N° de profissões por modalidade de empresa

~..:.,.
-.~

N° de Profissões identificadas por Empresa

Empresas Uma Duas Três Quatro Cinco Sete Total
por
tipo

Autogestão 4 3 5 3 1 16

Med. Grupo 2 1 4 6 2 15

Cooperativas 4 1 5 2 12

Seguradoras 1 1 2

Hospital 1 3 3 1 8

HomeCare 1 1

Não identif. 1 2 3 6

Total por n° 7 11 16 17 8 1 60
de profissões

\ .

:. -. :"~..

Colocamos num mesmo gráfico de dispersão as distribuições das empresas de auto gestão,

medicina de grupo, cooperativas, seguradoras e hospitais, a fim de melhor podermos

compará-las. Temos desta maneira uma melhor visão do conjunto formado por essas

empresas no que se refere à composição das equipes de auditoria em saúde. O gráfico, que

se encontra reproduzido abaixo (Gráfico 9), nos mostra uma tendência das empresas de

medicina de grupo e de auto gestão terem um maior número de tipos de profissionais nas

suas equipes, enquanto as cooperativas e os hospitais mostram uma tendência de compor

suas equipes com um número menor de profissões.
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Gráfico 9: Número de profissões por tipo de empresa.
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Com isto identificamos, ao todo, 17 tipos de estrutura de pessoal atuando nas equipes de

auditoria em saúde das diversas empresas. Portanto, podemos dizer que, quanto à

diversificação profissional, encontramos 17 modelos de gestão em nossa amostra. Esses

modelos foram descritos anteriormente e são: 1 modelo em que a auditoria em saúde é

realizada apenas com uma profissão, 2 modelos com duas profissões, 2 modelos com três

profissões, 5 modelos com quatro profissões, 6 modelos com cinco profissões e 1 com sete

profissões.

No início deste trabalho imaginávamos que a estrutura tivesse algumas variações, mas essa

grande diversidade realmente nos surpreendeu.

É de se imaginar que, se há uma diversidade tão grande na estrutura da organização, os

processos, os procedimentos e, consequentemente, os resultados também devem ter uma

variação muito grande. É o que veremos a seguir na análise dos processos.
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4.2.3 Análise dos Processos

"Todo trabalho importante realizado nas empresas faz parte de algum processo. Não existe

um produto ou um serviço oferecido por uma empresa sem um processo empresarial."

(GONÇALVES, 2000). Na concepção mais freqüente, processo é qualquer atividade ou

conjunto de atividades que toma um input, adiciona valor a ele e fornece um output a um

cliente específico. Os processos utilizam os recursos da organização para oferecer

resultados objetivos aos seus clientes. Mais formalmente, UIIl_ processo é um grupo de

atividades realizadas numa seqüência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um

serviço que tem valor para um grupo específico de clientes.

A idéia de processo pode ser entendida como um fluxo de material ou um fluxo de trabalho,

mas também pode ser vista como uma série de etapas ou atividades coordenadas, mesmo

que o início e o fim não sejam muito claros ou que o fluxo não esteja bem definido.

Como já vimos a estrutura de recursos humanos na auditoria em: saúde das organizações,

devemos analisar, neste momento, os processos referentes à auditoria.

4.2.3.1 O conhecimento dos processos

Como etapa inicial tínhamos necessidade, portanto, de conhecer quais eram esses processos

que estavam presentes nas auditorias em saúde e que eram realizados por seus recursos.

Aplicamos um primeiro questionário, cujo resultado não foi considerado satisfatório. As

respostas obtidas foram bastante confusas, fugindo, em muitos casos, da pergunta inicial e,

além disso, de difícil ordenação, classificação e análise estatística, o que dificultaria nosso

trabalho na fase seguinte. O segundo questionário, com perguntas mais fechadas, teve um

resultado melhor. Conseguimos, nesses estudos preliminares, junto aos alunos do Curso de

Atualização em Auditoria Médica do GVpec, elaborar uma lista de processos da auditoria

em saúde, o que já constitui parte do resultado de nosso trabalho.

A lista desses processos, bem como o entendimento de seu significado que, como veremos

a seguir, estão presentes em praticamente todas as empresas da nossa pesquisa (que também

não acrescentaram nenhuma outra atividade) é a seguinte:-
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Autorizacões de tratamento - constitui o processo segundo 9 qual é recebida uma

solicitação de tratamento ou de SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e

.Tratamento). Nesta etapa do processo de auditoria procede-se a alguns controles que

podem incluir a comprovação da existência daquele usuário no convênio; a

cobertura ou não daquele procedimento pelo contrato vigente; análise da pertinência

ou não do procedimento solicitado mediante análise de dados clínicos e/ou

laboratoriais; sendo ao final autorizado ou não o procedimento solicitado.

Visitas hospitalares - constitui o processo segundo o qual é solicitado ao auditor que

se dirija ao hospital para tomar conhecimento das condições de um usuário

internado constatando, mediante verificação de dados do prontuário médico e/ou

exame clínico, a realidade e pertinência de situações como: cobertura do contrato

para aquele procedimento; constatação da realização de procedimento ou

tratamento; tipo de acomodação em que o usuário está internado; pertinência do

tratamento ou procedimento instituído; emitindo autorização ou prorrogação (ou

indeferimento) para continuidade de tratamento custeado pelo convênio. A

solicitação de visita hospitalar pode ocorrer como rotina (sempre que ocorre uma

internação) ou apenas para casos considerados fora dos padrões usuais.

Estabelecimento de Regras e Protocolos - é o processo pelo qual a empresa

estabelece as regras de utilização, as carências, o que será ou não considerado como

preexistência, tipos de regras de credenciamento e/ou descredenciamento,

protocolos internos para autorização de tratamentos ou procedimentos, autorizações

para inclusão de novos procedimentos ou técnicas. Opina ainda (ou propõe) sobre

tabelas de procedimentos adotadas, adoção de "pacotes" para determinados

procedimentos, exclusões ou inclusões contratuais etc.

Avaliacão de Custos/Gastos - é o processo pelo qual o auditor avalia os custos dos

procedimentos e gastos do plano de saúde como um todo, ou de determinado tipo de

contrato, de procedimento ou ainda de determinado credenciado ou conveniado

podendo comparar com outros planos, conveniados ou contratos a fim de

estabelecer ou detectar desvios no padrão de conduta.
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Recursos de glosas - é o processo segundo o qual o auditor, diante de uma glosa

recebida analisa e avalia a necessidade ou oportunidade de elaboração de

argumentação médica ou administrativa com a finalidade de anular ou suspender os

efeitos daquela glosa recebida. Constitui também, por outro lado, o recebimento

dessa argumentação por parte de um credenciado analisando a pertinência da

argumentação mantendo ou desconsiderando a glosa ao final. Muitas vezes os

auditores das empresas (prestadora de um lado e financiadora do outro) podem se

reunir com o objetivo de esclarecer dúvidas e/ou negociar essa glosa chegando ao

final a um acordo em comum.

Controle de qualidade - é o processo pelo qual o auditor avalia a qualidade do

atendimento prestado aos seus usuários. Pode constituir-se de visitas aos prestadores

(que podem ser para credenciamento ou periódicas), entrevistas com usuários ou

pesquisas com questionários de avaliação do atendimento ou ainda questionários a

respeito de expectativas ou visão dos usuários. Pode também ser realizado mediante

análise de estatísticas e dados de atendimento de morbi-mortalidade etc. Não são

obrigatoriamente dados gerais, podendo ser específicos para um .determinado

procedimento ou para um determinado credenciado, ou ainda atendendo uma área

específica de uma empresa ou de um contrato.

Perícias - é o processo de verificação da veracidade dos fatos ou de pertinência de

uma solicitação ou cobrança, sendo geralmente associada ao exame fisico do

periciado. A perícia pode ser prévia, quando realizada antes da realização do

procedimento, e neste caso geralmente é realizada com a finalidade de constatar a

pertinência e adequação do procedimento solicitado para aquele usuário específico.

Pode ser realizada a posteriore, quando tem por objetivo a constatação da realização

de um procedimento que foi cobrado.

Controle Estatístico - constitui a análise das estatísticas do plano de saúde, que pode

contemplar dados como:' epidemiológicos, incidência de doenças na população de

cobertura, detectando epidemias ou localização de focos e causas de problemas;

estatísticas de custos do plano ou por doença ou por credenciado ou ainda por

usuário; estatísticas internas de número de glosas ou porcentagem de glosas, número
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de consultas por habitante ano. numero de exumes por consulta. .nédia de

permancncia ClC. Mediante esta análise. pode caber a implementação de alguma

medida.

Auditoria de Contas - é o processo de analise dos prontuários médicos (OU boletins

de atendimento) mediante confrontação com a respectiva conta hospitalar com a

finalidade de verificar a adequação dos itens e/ou valores cobrados com os

efetivamente realizados e/ou contratados; ou ainda verificação da adequação do

tratamento instituído para aquele caso, confrontando a História Clínica com a

evolução, os exames e as anotações da enfermagem.

Aspectos éticos e legais - Constitui o processo segundo o qual o auditor levanta

suspeitas ou detecta procedimentos que estão sendo solicitados ou realizados e que

infringem (ou possam estar infringindo) aspectos éticos ou legais, evitando ou

impedindo que os mesmos sejam realizados e custeados pela sua organização.

4.2.3.2 Análise dos processos propriamente dita

Analisaremos assim qual foi o comportamento desses processos da auditoria em saúde, que

foram dados pelos respondentes na resposta à questão 4 de nosso questionário.

Para que tenhamos, uma visão geral dos processos da auditoria em saúde nas diversas

empresas faremos, primeiramente uma análise geral das respostas com avaliação estatística

dos dados. Em seguida faremos uma análise mais descritiva tentando individualizar essas

respostas para que tenhamos uma idéia melhor do que ocorre na intimidade das empresas.

'Para avaliar de forma quantitativa as respostas da questão 4 do questionário, as variáveis

em estudo foram:

Número de profissões responsáveis por:

autorizações de tratamento;

visitas hospitalares;

estabelecimento de regras e protocolos;
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avaliação de custos/gastos:

recursos de glosas;

controle de qualidade;

perícias;

controle estatístico;

auditoria de contas;

éticos e legais;

atividades não existentes no serviço;

Número de atividades sob a responsabilidade do:

médico;

enfermeiro;

A distribuição dessas empresas quanto à modalidade já foi apresentada na Tabela 4 e no

Gráfico 5. Tomando apenas as que apresentaram números mais significativos teremos nova

distribuição de suas freqüências, conforme mostramos na Tabela 9 e no Gráfico 10.
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Tabela 9:
Distribuição das empresas mais significativas por modalidade.
Sistema de saúde da Freqüência

empresa Absoluta Relativa

Auto gestão 16 32,0
Medicina de grupo 14 28,0
Cooperativa 12 24,0
Hospital 8 16,0

Total 50 100,0

Gráfico 10: Distribuição das empresas mais significativas por modalidade.
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Uma análise descritiva geral das variáveis quantitativas relacionadas à questão 4, está

apresentada nas Tabelas 10 e 11. A Tabela 10 mostra o número de profissões que são

responsáveis pelos diferentes processos na auditoria em saúde. Assim, podemos dizer que

as atividades que são realizadas por um número maior de profissões (veja as médias em

negrito), são as atividades de avaliação de custos/gastos, recursos de glosas, controle de

qualidade e auditoria de contas. Por outro lado. as perícias são, em geral, realizadas por um

menor número de profissões. Na Tabela 11 temos o número de atividades pelas quais se

responsabilizam os diversos profissionais (individualizando cada profissão separadamente).

Assim, podemos dizer que o médico é responsável por um número bem maior de atividades

que os demais profissionais, seguido pelos administradores, e logo, pelos enfermeiros. Vale

destacar que maiores detalhes e outros resultados podem ainda ser explorados a partir das

Tabelas 10 e 11, obtidas utilizando o software estatístico SPSS 10.0 for Windows.
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Tabela 10: Análise descritiva do número de profissões responsáveis por diferentes
processos na empresa.

Número de profissões Modalidade da Média
Desvio Mínimo Mediana Máximo

responsáveis por
n Padrãoempresa

Autogestão 16 1,88 0,81 2 4

Medicina de grupo 14 2,00 0,88 1 2 4

Seguradora 2 1,50 2,12 ° 2 3

Autorizações de Cooperativa 12 1,58 0,90 1 3

tratamento Hospital 8 1,50 0,93 ° 2 3

Outros 1 1,00 1 1

Não respondeu 6 1,17 0,41 1 2

Total 59 1,69 0,88 ° 2 4

Autogestão 15 2,27 1,10 2 5

Medicina de grupo 14 2,14 1,03 2 5

Seguradora 2 0,50 0,71 °Cooperativa 12 1,67 0,65 2 3
Visitas hospitalares Hospital 8 1,50 0,93 ° 2 3

Outros 1 1,00
Não respondeu 6 2,17 0,75 1 2 3

Total 58 1,91 0,98 ° 2 5 -

Autogestão 15 ~J8j 1,60 3 7

Medicina de grupo 13 ~;Zl 0,83 1 2 3

Seguradora 2 1,50 2,12 O 2 3

Estabelecimento de Cooperativa 11 E3 0,69 3

regras e protocolos Hospital 8 1,88 0,83 2 3

Outros 1 1,00 1

Não respondeu 6 2,83 0,98 3 4

Total 56 2,23 1,21 ° 2 7

Autogestão 16 2,50 1,59 2 7

Medicina de grupo 14 2,43 1,50 3 5

Seguradora 2 3,00 1,41 2 3 4

Avaliação de Cooperativa 12 2,25 0,87 2 4

custos/ gastos Hospital 8 2,00 1,07 2 4

Outros 1 1,00 1

Não respondeu 6 3,50 0,84 2 4 4

Total 59 2;46 1,32 1 2 7

Autogestão 16 2,56 1,09 2 5

Medicina de grupo 14 2,93 1,00 1 3 5

Seguradora 2 2,00 2,83 O 2 4

Cooperativa 11 1,82 1,08 1 4
Recursos de glosas Hospital 8 2,38 1,19 3 4 ..'---- ..~

Outros 1 1,00 1

Não respondeu 6 2,83 0,98 2 3 4

Total 58 2,47 1,16 O 3 5
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Continuação Tabela 10: Análise descritiva do número de profissões responsaveis por
diferentes processos na empresa.

Número de profissões Modalidade da Média
Desvio Mínimo Mediana Máximo

responsáveis por
n Padrãoempresa

Autogestão 15 2,80 1,78 O 3 7

Medicina de grupo 14 1,86 1,03 O 2 3

Seguradora 2 2,00 2.83 O 2 4

Cooperativa 12 2,58 1,16 1 3 5
Controle de qualidade H . I 8 2,13 1,81 O 2 5ospita

Outros 1 1,00 1

Não respondeu 6 3,33 0,82 2 4 4

Total 58 2,43 1,46 O 3 7

Autogestão 16 1,44 0,96 O 4

Medicina de grupo 14 1,43 0,76 1 3

Seguradora 2 1,00 1,41 ° 2

Cooperativa 11 1,09 0,30 1 2
Perícias Hospital 8 0,88 0,64 O 2

Outros 1 0,00 ° O °Não respondeu 6 1,17 0,41 1 2

Total 58 1,22 0,75 ° 1 4

Autogestão 16 1,88 1,26 ° 2 5

Medicina de grupo 14 1,79 1,19 4

Seguradora 2 3,00 1,41 2 3 4

Cooperativa 11 2,18 1,17 2 4
Controle estatístico Hospital 8 2,13 1,13 2 4

Outros 1 1,00 1 1 1

Não respondeu 6 3,00 1,10 2 3 4

Total 58 2;09 1,20 ° 2 5

Autogestão 16 2iS 1,24 3 6

Medicina de grupo 14 ~.~ 0,89 1 3 4

Seguradora 2 1,50 2,12 ° 2 3

Cooperativa 10 ~ 0,95 2 4
Auditoria de contas Hospital 8 2,38 0,92 2 4

Outros 1 1,00 1 1 1

Não respondeu 6 3,17 0,98 2 4 4

Total 57 2,~9 1,14 ° 3 6

Autogestão 16 2,44 1,36 2 6

Medicina de grupo 14 2,36 0,93 3 4

Seguradora 2 1,50 2,12 O 2 3
Cooperativa 10 1,50 0,71 3

Aspectos ético e legais H it I 8 1,88 1,25 ° 2 4ospi a
Outros 1,00 1

Não respondeu 6 2,50 1,38 1 3 4

Total 57 2,12 1,18 O 2 6
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Tabela 11: Análise descritiva do número de atividades pelas quais são responsáveis os
diversos profissionais.

Número de atividades Modalidade da Desvio
pelas quais é responsável n Média Padrão

Mínimo Mediana Máximo

cada profissional
empresa

Autogestão 16 7,38 1,75 3 8 9

Medicina de grupo 14 7,36 1,01 6 7 9

Seguradora 2 5,50 4,95 2 6 9

Médico
Cooperativa 12 8,00 1,13 6 9 9

Hospital 9 5,89 3,10 O 6 9

Outros 1 7,00 7 7 7

Não respondeu 6 8,33 1,03 7 9 9

Total 60 7;30 1,92 O 8 9

Autogestão 16 3,38 3,16 O 2 8

Medicina de grupo 14 4,29 2,30 O 5 7

Seguradora 2 3,00 4,24 O 3 6

Cooperativa 12 2,50 3,12 O 1 9
Enfermeiro Hospital 9 2,78 2,64 O 2 7

Outros 1 1,00 1

Não respondeu 6 6,17 1,17 4 7 7

Total 60 -3;55 2,85 O 3 9

Autogestão 16 ·5,38 1,67 3 6 9

Medicina de grupo 14 4,79 2,46 O 6 8

Seguradora 2 3,00 1,41 2 3 4

Cooperativa 12 2,83 2,37 O 3 7
Administrador Hospital 9 4,67 2,83 O 6 7

Outros 0,00 O O O

Não respondeu 6 4,83 0,98 4 5 6

Total 60 4~40 2,34 O 5 9

Autogestão 16 1,56 1,59 O 4

Medicina de grupo 14 1,00 1,96 O O 7

Seguradora 2 0,50 0,71 O 1 1

Cooperativa 12 0,83 1,40 O O 4
Assistente social Hospital 9 0,44 0,73 O O 2

Outros 1 0,00 O O O

Não respondeu 6 0,17 0,41 O O 1

Total 60 . D,92 1,48 O O 7

Autogestão 16 0,50 2,00 O O 8

Medicina de grupo 14 0,14 0,53 O O 2

Seguradora 2 0,00 0,00 O O O

Cooperativa 12 0,00 0,00 O O O
Psicólogo Hospital 9 0,33 1,00 ° ° 3

Outros 1 0,00 ° ° °
Não respondeu 6 0,00 0,00 O O O

Total 60 0,22 1,12 O O 8
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Continuação Tabela 11: Análise descritiva do número de atividades pelas quais são
responsáveis os diversos profissionais.

Número de atividades Modalidade da Desvio
pelas quais é responsável n Média Padrão

Mínimo Mediana Máximo
cada profissional

empresa

Autogestão 16 0,38 1.50 O O 6

Medicina de grupo 14 0,50 1.09 O O 3

Seguradora 2 0,00 0,00 O O O

Cooperativa 12 0,50 1,17 O O 3
Contador Hospital 9 0,67 1.66 O O 5

Outros 1 0,00 O O O

Não respondeu 6 3,00 2,10 O 4 5

-Total 60 0,72 1,56 -, O O 6

Autogestão - 16 1,44 2,90 O O 9

Medicina de grupo 14 0,50 1,87 O O 7

Seguradora 2 4,00 5,66 O 4 8

Cooperativa 12 0,00 0,00 O O O
Dentista Hospital 9 0,00 0,00 O O O

Outros 1 0,00 O O O

Não respondeu 6 0,67 1,63 O O 4

Total 60 0;110 2,09 O O 9

Autogestão 16 0,44 1,50 O O 6

Medicina de grupo 14 0,86 1,88 O O 6

Seguradora 2 0,00 0,00 O O O

Cooperativa 12 0,92 1,56 O O 4
Outro profissional Hospital 9 0,22 0,67 O O 2

Outros 1 0,00 O O O

Não respondeu 6 0,00 0,00 O O O

Total 60 0,53 1,41 O O 6

Autogestão 16 0,25 0,45 O O 1

Medicina de grupo 14 0,14 0,36 O O 1

Seguradora 2 4,00 5,66 O 4 8

Número de atividades não Cooperativa 12 0,00 0,00 O O O

existentes no serviço J!ospital 8 0,88 1,46 O O 4

Outros 1,00 1 1

Não respondeu 6 0,00 0,00 O O O

Total 59 0;;37 1,20 O O 8

Para comparar esses resultados entre as empresas de auto gestão, medicina de grupo,

- cooperativa e hospitais (como já citado acima, as demais foram desconsideradas pelo

pequeno número amostral), realizamos o teste não paramétrico de Kruskal- Wallis para cada

uma dessas variáveis. Os resultados estão descritos nas Tabelas 12 e 13, onde apresentamos

também as estatísticas descritivas dessas variáveis, somente para essas empresas (resultados
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já apresentados nas Tabelas 10 e 11. _Assim, temos que, diferenças estatisticamente

significativas (onde p < 0,05) foram observadas quanto ao número de profissões

responsáveis pelo estabelecimento de regras e protocolos (p = 0,041), pela auditoria de

contas (p = 0,035) bem como para o número de atividades pelas quais o administrador é

responsável (p = 0,048). Para as demais variáveis em estudo podemos concluir que não

existe diferença estatisticamente significativa entre seus resultados quanto à modalidade da

empresa (p > 0,05). Os gráficos do tipo Box ..Plot das variáveis que apresentaram alguma

diferença significativa estão apresentados nos Gráficos 11, 12 e 13. Comparações múltiplas

foram necessárias nesses casos para identificar as diferenças entre as quatro modalidades de

empresas. Temos, então, que as empresas de autogestão não são iguais às cooperativas

quanto às três variáveis em estudo (p<0,03) e as empresas de medicina de grupo também

não são iguais às cooperativas no que se refere ao número de profissões responsáveis pelo

estabelecimento de regras e protocolos (p = 0,046) e pela auditoria de contas (p = 0,010),

nos demais casos não houve diferença que pudesse ser entendida como estatisticamerite

significativa (p > 0,05).

Gráfico 11: Gráficos do tipo Box-Plot do número de profissões responsáveis pelo
estabelecimento de regras e protocolos nas diversas modalidades de empresas.
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Gráfico 12: Gráficos do tipo Box-Plot do número de profissões responsáveis pela auditoria
de contas nas diversas modalidades de empresas.
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Gráfico 13: Gráficos do tipo Box-Plot do número atividades pelas quais o administrador é
responsável quanto à modalidade da empresa.
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Tafiela 12: Análise descritiva do número de profissões responsáveis por diferentes
processos na empresa e testes de Kruskal- Wallis quanto à modalidade das empresas.

Número de "profissões" Modalidade da Média
Desvio

Mínimo Mediana Máximo t:;t:a~~
responsáveis por empresa Padrão

Autogestão 1,88 0,81 2 4

Autorizações de tratamento
Medicina de grupo 2,00 0,88 2 4

0,428
Cooperativa 1,58 0,90 I 3

Hospital 1,50 0,93 ° 2 3

Autogestão 2,27 1,10 2 5

Visitas hospitalares
Medicina de grupo 2,14 1,03 2 5

Cooperativa 1,67 0,65 I 2 3
0,228

Hospital 1,50 0,93 ° 2 3

Autogestão 2,87 1,60 3 7

Estabelecimento de regras e Medicina de grupo 2,23 0,83 2 3

protocolos Cooperati va 1,55 0,69 3

Hospital 1,88 0,83 2 3

Autogestão 2,50 1,59 2 7

Avaliação de custosl gastos
Medicina de grupo 2,43 1,50 3 5

Cooperativa 2,25 0,87 2 4
0,906

Hospital 2,00 1,07 2 4

Autogestão 2,56 1,09 2 5

Recursos de glosas
Medicina de grupo 2,93 1,00 3 5

0,099
Cooperativa 1,82 1,08 I 4

Hospital 2,38 1,.19 3 4

Autogestão 2,80 1,78 O 3 7

Controle de qualidade
Medicina de grupo 1,86 1,03 O 2 3

0,303
Cooperativa 2,58 1,16 1 3 5

Hospital 2,13 1,81 O 2 5

Autogestão 1,44 0,96 O 4

Medicina de grupo 1,43 0,76 3
0,256Perícias

Cooperativa 1,09 0,30 1 2

Hospital 0,88 0,64 O 2

Autogestão 1,88 1,26 O 2 5

Medicina de grupo 1,79 1,19 I 4
0,699Controle estatístico

Cooperativa 2,18 1,17 2 4

Hospital 2,13 1,13 2 4

Autogestão 2,75 1,24 3 6

Medicina de grupo 2,79 ._- 0,~9 3 4
Auditoria de contas

Cooperativa 1,70 0,95 2 4

Hospital 2,38 0,92 2 4

Autogestão 2,44 1,36 2 6

Medicina de grupo 2,36 0,93 3 4
0,109Aspectos ético e legais

Cooperativa 1,50 0,71 3

Hospital 1,88 1,25 ° 2 4
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Tabela 13: Análise descritiva do número de atividades da empresa pelas quais é
responsável cada um dos profissionais e testes de K.ruskal-Wallis quanto à modalidade das
empresas.

Número de atividades pelas Modalidade da Média
Desvio Mínimo Mediana Máximo

p-valor
quais é responsável o: empresa Padrão teste KW

Autogestão 7,38 1,75 3.00 8,00 9.00

Médico
Medicina de grupo 7,36 1,01 6.00 7,00 9.00

0,402
Cooperativa 8,00 1,13 6,00 8,50 9,00

Hospital 6,63 2,33 3,00 6.50 9,00

Autogestão 3,38 3,16 0,00 2,00 8,00

Enfermeiro
Medicina de grupo 4,29 2,30 0,00 5,00 7,00 0,335
Cooperativa 2,50 3,12 0,00 1,00 9,00

Hospital 3,13 2,59 0,00 2,50 7,00

Autogestão 5,38 1,67 3,00 5,50 9,00

Admin istrador
Medicina de grupo 4,79 2,46 0,00 5,50 8,00 ();Ó4g·
Cooperativa 2,83 2,37 0,00 2,50 7,00

Hospital 5,25 2,38 0,00 6,00 7,00

Autogestão 1,56 1,59 0,00 1,00 4,00

Assistente social
Medicina de grupo 1,00 1,96 0,00 0,00 7,00

0,285
Cooperativa 0,83 1,40 0,00 0,00 4,00

Hospital 0,50 0,76 0,00 0,00 2,00

Autogestão 0,50 2,00 0,00 0,00 8,00

Psicólogo
Medicina de grupo 0,14 0,53 0,00 0,00 2,00

0,715
Cooperativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hospital 0,38 1,06 0,00 0,00 3,00

Autogestão 0,38 1,50 0,00 0,00 6,00

Contador
Medicina de grupo 0,50 1,09 0,00 0,00 3,00

0,666
Cooperativa 0,50 1,17 0,00 0,00 3,00

Hospital 0,75 1,75 0,00 0,00 5,00

Autogestão 1.44 2,90 0,00 0,00 9,00

Dentista
Medicina de grupo 0,50 1,87 0,00 0,00 7,00

0,106
Cooperativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hospital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autogestão 0,44 1,50 0,00 0,00 6,00

Outro profissional
Medicina de grupo 0,86 1,88 0,00 0,00 6,00 --- 0,560
Cooperativa 0,92 1,56 0,00 0,00 4,00

. Hospital 0,25 0,71 0,00 0,00 2,00

Autogestão 0,25 0,45 0,00 0,00 1,00

Número de atividades não Medicina de grupo 0,14 0,36 0,00 0,00 1,00
0,123

existentes no serviço Cooperativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hospital 0,88 1,46 0,00 0,00 4,00

Além da análise puramente quantitativa, é muito importante considerar a análise qualitativa

para conhecer com mais detalhes quem realmente realiza cada uma das atividades que

descrevemos. Faremos a seguir essa análise qualitativa separando essa análise por atividade

e por profissão.
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':+.2.3.2.1 Autorizações de tratamento:

Quem é o responsável por essa etapa do processo nas empresas pesquisadas?

Como já era esperado, a autorização de tratamento é, na maioria dos casos. dada pelo

médico. Notamos, entretanto alguns aspectos muito interessantes. que relatamos na

seqüência: apenas 2 empresas referiram que esse processo é inexistente nos seus serviços

de auditoria. Apesar disso mais uma empresa deixou de identificar qualquer profissional

nessa atividade, sendo, portanto, consideradas 3 empresas com zero profissionais atuando

na autorização de tratamentos. Outras 2 empresas referiram que essa atividade é realizada

por "outros" profissionais, apesar de não terem identificado quais seriam esses

profissionais. Acreditamos, baseados nas outras respostas, que devam tratar-se de

profissionais administrativos com outras denominações que não as citadas. De qualquer

maneira, excluindo essas 5 empresas temos, no total 100 citações para esse item.

Essas citações estão representadas na Tabela 14, a seguir:-

Tabela 14: Profissional responsável pelas autorizações de tratamento

Proporção nas Proporção Quem realiza as I
empresas das citações autorizações de tratamento I

I
N°de N° de nas empresas I
citações/60(total citações/T atai

I
I
i

de empresas) de cita~ões i
I

I 3,33% 2,00% Não há 2:
90,00% 54,00% Médicos 54

13,33% 8,00% Enfermeiros 8

36,66% 22,00% ~dministrador 22
11,'66% 7,00% ~ssist. Social 7

5,00%. 3,00% Psicólogos 3

0,00% 0,00% !Contadores O
6,67% 4,00% Dentistas 4
3,33% 2,00% !Outros 2

trota I de Citações 100

Essa distribuição está representada no gráfico 14 a seguir para melhor visualização
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Gráfico 14: Distribuiçào de profissionais da Autorização de Tratamento
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Podemos notar tanto na Tabela 14 como no Gráfico 14, que a autorização de tratamento nas

empresas é feita principalmente pelos médicos mas, é importante observar que, não são

apenas os médicos que executam essa etapa da auditoria e, em alguns casos não há sequer a

participação do médico nessa autorização. Se levarmos em conta que 100% identificaram

os médicos como tendo participação na auditoria em saúde, logo chegamos à conclusão que

alguns médicos auditores não estão tendo atuação na autorização de tratamentos.

Certamente estão realizando outras atividades mas diferentes desta. Apenas este fato já

seria suficiente para mostrar que a atividade de um mesmo profissional é diferente

dependendo da empresa onde atua.

Da mesma forma como já analisamos situações anteriores vejamos, nessa amostra, quantas

profissões participam do processo denominado Autorização de Tratamento. A Tabela 15

nos mostra o comportamento desse aspecto:
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Tabela 15:

N°dP fi-e ro issoes na utonzaçao e ratamento

N° de Profissões Identificadas N° de Empresas

Zero 2
('j

E Uma 26Q)
N

<lS
Q)

Q)

;:::l '"ó Duas 21
O" o ol('j
(/J u- i::Q)
10

('j Q) Três 8N(/J .- ª(/J I-<t.+:: o
8

.•... ~;:::l I-< Quatro 2p.. < E--<

TOTAL 59

A - d T

Autorização de Tratamento com apenas uma profissão

Há 26 empresas nesta categoria. É natural admitir que o médico seja o profissional que tem

como responsabilidade esta atividade. Realmente, todas as empresas citam o médico como

responsável, no entanto uma das empresas delega esta atividade ao administrador.

Autorização de Tratamento com 2 profissões

A associação mais freqüente foi, como esperávamos, de empresas que alocam médicos e/ou

administradores para exercer esta atividade. Das 21 empresas que se incluíram nesta

categoria tivemos 13 utilizando médicos e/ouadministradores. Duas empresas alocam

Médicos e Assistentes Sociais. Outras duas empresas fazem a autorização de tratamento

com Médicos e "outros profissionais" (que não ficaram identificados). As outras 4

empresas realizam essa atividade respectivamente com médicos e enfermeiros, médicos e

dentistas, administradores e assistentes sociais e, por fim, com administradores e

psicólogos.
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Autorização de Tratamento com 3 profissões

Temos nesta categoria 8 empresas, sendo que a distribuição das profissões que encontramos

foi da seguinte forma:

3 empresas realizam a autorização de tratamento com médicos, enfermeiros e

administradores;

2 empresas realizam a autorização de tratamento com médicos, administradores e

assistentes sociais;

1 empresa realiza a autorização de tratamento com médicos, enfermeiros e assistentes

SOCIaiS;

1 empresa realiza a autorização de tratamento com médicos, enfermeiros e dentistas; e

1 empresa realiza a autorização de tratamento com médicos, psicólogos e dentistas. ,

É importante que tenhamos este quadro, não somente para apontar as profissões existentes

nas equipes, mas devemos notar que algumas profissões não estão presentes em algumas

equipes. Quem substitui os seus conhecimentos? As atividades do elemento faltante são

realizadas por outro profissional mas, o resultado será o mesmo? Antes disso, o objetivo

seria o mesmo?

Por exemplo: nesta categoria, muitas empresas atuam com enfermeiros na autorização de

tratamento. Podemos observar que em 3 dessas 8 empresas não há enfermeiros realizando a

atividade. Um enfermeiro que exerce sua profissão de "enfermeiro auditor" em uma das 5

empresas, atuando na autorização de tratamentos, não pode saber se vai exercer bem suas

atividades ao mudar para uma das 3 que não utilizam os enfermeiros nesse processo.
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Autorização de Tratamento com 4 profissões

Há apenas 2 empresas, mas que não apresentam a mesma composição de suas equipes de

autorização de tratamentos. Uma delas atua com médicos, enfermeiros, administradores e

assistentes sociais; ao passo que a outra atua com médicos, enfermeiros, psicólogos e

dentistas.

4.2.3.2.2 Visitas Hospitalares:

A atividade "Visita Hospitalar" também é feita principalmente pelos médicos no entanto,

aqui também podemos observar em nossa análise qualitativa a seguinte distribuição:-

Apenas duas empresas informaram que essa atividade não existe, sendo que outras duas.

empresas deixaram de alocar qualquer profissional para o exercício dessa função. Portanto,

temos 4 empresas com zero profissionais atuando na visita hospitalar. Tivemos, neste item

um total de 111 citações que estão descritas na tabela 16, abaixo:

Tabela 16:

R I V·· H . I- esponsavelS pe a isita ospita ar

Não há 2

Médicos 55

Enfermeiros 30

Administrador 2

Assist. Social 17

Psicólogos 3

Contadores O

Dentistas 4

Outros O

Total de Citações 111
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Temos que quase todos utilizam os médicos para fazer essas visitas hospitalares, mas

cabem algumas observações interessantes. Nào há "outros" profissionais aqui citados. Os

contadores não fazem visita hospitalar, mas curiosamente temos 2 citações indicando os

administradores nessa função. Ambos os que citam os administradores também citam

outras profissões. Como temos 60 respondentes e desses 2 informam que essa atividade não

existe e outros 2 não alocam nenhum profissional para a atividade, temos que, se apenas 55

citam os médicos, há empresas que atuam com médicos mas estes não fazem a visita

hospitalar. Assim, percebemos que uma empresa faz a visita hospitalar com Assistentes

Sociais e psicólogos, e não com médicos.

o Gráfico 15, abaixo, ilustra melhor essa distribuição:

Gráfico 15: Distribuição das profissões na visita hospitalar.

Profissões na Visita Hospitalar

EI rv1édicos60
50 ~ Enfermeiros

um AcIministrad
ar

1'21Assist.
Social

11 Psicólogos

• Dentistas

30

20

10

O

Como nos casos anteriores, vejamos quantas profissões participam do processo de Visita

Hospitalar em cada empresa. A Tabela 17 mostra como se comportam as empresas no

aspecto davisita hospitalar:
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Tabela 17: N° de Profissões por empresa na visita hospitalar

1

2

N° de Profissões identificadas N° de empresas
(]) ('j

Zero;:j .-::
c:;rCll.....

:> Uma
('j Duas

CIl I-< Três(]) c<:S
10 8-CIl ('j ('j
CIl N'-:: Quatrot.:::: .•••• o..
O - CIlI-< ('j Op..~..t:: Cinco

17

28
8

2

Total 58

Não responderam esta questão 2

Visita Hospitalar com apenas uma profissão

Tivemos que 17 empresas incluíram-se nesta categoria. Todas essas empresas indicaram os

médicos realizando a visita hospitalar, o que não constitui nenhuma surpresa.

Visita Hospitalar com 2 profissões

Uma empresa realiza a visita hospitalar com assistentes sociais e psicólogos. Todas as

demais utilizam os médicos, sendo que em 7 empresas estão citados os assistentes sociais e

em 20 estão citados os enfermeiros. Portanto, não constituiu surpresa que a associação mais

freqüente tenha sido de médicos com enfermeiros para esta atividade. Aqui também

devemos dizer que a visita é realizada pelos médicos e/ou pelos enfermeiros por não termos

a informação se essa visita é conjunta ou separada.

Visita Hospitalar com 3 profissões

Incluíram-se nesta categoria 8 empresas. A distribuição das profissões entre as empresas

que realizam a visita hospitalar com 3 profissões ficou da seguinte forma:
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5 dessas empresas utilizam médicos, enfermeiros e assistentes sociais na visita hospitalar;

2 empresas utilizam médicos, enfermeiros e dentistas; e

1 empresa utiliza médicos, administradores e assistentes sociais.

Temos aqui o caso dos administradores fazendo a visita hospitalar. Com certeza os

objetivos, a forma de realização, o que vai ser visto e os resultados não são iguais à visita

realizada pelos médicos e enfermeiros. As habilidades e os conhecimentos dos

administradores são bastante diversos daqueles dos médicos e dos enfermeiros. Temos,

portanto, aqui, uma diferença importante entre essas empresas e entre as atividades que

seus profissionais realizam. Certamente, cada empresa tem objetivos diversos na realização

da visita hospitalar.

Visita Hospitalar com 4 profissões

Tivemos apenas uma empresa que se qualificou nesta categoria, de tal forma que não

podemos avaliar se há discrepâncias nem comparar com outras ..A empresa que informou 4

profissões disse realizar a visita hospitalar com médicos, enfermeiros, administradores e

assistentes sociais.

Visita Hospitalar com 5 profissões

Tivemos 2 empresas que fazem a visita hospitalar com 5 profissões, e, fugindo às

probabilidades matemáticas,ambas citam os mesmos profissionais na realização desta

atividade. Assim, essas empresas realizam a visita hospitalar com médicos, enfermeiros,

assistentes sociais, psicólogos e dentistas.
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4.2.3.2.3 Estabelecimento de Regras e Protocolos:

As regras e os protocolos que regem as diversas empresas e seus planos de saúde, tiveram

ao todo 125 citações. Em uma grande parte, nota-se que o médico é o profissional

responsável por esta atividade, com 49 citações, que correspondem a 39,2% do total de

citações. Logo em seguida temos o administrador que também tem um papel importante,

uma vez que obteve 37 citações, o que corresponde a 29,6%. Abaixo reproduzimos a tabela

18 que nos mostra como ficaram distribuídas as profissões no que se refere ao

estabelecimento de regras e protocolos, bem como o gráfico 16 que ilustra o fato:

T b I 18 R R pa e a esponsaveis pe as egras e rotoco os

Não há 1

Médicos 49 0,392

Enfermeiros 23 0,184

Administrador 37 0,296

Assist. Social 5 0,04

Psicólogos 1 0,008

Contadores 2 0,016

Dentistas 6 0,048

Outros 2 0,016

Total de Citações 125

Quatro empresas não responderam essa questão.
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Gráfico 16: Responsáveis pelas Regras e Protocolos
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Houve, neste caso, uma diversificação muito grande no que se refere ao número de

profissões envolvidas com o estabelecimento de regras e protocolos em cada empresa. Este

número variou de zero a sete profissões. Na tabela 19, mostramos essa distribuição que

comentaremos a seguir:

T b I 19 P fi - d R Pa e a ro issoes as egras e rotoco os

N° de Profissões identificadas no N° de Empresas
estabelecimento de Regras e
Protocolos.

tr: Zero 1ro

a Uma 17il)
N Ulc.S,2

Duas 14o
il) ü

..-
;:l o Três 20O"õ

I-<
Ulp..

Quatro 2
1~ il)
Ul UlUl (Ij Cinco 1t.+=:;n
o il)P:~ Sete 1

Total de citações 56

4 empresas não responderam esta questão.
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Vemos que há uma distribuição bastante uniforme entre as empresas que estabelecem

regras com uma, duas ou três profissões. As demais são bastante esporádicas. Tivemos uma

empresa com zero citações (isto significa que a empresa não respondeu que a atividade não

existe, mas não indicou nenhum profissional para esta atividade). Outras 4 empresas não

responderam à questão. Tivemos também uma empresa que realiza a atividade com 5

profissões e outra que realiza com 7. Duas empresas indicaram para o estabelecimento de

regras e protocolos 4 profissões.

Veremos apenas as empresas que atuam com uma, duas ou três profissões:

Regras e Protocolos com apenas 1 profissão

Das 17 empresas que se classificaram nesta categoria, tivemos que 11 empresas atribuem

aos médicos a tarefa de estabelecer regras e protocolos. Nas outras 6 empresas, quem

estabelece as regras e os protocolos são os administradores. É interessante notar que, nessas

empresas em que as regras e os protocolos são estabelecidos apenas por uma profissão, não

houve dispersão muito grande das profissões. Apenas médicos ou apenas administradores.

Lembramos que nessas empresas onde as regras são estabelecidas pelos administradores há

médicos que estão ocupados com outras funções ou atividades.

Regras e Protocolos com 2 profissões

Tendo em vista que as empresas que estabelecem as regras apenas com uma profissão o

fazem com médicos ou com administradores, não foi surpresa constatar que a maior

incidência entre as 14 empresas que atuam com 2 profissões o façam com médicos e

administradores. Realmente 11 empresas se enquadraram nessa classificação, constituindo

a grande massa dessas empresas (óórrespondendo a 78,57% de todas as que se classificaram

nesta categoria). Duas empresas informaram que as regras e protocolos são estabelecidos

por médicos e enfermeiros e uma empresa informou que essas regras são estabelecidas por

médicos e "outros" profissionais, não tendo, no entanto, identificado esses profissionais.
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Regras e Protocolos com 3 profissões

Classificaram-se 20 empresas na categoria das que estabelecem regras com 3 profissionais,

Destas, 16 empresas (ou 80%) cumprem esta etapa da auditoria em saúde com médicos,

enfermeiros e administradores . As outras 4 empresas ficaram distribuídas da seguinte

forma: 2 empresa estabelecem regras e protocolos com médicos, enfermeiros e dentistas;

uma com médicos, enfermeiros e assistentes sociais e a outra com médicos, assistentes

sociais e "outros" profissionais, que não foram identificados.

4.2.3.2.4 Avaliação de Custos/Gastos:

o processo de avaliação de custos e gastos foi um dos poucos em que o médico não tem 'a

liderança (outro, como veremos, foi o controle estatístico). O maior número de citações,

nesta atividade coube aos administradores, estando apenas em segundo lugar os médicos.

Devemos observar, como dado muito interessante, que nenhuma empresa informou que

essa atividade não existe. Isto significa que todas as empresas reconhecem a existência

deste processo nas suas auditorias em saúde. Este dado será mais interessante quando, mais

adiante, compararmos com a atividade de controle de qualidade. A distribuição dessas

profissões é mostrada na tabela 20, abaixo, que mostra também a proporção das citações:
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Tabela 20: Distribuição de Profissões

no controle de Custos/Gastos

Não há ° %

Médicos 42 28,97

Enfermeiros 26 17,93

Administradores 51 35,17

Assist. Social 4 2,76

Psicólogos 1 0,69

Contadores 11 7,59

Dentistas 4 2,76

Outros 6 4,14
,

Total de citações 145

Como no caso das outras variáveis, vejamos como ficou a distribuição quanto ao número de

profissões que realizam esta atividade, conforme mostra a tabela 21 :

Tabela 21: Profissões no controle de custos e gastos

N° de profissões identificadas N° de
empresas

ª Uma 16.--ro Duas 18
~

I a) Três 13
I ;::s rn

0"0 Quatro 8.•...
rn

rn ro
a) 0.0 Cinco 3
10 a)
rn

tilrn Setet.;:: o 1.•...
o rn
I-< ;::sp.. o Total 59

1 empresa não respondeu esta questão.

.._......~.-- ..•~:..~

No sentido de continuar avaliando as diferenças entre os processos das diversas empresas,

analisaremos as empresas com mesmo número de profissões nas equipes de avaliação de

custos e gastos. Assim temos:
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Avaliação de Custos/Gastos apenas por 1 profissão

Tivemos 16 empresas neste enquadramento. Estas 16 empresas que identificam apenas 1

profissão no controle de custos e gastos tiveram as seguintes citações para esta profissão:

12 empresas (ou 75% desta categoria) realizam a avaliação de custos com os

administradores. Mais 2 empresas realizam a mesma atividade com os médicos. As outras

duas empresas informaram que realizam com "outros" profissionais, mas não identificaram

quais senam.

Gostaríamos de lembrar, neste ponto, que estamos analisando qualitativamente os

processos que compõe o conceito de auditoria em saúde. Assim, só há interesse em mostrar

que a atividade se realiza em algumas empresas com uma profissão enquanto em outras

empresas a mesma atividade se realiza com duas, três, ou mais profissões com o intuito de

trazer à luz a realidade de que os mesmos processos em diferentes empresas se realizam de

maneira diferente. Portanto, não temos, neste momento, interesse na questão quantitativa

(2, 3 ou mais profissões) Queremos apenas apontar que qualitativamente são diferentes.

Assim como, quando analisamos um mesmo grupo, como este em que todos realizam o

controle de custos e gastos com apenas uma profissão. Temos que notar que as empresas

que realizam essa atividade com os administradores provavelmente buscam um tipo de

resultado, enquanto as que realizam a mesma atividade com médicos devem estar buscando

outro tipo de resultado. Isto porque a formação, os conhecimentos e a maneira de observar

um atendimento médico não é o mesmo entre médicos e administradores. Não temos

informações se as empresas que estão atuando nesse mercado têm este conhecimento ou

não. Daí, acreditarmos que este trabalho poderá acrescentar este conhecimento tanto às

empresas quanto aos auditores de qualquer formação, que estão ou pretendam entrar neste

mercado de trabalho.
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Avaliação de Custos/Gastos realizada com 2 profissões

Dentro deste grupo de 18 empresas que realizam a avaliação de custos com 2 profissões

encontramos a grande maioria delas no grupo das que exercem esta função com os médicos

e os administradores. Temos nessa condição 13 empresas, ou seja 72,22% das que têm

atuação com 2 profissões. Temos também 2 empresas que atuam com médicos e

enfermeiros. As outras 3 empresas informaram que as profissões envolvidas com a

avaliação de custos foram respectivamente enfermeiros e administradores, médicos e

contadores e administradores e contadores.

Avaliação de Custos/Gastos realizada com 3 profissões

Há um grande número de empresas também com 3 profissões realizando a avaliação de

custos/gastos. Temos neste grupo 13 empresas, das quais 10 (76,92%) atuam com médicos,

enfermeiros e administradores. As outras 3 empresas atuam respectivamente: uma com

médicos, administradores e contadores; outra com administradores, assistentes sociais e

"outros" profissionais; e outra com médicos, enfermeiros e "outros" profissionais, sendo

que em nenhum dos casos foram identificados os "outros" profissionais.

Avaliação de Custos/Gastos realizada com 4 profissões

Classificaram-se nesta categoria 8 empresas, sendo que 6 delas informaram atuar com

médicos, enfermeiros, administradores e contadores. As outras duas empresas atuam com

médicos, enfermeiros e administradores, sendo que uma acrescentou os dentistas e a outra .._

acrescentou "outros" profissionais, que também não ficaram identificados.
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Avaliação de Custos/Gastos realizada com 5 profissões

Três empresas ficaram classificadas nesta categoria, sendo que nenhuma delas tem

composição idêntica às outras. Todas elas realizam a avaliação de custos e gastos com

médicos,enfermeiros e administradores, ficando a variação por conta de: uma delas atua

com contadores e dentistas, outra com assistentes sociais e dentistas e a terceira com

assistentes sociais e "outros" profissionais, sem contudo identificá-los.

Avaliação de Custos/Gastos realizada com 7 profissões

Apenas uma empresa aponta como responsáveis pela avaliação de custos e gastos sete

profissões, que foram: médicos, enfermeiros, administradores, assistentes sociais,

psicólogos, contadores e dentistas.

4.2.3.25 Recursos de Glosas:

Ao perguntarmos quem é o responsável por esta etapa do processo nas empresas de nossa

amostra, tivemos as seguintes respostas:

Como já esperávamos, os recursos de glosa são de responsabilidade dos médicos, na sua

grande maioria. Há que se destacar , no entanto, que esta responsabilidade é seguida

bastante de perto pelos administradores e pelos enfermeiros.

Apenas 1 empresa referiu que esse processo é inexistente nos seus serviços de auditoria.

Duas empresas deixaram de responder essa questão. De qualquer maneira, excluindo essas

2 empresas temos, no total 143 citações para esse item.

Essas citações estão representadas na Tabela 22, a seguir.-
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Tabela 22: Citações de profissões nos Recursos de
Glosas.

j Médicos
,
i Enfermeiros

I -
;Administradores 37\r-.
i Assist. Social 3

I Psicólogos 1
I

Contadores 5

Dentistas 4

Outros 7

Total de citações 143
!

Não há i 1

INão responderam 2

Essa distribuição está representada no gráfico 17 a seguir para melhor visualização

Gráfico 17: Profissionais dos Recursos de Glosas.
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Quem atua nos Recursos de Glosas

Podemos notar tanto na Tabela 21 como no Gráfico 17, que esta atividade também é feita

principalmente pelos médicos mas, é importante que notemos que, juntamente com os

administradores e os enfermeiros formam um grande bloco e, em ainda mais, em alguns

casos (2 casos) não há sequer a participação do médico nessa atividade.
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Da mesma forma como já foi feito para atividades anteriores vejamos, nessa amostra,

quantas profissões participam do processo de Recursos de Glosas. A Tabela 23 nos mostra

o comportamento desse aspecto:

I Tabela 23: N° de Profissões N° de
I identificadas. Empresas

V) Zeroo 1
t::

8 Uma 13
C'Í ui~
~ C'Í Duas 15V)

oQ)-;:::l(j Três 18O"Q)
V) "O

QuatroQ) V) 9
10 oV) V)V) I-< Cinco 2~ ;:::l
o UI-< Q)P-<CX:: Total 58

2 Empresas não responderam esta questão.

Recursos de Glosas com apenas uma profissão

Há 13 empresas nesta categoria. É lógico que admitamos que o médico seja o profissional

que tem como responsabilidade esta atividade. No entanto, isto foi uma realidade em 10

empresas. Duas empresas confiam essa tarefa aos enfermeiros, e uma das empresas delega

esta atividade ao administrador. Chamamos novamente a atenção para o fato de que todas

as empresas de nossa amostra têm médicos em seus quadros. Acreditamos que se essas três

empresas confiam esta atividade especificamente aos enfermeiros ou aos administradores,

com certeza estão buscando resultados diversos das outras 10 empresas.

Recursos de Glosas com 2 profissões

A associação mais freqüente foi, como já se poderia deduzir pelas equipes com uma só

profissão, de empresas que alocam médicos e/ou administradores e as que alocam médicos

e/ou enfermeiros para exercer esta atividade. Das 15 empresas que se incluíram nesta

88



categoria tivemos 8 utilizando médicos e/ou administradores. Mais 5 empresas alocam

Médicos e Enfermeiros para realizar os recursos de glosas. Uma das empresas aloca para os

recursos de glosas os Médicos e "outros profissionais" (que não ficaram identificados).

Recursos de Glosas com 3 profissões

Temos nesta categoria 18 empresas, sendo que a distribuição das profissões que

encontramos mostrou realmente muito pouca variação. Destas, 16 empresas (88,88%)

informaram que a atribuição da atividade de recursos de glosas estava delegada aos

médicos, enfermeiros e administradores. Uma das empresas informou realizar esta

atividade com médicos, administradores e "outros" profissionais sem, no entanto identificar

quais são estes "outros". A outra empresa informou que realiza a atividade com médicos,

administradores e "outros" profissionais, identificando esses "outros" como sendo

advogados.

É interessante notar que nesta última empresa aparecem os advogados, que não constavam

nas nossas listas. Veremos, ainda, que os advogados fazem presença importante em

diversas atividades da auditoria de saúde.

Recursos de Glosas com 4 profissões

Há 9 empresas que se classificaram nesta categoria. Dessas, 3 identificaram os médicos,

enfermeiros, administradores e dentistas como tendo atuação nos recursos de glosas. Outras

3 empresas identificaram os médicos, enfermeiros, administradores, e contadores neste tipo

de atividade. As outras 3 empresas identificam os médicos e administradores sendo que a

diferença entre elas ficou nas outras duas profissões: uma delas tem em sua equipe, além

dos profissionais já citados os assistentes sociais e "outros" profissionais. Na outra

empresa, a variação é feita com contadores e "outros" profissionais. Em nenhuma delas

foram identificados os "outros" profissionais.
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Recursos de Glosas com 5 profissões

Apenas 2 empresas apontaram 5 profissões como responsáveis pelos recursos de glosas.

Apesar do pequeno número, houve coincidência em 3 profissões: ambas atuam com

médicos, enfermeiros e administradores. As divergências ficaram por conta de 2 profissões:

uma delas atua com psicólogos e contadores enquanto a outra atua com assistentes sociais e

"outros" profissionais que não ficaram identificados.

4.2.3.2.6 Controle de Qualidade:

A atividade "Controle de Qualidade", também, é feita principalmente pelos médicos no

entanto, aqui também devemos observar em nossa análise qualitativa alguns aspectos

interessantes dessa distribuição, que é a seguinte:-

Um fato, que consideramos muito importante, foi que sete empresas informaram que essa

atividade não existe, sendo que outras duas empresas deixaram de alocar qualquer

profissional para o exercício dessa função por não ter respondido a essa questão. Portanto,

temos 9 empresas com zero profissionais atuando no controle de qualidade. Este item foi o

que obteve maior número de respostas "atividade não existente em nosso .serviço".

Chamamos a atenção pélfaeste fato pois nos objetivos das empresas, obtivemos um grande

número de respostas voltadas para a qualidade. Tivemos, neste item um total de 141

citações que estão descritas na tabela 24, abaixo:
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Tabela 24: Responsáveis pelo
1 d lid dcontro e e qua 1 a e

Médico 48

Enfermeiro 32

I Administrador 33

11Assist. Social
I
Psicólogo 2

Contador 7

Dentista 5

Outros 3

Total de citações 141

Não há 7

Não responderam 2

Nesta atividade notamos que, apesar dos médicos serem os mais citados, os enfermeiros e

os administradores atingiram grande proporção de citações, como podemos ver na tabela

acima. Como temos 60 respondentes e desses 7 informam que essa atividade não existe e

outros 2 não alocam nenhum profissional para a atividade, temos que, se apenas 51 fazem

todas as citações.

O Gráfico 18, abaixo, ilustra melhor essa distribuição:

Gráfico 18: Profissões no controle de qualidade.
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Da mesma maneira que já vimos nos casos anteriores, vejamos quantas profissões

participam do processo de Controle de Qualidade em cada empresa. A Tabela 25 mostra

como se comportam as empresas no aspecto do controle de qualidade:

Tabela 25: N° de Profissões por empresa

t 1 d lid dno con ro e e qua I a e.
I

N° de Profissões identificadas N° de empresas
o Zero 7

8 Uma 7~
N.....
(d' Duas 15(\) (\)
I-<~

"d Três 18(1.);'::::::
;:j ~O"';:j Quatro 7O"'
rJ) (\)(\)"d Cinco 3
10 (\)
rJ) -
rJ) o Sete 1t:::.!:i
o :::
I-< op.... u Total 58

Não responderam 2

Controle de Qualidade com apenas uma profissão

Apenas 7 empresas incluíram-se nesta categoria. Destas, apenas uma não indicou o médico

como profissional responsável, tendo indicado o administrador. Portanto as outras 6

empresas indicaram o médico como responsável pelo controle de qualidade. Nunca é

demais insistir que a formação do médico e do administrador são bastante diferentes e que,

imaginamos que, aquelas empresas que alocam médicos para controlar a qualidade devem

ter objetivos diferentes daquela que alocam administradores. Queremos aqui ressaltar que

não estamos julgando quem está mais correto ou quem está menos correto mas,

simplesmente constatando um fato. Acreditamos, no entanto, que o conhecimento desse

fato deve estar presente nas empresas ao destinar tal atividade para uns ou para outros.
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Controle de Qualidade com 2 profissões

Ao todo, somam 15 empresas que atuam com 2 profissões no controle de qualidade. Destas,

. 7 atuam com médicos e enfermeiros, 6 atuam com médicos e administradores, uma atua

com médicos e assistentes sociais e uma atua com administradores e "outros" profissionais,

não identificando quais são. Já não é mais surpresa o fato de haver empresas que atuam no

controle de qualidade sem médicos, mas sempre vale o destaque.

Controle de Qualidade com 3 profissões

Incluíram-se nesta categoria 18 empresas. Houve uma diversificação de profissões muito

grande nesta categoria. Essa diversificação é tão grande que, à primeira vista, temos a

impressão que qualquer profissional pode ser alocado indistintamente para exercer essa

atividade. A distribuição das profissões entre as empresas que realizam o controle de

qualidade com 3 profissões ficou da seguinte forma:

11 dessas empresas utilizam médicos, enfermeiros e administradores na atividade de

controle de qualidade;

2 empresas utilizam médicos, administradores e assistentes sociais.

Nas outras 5 empresas, tivemos uma empresa de cada tipo com as seguintes composições:

1 com médicos, administradores e dentistas;

1 com médicos, administradores e contadores;

1 com médicos, enfermeiros e assistentes sociais;

1 com médicos, enfermeiros e dentistas; e finalmente

1 com médicos, enfermeiros e "outros" profissionais, que não foram identificados.
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Controle de Qualidade com 4 profissões

Com 4 profissões tivemos 7 empresas, sendo que destas, 4 delas informaram que realizam o

controle de qualidade utilizando os profissionais médicos, enfermeiros, administradores e

contadores. Nas outras 3 empresas tivemos 3 tipos de composição:

1 com médicos, enfermeiros, administradores e assistentes sociais;

1 com médicos, administradores, assistentes sociais e dentistas; e por fim

1 com médicos, enfermeiros, administradores e "outros" profissionais, que não foram

identificados.

Controle de Qualidade com 5 profissões

Tivemos apenas 3 empresas que fazem o controle de qualidade com 5 profissões, e,

nenhuma delas tem equipe igual às outras. Todas realizam o controle de qualidade com

médicos, enfermeiros, administradores e assistentes sociais. A diferença entre elas fica por

conta do quinto elemento, que, em uma é o contador, em outra é o dentista e na última é o

psicólogo.

Controle de Qualidade com 7 profissões

Tivemos uma única empresa que se qualificou nesta categoria e que informa realizar o

controle de qualidade com médicos, enfermeiros, administradores, assistentes sociais,

psicólogos, contadores e dentistas.
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4.2.3.2.7 Perícias:

A atividade denominada "Perícia", muitas vezes também chamada de "Perícia Médica",

também se encontra entre as atividades exercidas preferencialmente pelos médicos.

Tivemos a seguinte distribuição das profissões nesta atividade:-

Aqui também, cinco empresas informaram que essa atividade não existe, sendo que outras

duas empresas deixaram de alocar qualquer profissional para o exercício dessa função, não

respondendo a esta questão. Portanto, temos 7 empresas com zero profissionais atuando na

perícia. Tivemos, neste item um total de 71 citações. A tabela 26, abaixo, mostra como

ficou esta distribuição:

Tabela 26:

R I P ,.esponsaveis pe a encia

Não há 5

Médicos 53

Enfermeiros 6

Administrador 3

Assist. Social 2

psicólogos 1

Contadores O

Dentistas 6

Outros O

Total de Citações 71

Não responderam 2

Se, das 60 empresas respondentes subtrairmos as 5 que disseram que não há essa atividade

e ainda as 2 que não responderam essa questão, veremos que restam 53 empresas. Portanto,

todas utilizam os médicos para fazer as perícias. Algumas observações interessantes: Não

há "outros" profissionais citados na atividade de perícia. Os contadores não fazem perícia,

o que não constituiu surpresa, mas, curiosamente, temos 3 citações indicando os

administradores para essa função, além de 2 assistentes sociais. É interessante notar essa

alocação porque não temos informação do preparo ou conhecimento desses profissionais
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para o bom exercício dessa atividade. O Gráfico 19, abaixo, ilustra melhor essa

distribuição:

Gráfico 19: Profissões responsáveis pelas perícias.
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Vejamos como ficou a distribuição dessas profissões nas equipes de perícia. Para mostrar

quantas profissões participam do processo de Perícia em cada empresa, colocamos abaixo a

Tabela 27:

Tabela 27: Profissões por empresa na perícia

N° de Profissões identificadas N° de empresas
11) rn Zero 5::;j cd
O'

Uma 40
rn Duas 911)
108mtil cd cdtil N·- Três 3t+=:.- U
o - 'I:I-< cd 11)~ ~ c, Quatro 1

Total 58

Não responderam esta questão 2

Perícia com apenas uma profissão

Neste grupo ficou a grande maioria das empresas. Tivemos 40 empresas que se incluíram

nesta categoria. Apesar do grande número, e para nossa surpresa, não tivemos variações
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nesta categoria. Todas as empresas que realizam a perícia com apenas um tipo de

profissional, o faz com os médicos.

Perícia com 2 profissões

Das empresas que realizam as perícias com 2 profissões, que foram 9 no total, todas atuam

com médicos. Portanto a variação está apenas no segundo profissional. Quatro destas

empresas utilizam os serviços de dentistas; três utilizam os enfermeiros; uma utiliza os

assistentes sociais e uma utiliza os administradores.

Perícia com 3 profissões

Tivemos apenas 3 empresas que aqui se incluíram. Apesar do pequeno número, e ao

contrário das empresas que atuam com apenas uma profissão na perícia, não houve

nenhuma empresa com profissões iguais às outras. Evidentemente, todas realizam as

perícias com os médicos. Quanto às outras duas profissões tivemos:

Uma empresa atua com enfermeiros e dentistas (além dos médicos);

Uma empresa atua com enfermeiros e administradores (além dos médicos); e

Uma empresa atua com administradores e assistentes sociais (além dos médicos).

Perícia com 4 profissões

Apenas uma empresa se qualificou nesta categoria tendo informado que as 4 profissões'

com que realiza a perícia são: médicos, enfermeiros, psicólogos e dentistas.
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4.2.3.2.8 Controle Estatístico:

o processo de controle estatístico, também, foi dos poucos em que o médico não teve a

liderança (juntamente com a avaliação de custos). O maior número de citações, nesta

atividade coube aos administradores (47citações), estando apenas em segundo lugar os

médicos (30 citações). Outro fato que devemoS notar é a ausência dos psicólogos neste

controle estatístico. Essa distribuição das profissões no controle das estatísticas é mostrada

na tabela 28, que traz a proporção das citações e no gráfico 20, abaixo:

Tabela 28: Distribuição de Profissões

no controle das Estatísticas.

Não há 1 %

Médicos 30 24,79

Enfermeiros 19 15,70

Administradores 47 38,84

Assist. Social 5 4,13

Contadores 10 8,26

Dentistas 3 2,48

Outros 7 5,79

Total de citações 121

Não responderam 2

Gráfico 20: Profissões no controle das estatísticas
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A tabela 29, abaixo, mostra como ficou a distribuição dessas profissões, no controle das

estatísticas de cada empresa:

Tabela 29: Profissões no controle das estatísticas

N° de profissões identificadas N° ~

o

~ ~ Uma 24(]) .
N .~

<-Stí
Duas-.o 13(]) .s

::I VJ Três 10O"(])
VJ

I
VJ ('j
(])"O Quatro 9
10 (])

I
VJ -
VJ o Cinco 1u::J:j
o ~1-0 op.. (,) Total 58

2 empresa não respondeu esta questão.

Além da diferença numérica, veremos que as empresas têm diferenças em seus processos,

mesmo naquelas que têm o mesmo número de profissões. Assim tivemos a seguinte

distribuição:

. Controle Estatístico apenas por 1 profissão

Tivemos 24 empresas nesta categoria. Destas, 17 empresas realizam o controle estatístico

com os administradores. Mais 3 empresas realizam a mesma atividade com os médicos.

Outras duas empresas informaram que fazem o controle estatístico com "outros"

profissionais, mas não identificaram quais seriam. Tivemos ainda uma empresa que atua

com assistentes sociais e outra com contadores.
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Controle Estatístico realizado com 2 profissões

Dentro deste grupo de 13 empresas que realizam o controle estatístico com 2 profissões

encontramos que a maioria delas exercem esta atividade com os médicos e os

administradores. Tivemos nessa condição 5 empresas, ou seja 38,46% das que têm atuação

com 2 profissões. Tivemos também 4 empresas que atuam com administradores e

contadores. Outras 3 empresas informaram que as profissões envolvidas com o controle das

estatísticas são os médicos e os enfermeiros. Uma empresa informou que atua com

administradores e enfermeiros.

Controle Estatístico realizado com 3 profissões

Com 3 profissões atuando no controle das estatísticas tivemos 10 empresas. Destas, 5

empresas (50%) atuam com médicos, enfermeiros e administradores. Outras 2 empresas

atuam com médicos, administradores e "outros" profissionais, que não foram identificados.

As outras 3 empresas atuam: uma com médicos, administradores e dentistas; outra com

médicos, administradores e assistentes sociais; e outra com administradores, assistentes

sociais e "outros" profissionais que não foram identificados.

Controle Estatístico realizado com 4 profissões

Classificaram-se nesta categoria 9 empresas. Todas elas realizam o controle de suas

estatísticas com os médicos, enfermeiros e administradores. A variação que existe entre

elas, está no quarto componente das equipes. Tivemos assim, 5 empresas em que foram

citados, na composição da equipe, os contadores; em 2 empresas ficaram citados "outros"

profissionais, que não foram identificados; uma empresa atua, além das primeiras três

profissões citadas, com dentistas; e a última com assistentes sociais.
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Controle Estatístico realizado com 5 profissões

Apenas uma das empresas se classificou neste grupo, tendo identificado, na realização dos

controles estatísticos, os profissionais médicos, enfermeiros, administradores, assistentes

sociais e os dentistas.

4.2.3.2.9 Auditoria de Contas:

A auditoria de contas constitui mais uma etapa dentro da auditoria de saúde. Vamos

identificar quem são os profissionais responsáveis por este processo nas diversas empresas

pesquisadas. Apenas 1 empresa referiu que esse processo é inexistente nos seus serviços de

auditoria. Apesar disso mais três empresas deixaram de identificar qualquer profissional

nessa atividade (consideradas como não tendo respondido a essa questão), sendo, portanto,

consideradas 3 empresas com Zero profissionais atuando na auditoria de contas. De

qualquer maneira, excluindo essas 4 empresas tivemos, no total 143 citações para esse item.

Essas citações estão representadas na Tabela 30, e no gráfico 21, a seguir:-

Tabela 30:

Responsáveis pela auditoria de contas.

Não há 1

Médicos 53
Enfermeiros 37

Administrador 32

Assist. Social 1

Psicólogos 1

Contadores 8

Dentistas 6

Outros 5
Total de citações 143

Não responderam 3
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Gráfico 21: Distribuição das profissões na auditoria de contas.
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Podemos notar tanto na Tabela 30 como no Gráfico 21, que a auditoria de contas é feita,

nas empresas, principalmente pelos médicos mas, é importante observar que, juntamente

com os enfermeiros e os administradores formam a quase totalidade das profissões

presentes nesta atividade.

Vejamos como ficou a distribuição dessas profissões nas equipes de auditoria de contas das

empresas. A Tabela 31 nos mostra o comportamento desse aspecto:

Tabela 31:

N° de Profissões na Auditoria de contas.

N° de Profissões Identificadas N° de Empresas

Zero 1

Uma II
ro
e CIÍ Duas 14~
N ro•...
~ ç:::
~ o

(,) Três 22::s ~C" ~
fJJ ro~
10 'C Quatro 8

fJJ o
fJJ •...t.;:: .-~
8 ~ Seis 1~

TOTAL 57

Não responderam 3 I

102



Auditoria de Contas com apenas uma profissão

Há 11 empresas nesta categoria. Tivemos 8 empresas que citaram os médicos como

responsáveis pela atividade de auditoria de contas. Mais 2 empresas citaram como

responsáveis os administradores, e uma citou "outros" profissionais, não informando quais

são eles.

Auditoria de Contas com 2 profissões

Das 14 empresas que se incluíram nesta categoria tivemos 6 utilizando na auditoria de

contas os médicos e os administradores. Outras 6 empresas alocam médicos e enfermeiros

nesta atividade. Tivemos ainda uma empresa que atua na auditoria de contas com médicos e

contadores e outra empresa atuando com médicos e assistentes sociais.

Auditoria de Contas com 3 profissões

Temos nesta categoria 22 empresas, sendo que houve coincidência na composição das

equipes sempre com dois elementos. As coincidências foram com médicos e enfermeiros.

As variações foram, portanto apenas em uma das profissões: 16 empresas (72,72%)

constituem as equipes de auditoria de conta, além dos médicos e enfermeiros, com os

administradores. Três empresas incluem os dentistas e outras três citaram "outros"

profissionais que não ficaram caracterizados.
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Auditoria de Contas com 4 profissões

Tivemos nesta categoria 8 empresas, sendo que todas informam haver em suas equipes a

presença de médicos e enfermeiros. Destas, 5 empresas acrescentam os administradores e

os contadores. Uma empresa acrescenta ao administradores e os dentistas; outra empresa

acrescenta os contadores e os dentistas e outra acrescenta os administradores e "outros"

profissionais sem, no entanto, identificá-los.

Auditoria de Contas com 6 profissões

Uma das empresas citou 6 profissões compondo sua equipe de auditoria de contas. Foram

citadosos médicos, os enfermeiros, os administradores, os psicólogos, os contadores e os

dentistas.

4.2.3.2.10 Aspectos Éticos e Legais:

Os aspectos éticos e legais que envolvem praticamente todos os atos da atividade na área da

auditoria em saúde, tiverem ao todo 121 citações. Nota-se que o médico, mais uma vez, é o

profissional mais citado, tendo 54 citações, o que corresponde a 44,63% de todas as

citações. Observamos também que há um grande número de citações na categoria de

"outros" profissionais e que, diferentemente dos outros processos, aqui foram identificados

com os advogados. Abaixo reproduzimos a tabela 32 que nos mostra como ficaram

distribuídas as profissões no que se refere aos aspectos éticos e legais, bem como o gráfico

22 que ilustra o fato:
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T b I 32 Ra e a esponsaveis pe os Aspectos Eticos e Legais.

Não há 2

Médicos 54 44,63%

Enfermeiros 18 14,88%

Administrador 20 16,53%

Assist. Social 3 2,48%

Psicólogos I 0,83%

Contadores 5 4,13%

Dentistas 4 3,31%

Outros 16 13,22%

Total de Citações 121

Três empresas não responderam essa questão.

Gráfico 22: Profissões dos aspectos éticos e legais.
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Profissões dos Aspectos Éticos e Legais

Houve neste caso, conforme já dissemos um grande aumento dos "outros" profissionais.

Constatamos também, uma diversificação muito grande no que se refere ao número de. ..

profissões envolvidas com os aspectos éticos e legais em cada empresa. Este número variou

de zero a seis profissões. Na tabela 33, mostramos essa distribuição que comentaremos a

seguir:
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Tabela 33 Profissões dos Aspectos éticos e Legais.

N° de EmpresasN° de Profissões identificadas.

Zero 2rJJ
o,.... rJJ- .~E b.Oro 11);=j.....l
~ 11)

rJJ
11) o;=j u
O'.~

rJJ'~
11) rJJ
10 orJJ •••••.
rJJ U

~ 11)o o-1-0 rJJ
p.. <C.

Uma 17

19Duas

Três 1 13

Quatro 4

Cinco 1

1Seis

57Total de citações

3 empresas não responderam esta questão.

Aspectos Éticos e Legais com apenas 1 profissão

Das 17 empresas que se classificaram nesta categoria, tivemos que 16 empresas atribuem

aos médicos a atividade de lidar com os aspectos éticos e legais. Na outra empresa, quem

tem atuação nos aspectos éticos e legais foram indicados os administradores. Nota-se, neste

caso também que, nessas empresas em que os aspectos éticos e legais são estabelecidos

apenas por uma profissão, não houve dispersão muito grande das profissões (como no caso

das regras e os protocolos). Apenas médicos, na maioria absoluta, ou apenas

administradores, em apenas uma empresa.

Aspectos Éticos e Legais com 2 profissões

_ Tivemos nesta categoria classificadas 17 empresas, sendo que, destas 9 informam que os

responsáveis pelos aspectos éticos e legais são os médicos e os administradores. Outras 4

empresas informam que são os médicos e os enfermeiros. Nas 6 empresas restantes, essa
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responsabilidade foi atribuída aos médicos e "outros" profissionais, sendo que destas, duas

identificaram esses "outros" como sendo os advogados.

Aspectos Eticos e Legais com 3 profissões

Classificaram-se 13 empresas na categoria das que atribuem os aspectos éticos e legais a 3

profissionais. Destas:

5 empresas citaram os médicos, os enfermeiros e "outros" profissionais, sendo que uma

delas identificou-os como sendo os advogados.

3 empresas citaram os médicos, os administradores e "outros" profissionais, tendo uma

delas identificado os advogados.

2 empresas citaram os médicos, os enfermeiros e os dentistas.

1 empresa citou os médicos, os enfermeiros e os administradores.

1 empresa citou os médicos, os assistentes sociais e "outros" profissionais, não -os

identificando.

1 empresa citou os _médicos, os dentistas e "outros" profissionais, tendo identificado estes

como sendo os advogados.

Aspectos Éticos e Legais com 4 profissões

Por incrível que possa parecer, tivemos 4 empresas que se classificaram neste grupo, sendo

que todas elas indicaram os médicos, os enfermeiros, os administradores e os contadores.

Não tivemos, portanto, nenhuma disparidade de profissões.-:?'~_:'·
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Aspectos Éticos e Legais com 5 profissões

Tivemos 1 empresa que citou cinco profissões envolvidas com os aspectos éticos e legais.

As profissões citadas foram: médicos, enfermeiros, administradores, assistentes sociais e

dentistas.

Aspectos Éticos e Legais com 6 profissões

Nesta categoria tivemos uma empresa, que informou estarem envolvidos com os aspectos

éticos e legais os profissionais médicos, os enfermeiros, os administradores, os assistentes

sociais, os psicólogos e os contadores.

4.2.3.2.11 Outras Atividades:

Para as "outras" atividades, tivemos apenas 3 citações:

1 empresa identificou a atividade Home Care para "outros" profissionais.

1 empresa identificou a atividade "contato com o usuário", que seria cumprida por médicos,

enfermeiros, administradores e assistentes sociais.

1 empresa citou "outras" atividades mas não identificou.

4.2.3.2.12 Análise geral das citações referentes às profissões e respectivos processos:

Chamou-nos a atenção o fato de q~e no controle de qualidade muitas empresas referiram

não haver essa atividade nas suas auditorias em saúde. Por este motivo resolvemos ter uma

visão mais ampla do quadro dessas respostas; motivo pelo qual construímos uma tabela que
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pudesse nos mostrar todas as profissões citadas nos diversos processos, incluindo as

empresas que não responderam e as que informaram que a atividade não existe.

Constatamos que, de fato, das 22 citações existentes para "atividade não existente em nosso

serviço", 7 (31,82%) se referem ao controle de qualidade. Por outro lado, podemos

observar também que a atividade de avaliação de custos e gastos foi a que obteve menor

número de citações (zero citações) como não existente, ou seja, todas as empresas têm

avaliação de custos e gastos. Quer-nos parecer um contra-senso este fato que constatamos

com o fato das empresas informarem que seus objetivos estão voltados para a qualidade,

como veremos mais adiante.

A tabela 34, mostrada abaixo, nos dá uma visão geral das citações que foram feitas pelas

várias empresas nas suas diferentes atividades. Encontram-se em destaque os quadros

contendo as informações citadas acima.

Tabela 34: Quadro geral das citações por atividade
Autor Vis Regra Avalia Rec Contr Períci Estatí Auçlit Ético TOTAL

Trat Hosp e Prot Custo Glosa Quali stica Conta Legal

Não 1 2 4 1 2 2 2 2 3 3
respondeu
Não há 2 2 1~~t() 1!~':';'$".~7 5 1 1 2:':~.~-2·2

, rr> '/("'#•. 4:f~~\l;v:
Médicos 54 55 49 42 54 48 53 30 53 54 492

Enfermeiros 8 30 23 26 32 32 6 19 37 18 231

Administrad 22 2 37 51 37 33 3 47 32 20 284

Ass. Social 7 17 5 4 3 11 2 5 1 3 58

Psicólogos 3 3 1 1 1 2 1 O 1 1 14

Contadores O O 2 11 5 7 O 10 8 5 '48

Dentistas 4 4 6 4 4 5 6 3 6 4 46

Outros 2 O 2 6 7 3 O 7 5 16 48

TOTAL 100 111 125 145 143 141 71 121 143 121 1221

A média das citações "não há" é 2,3 citações, variando de zero a 7 citações, o que

realmente comprova que o valor 7 é um número isolado, o que dá maior significância ao

dado.
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Por outro lado, esta mesma situação se confirma quando colocamos numa mesma tabela

todas as citações do número de profissões para cada atividade exercida, inclusive colocando

as que não responderam ou informaram não haver a atividade.

A tabela 35 que colocamos abaixo nos mostra que, das atividades com zero citações (não

respondida ou atividade não existente), o controle de qualidade é a atividade que apresenta

o maior número (9 citações), enquanto a avaliação de custos é a que tem o menor (uma

citação). Esses números encontram-se em destaque na tabela.

Tabela 35: Quadro geral do número de profissões
Profissões Não Uma Duas Três Quatr Cinco Seis Sete TOTAL
para cada há Profis Profis Profis o Profis ProfisProfis
atividade ou são sões sões Profis sões sões sões

Zero sões
Autorização 3 26 21 8 2 O O O 60
Tratamento -

Visita 4 17 28 8 1 2 O O 60
Hospitalar
IEstabelecer 5 17 14 20 2 'I O 1 60
Regras e
Protocolos
Avaliação de ·'~~~!t;,,16 18 13 8 3 O 1 60
Custos e .~~r/Gastos
Recursos de 3 13 15 18 9 2 O O 60
Glosa
Controle de -:~é~ 7 14 19 7 - 2 1 1 60
Qualidade ;: -: ~
Perícias 7 40 9 3 1 O O O 60
Controle 3 24 13 10 9 1 O O 60
Estatístico
Auditoria de 4 12 13 22 8 O 1 O 60
Contas
Aspectos 5 17 19 13 4 1 1 O 60
Éticos e
Legais .-

TOTAL 1i~;U,. ;~:;.,. ,\-,
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4.2.4 Análise dos Objetivos ou Resultados Esperados

A análise dos objetivos ou dos resultados esperados será realizada avaliando as respostas

das questões de 5 a 8 de nosso questionário.

Vale destacar que essas questões foram, muitas vezes, respondidas de forma incorreta, e por

esse motivo o total da amostra é sempre inferior a 60. Nestas questões, foi solicitado que o

respondente atribuísse às suas respostas os valores "1", "2" ou "3", de acordo com a sua

opção mais importante, de média importância ou menos importante. Alguns respondentes

entenderam que bastava assinalar as respostas e assim procederam, marcando apenas com

"X". A distribuição das modalidades de empresas que responderam a, pelo menos, uma

dessas questões corretamente está apresentada na tabela 36, abaixo:

Tabela 36: Respostas por modalidade de empresa.

Modalidade de Freqüência

empresa Absoluta (n) Relativa (%)

Autogestão 16 31,37

Medicina de grupo 14 27,45
Cooperativa 12 23,53

Hos2ital 9 17,65

Total 51 100,00

Seguem abaixo os resultados de cada qüestão separadamente.

Os objetivos das empresas (questão 5 do nosso questionário) ficaram com a seguinte

tabulação:

;""'.,,,:,"
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Tabela 37: Distribuição de freqüências dos objetivos da empresa em relação à importância
dada a cada um deles.

Objetivos da empresa
Máxima Importância Média Importância Menor Importância

n O/o n % n O/o

Prestar serviços de qualidade para o cliente 23 46,0 9 18,0 4 8,2

Prestar serviços de qualidade com baixo custo 20 40,0 10 20,0 3 6,1

Aprimoramento científico O 0,0 2,0 O 0,0

Lucratividade 3 6,0 2 4,0 10 20,4

Ser referência em sua área de atuação 2 4,0 19 38,0 12 24,5

Vender planos de saúde 1 2,0 2 4,0 2 4,1

Gerar empregoslParticipação social O 0,0 2 4,0 5 10,2

Evitar desperdícios de recursos O 0,0 4 8,0 12 24,5

Outros objetivos 2,0 2,0 2,0

Total 50 100,0 50 100,0 49 100,0

Outros objetivos citados: captar e reter mão de obra e atender à comunidade.

Para a avaliação das questões de 5 a 8 poderemos considerar, além dos resultados

qualitativos relativos à importância, os escores construídos da seguinte forma:

Oualificacão do Ouestionário Escore

Máxima importância (1) 3

Média importância (2) 2

Menor importância (3) 1

Não é importante O

Procedendo desta forma, e valorizando cada resposta dada pelo escore, chegamos ao escore

de cada uma das respostas dadas pelas empresas!_ no que se refere aos seus objetivos. A

distribuição desses escores encontra-se na tabela 38 e sua dispersão é mostrada pelos

gráficos Box-Plot 23, abaixo.
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Tabela 38: Objetivos da empresa - análise descritiva dos escores de cada item.

_ Importância (Escore) Média
Desvio Mínimo Mediana Máximon Padrão

1. Prestar serviços de qualidade para o cliente 52 1,81 1,30 O 2 3

2. Prestar serviços de qualidade com baixo custo 54 1.57 í.33 O 2 3

.:;.Aprimorar-se cientificamente 58 0,05 0,29 O O 2

4. Lucrar 57 0.42 0.80 O O 3

5. Ser referência em sua área de atuação 53 1,09 0,95 O 1 3

6. Vender planos de saúde 55 0,18 0,58 O O 3

7. Gerar empregos/Participação social 55 0,20 0,52 O O 2

8. Evitar desEerdícios de recursos 56 0,41 0,71 ° ° 3

Devemos observar no gráfico 23, que as respostas 1 e 2, respectivamente "Prestar serviços

de qualidade para o cliente" e "Prestar serviços de qualidade com baixo custo", foram as

questões mais valorizadas nos objetivos declarados pelas empresas. Ambas apresentaram

distribuição variando de O a 3, com mediana de 2. Foi, também, valorizada a seguir, a

resposta 5 "Ser referência em sua área de atuação". Nesta tivemos uma mediana com 1

ponto e distribuição variando de O a 2 pontos. A seguir, vemos que as respostas 4 e 8

tiveram uma distribuição de O a 1 com uma citação em 3 pontos cada uma, mas com

mediana zero. Respostas que, realmente, não foram valorizadas pelas empresas foram as

respostas 3, 6 e 7, respectivamente "aprimorar-se cientificamente", "vender planos de

saúde" e "gerar empregos e participação social". Nestas, tivemos mediana zero e apenas

algumas citações isoladas com pontuações 1,2 ou 3.
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Gráfico 23: Gráficos tipo Box-Plot dos escores de cada item relacionado aos objetivos da
empresa, numerados de acordo com a Tabela 38, acima.
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Da mesma forma, tabulando agora os objetivos da auditoria médica (questão 6 do nosso

questionário) ficamos com a seguinte tabulação, conforme mostrado pela Tabela 39:

Objetivos da Empresa

5 6 7

Tabela 39: Distribuição de freqüências dos objetivos da auditoria médica em relação à
_importância dada a cada uma deles.

Objetivo da auditoria médica
Máxima Importância Média Importância Menor Importância

% % %n n n

Avaliação dos tratam. e servo prestados ao cliente 12 24 9 18,367347 5 10,638298

Controle de custos 11 22,0 6 12,2 6 12,8

Controle de internações e exames 5 10,0 8 16,3 1 2,1

Adequação de recursos 2,0 9 18,4 4 8,5

Planejamento estratégico 2 4,0 3 6,1 1 2,1

Satisfação do cliente 2 4,0 2 4,1 3 6,4

Evitar desvios e fraudes 6 12,0 ' 2,0 13 27,7

Priorizar a utilização de recursos próprios O 0,0 2 4,1 3 6,4

Implementação de protocolos 2,0 O 0,0 6 -, 12,8

Controle de qualidade e satisfação do cliente 8 16,0 9 18,4 5 10,6

Outros 2 4,0 O 00 O 0,0

Total SO 100,0 49 10020 47 10020

Outros objetivos citados: atendimento às operadoras e promoção da saúde - funcionários e dependentes.
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Mediante esta distribuição de freqüências e atribuindo os mesmos valores do escore

anteriormente citados para os objetivos da auditoria, temos a análise descritiva mostrada na

Tabela 40, cujas dispersões são mostradas no Gráfico 24, abaixo.

Tabela 40: Análise descritiva dos escores de cada item relacionado aos objetivos da
auditoria em saúde.

Importância (Escore) Média Desvio Mínimo Mediana Máximon Padrão

I. Avaliar os tratamentos e serviços prestados ao cliente 55 1,13 1,28 O O 3

2. Controle de custos 53 1,02 1,26 O O 3

3. Controle de internações e exames 57 0,61 1,08 O O 3

4. Adequação de recursos 53 0,53 0,91 O O 3

5. Planejamento estratégico 58 0,28 0,79 O O 3

6. Satisfação do cliente 57 0,28 0,77 O O 3

7. Evitar desvios e fraudes 53 0,68 1,03 O O 3

8. Priorizar a utilização de recursos próprios 58 0,17 0,57 O O 3

9. Implementação de protocolos 55 0,20 0,56 O O 3

10. Controle de gualidade e satisfas:ão do cliente 55 0,91 1,19 O O 3

Gráfico 24: Gráficos tipo Box-Plot dos escores de cada item relacionado aos objetivos da
auditoria em saúde, numerados de acordo com a Tabela 40, acima.
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Na análise dessas estatísticas descritivas, temos que os itens mais valorizados foram: item

1, 2 e 10, respectivamente "Avaliar os tratamentos e serviços prestados ao cliente",

"Controle de custos" e "Controle de qualidade e satisfação do cliente". Observamos

também que os itens 5,6,8 e 9 tiveram apenas algumas citações, não chegando a mostrar

50% dos escores no Box-Plot. Esses itens, que são, respectivamente. " Planejamento

estratégico", "Satisfação do cliente", "Priorizar a utilização de recursos próprios" e

"Implementação de protocolos", realmente, têm muito pouca importância para as

auditorias.

Devemos observar, no entanto, que esses dados contrastam em alguns pontos com os da

tabela e gráfico anteriores (Tabela 38 e Gráfico 23). A auditoria praticamente não valoriza a

satisfação do cliente, uma vez que houve apenas 3 citações, que constituem outliers, com a

primeira, a segunda e a terceira prioridades, respectivamente. Isto choca com os dados das

empresas, onde os itens declarados como de maior importância são exatamente "prestar

serviços de qualidade para o cliente" e "prestar "serviços de qualidade com baixo custo".

Alguma das informações pode conter incorreções, ou algumas empresas têm um

direcionamento (orientação ou objetivo) e o seu respectivo departamento de auditoria em

saúde tem outro.

Questões 7 e 8

As questões 7 e 8 abordam .os critérios de avaliação pelos quais as empresas avaliam os

seus respectivos setores de auditoria em saúde (questão 7); ou o setor de auditoria avalia o

desempenho de seus auditores (questão 8). Esses critérios constituem realmente os

parâmetros utilizados para a avaliação. Essas questões serão abordadas da mesma forma

que as anteriores. Assim, temos para a questão 7 (critérios de avaliação do setor de

auditoria em saúde), a tabulação mostrada na Tabela 41:
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Tabela 41: Distribuição de freqüências dos critérios pelos quais a diretoria avalia o setor de
auditoria em saúde em relação à importância dada a cada um deles.

Critério pelo qual a Diretoria avalia o setor de Máxima Importância Média Importância Menor Importância

auditoria médica n % n (Yo n '10

Melhorar a qualidade do atendo e a satisfação do cliente 23 46,0 9 18.0 3 6,3

Reduzir custos 12 24,0 11 22.0 8 16,7

Reduzir o índice de recursos de glosa 3 6,0 7 14.0 5 10,4

Evitar fraudes 7 14,0 3 6,0 11 22,9

Ser imparcial 1 2;0 2 4,0 3 6,3

Melhorar estatísticas 1 2,0 8 16,0 3 6,3

Ter capacidade (habilidade) de negociação 3 6,0 7 14,0 u 22,9

Aumentar o lucro da empresa O 0,0 3 6,0 3 6,3

Outros O 0,0 O 0,0 1 2,1

Total 50 100 O 50 100,0 48 100,0

Se aplicarmos, aos critérios pelos quais a diretoria avalia o departamento de auditoria em

saúde, a tabela de escores, teremos, como nos casos anteriores, a distribuição desses

escores, como mostram a Tabela 42 e o Gráfico 25:

Tabela 42: Análise descritiva dos escores de cada item relacionado aos critérios pelos

quais a diretoria avalia o setor de auditoria em saúde.

Importância (Escore) Média
Desvio Mínimo Mediana Máximon Padrão

1. Melhorar a qualidade do atendimento e a satisfação do cliente 53 1,62 1,36 O 2 3

2. Reduzir custos 52 1,27 1,22 O 1 3

3. Reduzir o índice de recursos de glosa 58 0,53 0,96 ° ° 3

4. Evitar fraudes 56 0,70 1,04 O O 3

5. Ser imparcial 58 0,17 0,57 ° ° 3

6. Melhorar estatísticas 55 0,45 0,88 O O 3

7. Ter capacidade (habilidade) de negociação 55 0,62 0,91 O O 3

8. Importância da satisfação da equipe 59 0,00 0,00 ° ° °
9. Aumentar o lucro da emQresa 57 0,16 0,49 ° ° 2

117



Gráfico 25: Gráficos tipo Box-Plot dos escores de cada item relacionado aos critérios pelos
quais a diretoria avalia o setor de auditoria em saúde, numerados de acordo com a Tabela
42 acima.
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o item mais valorizado neste caso foi o critério "melhorar a qualidade do atendimento e a

satisfação do cliente. Este item apresenta mediana 2 e inclusive tem uma concentração

maior entre os escores 2 e 3 do que entre zero e 2. Em seguida, na ordem de importância,

temos o item "reduzir o índice de recursos de glosas". Como itens de menor importância

temos os itens 5, 6, 8 e 9 , cuja mediana de escores ficou em zero inclusive não mostrando

nenhuma dispersão (apenas alguns outliers). Esses itens, que são respectivamente "ser

imparcial", "melhorar as estatísticas", "importância da satisfação da equipe" e "aumentar o

lucro da empresa", não são considerados importantes pelas empresas para a avaliação de

seus setores de auditoria em saúde.

Por fim, analisando a questão 8 de nosso questionário, podemos avaliar o comportamento

dos critérios pelos quais um auditor é avaliado por sua chefia. A distribuição de freqüências

desses critérios resultou da forma como mostra a tabela 43, abaixo:
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Tabela 43: Distribuição de freqüências dos critérios pelos quais a chefia do setor de
auditoria avalia o desempenho do auditor em relação à importância dada a cada um deles.
Critério pelo qual a chefia do setor de

Máxima Importância Média Importância Menor Importância

auditoria avalia o desempenho do auditor n % n % n %

Conhecimento técnico e princíp. éticos e legais 35 71,4 5 10,4 3 6,3

Satisfação do cliente 2 4,1 6 12,5 5 10,4

Capacid. negociação e baixo indo rec. de glosa 5 10,2 15 31,3 6 12,5

Percentual efetivo de glosas O 0,0 2 4,2 2 4,2

Garantir res. lucrativos pl a empresa 2 4,1 3 6,3 3 6,3

Documentar bem cada caso 2,0 6 12,5 4 8,3

Trabalhar com rapidez e eficiência 2 4,1 6 12,5 14 29,2

Ter bom relacionamento com as equipes 2,0 5 10,4 II 22,9

Outros 2,0 O 0,0 O 0,0

Total 49 100,0 48 100,0 48 100,0

Outros objetivos citados: subsídios epidemiológicos para ações de saúde e visão' holística envolvendo

qualidade e custos.

Aplicando a tabela de escores, aos critérios pelos quais a chefia do departamento avalia

seus auditores, obteremos a distribuição desses escores, como mostrado na tabela 44 e no

Gráfico 26, abaixo:

Tabela 44: Análise descritiva dos escores de cada item relacionado aos critérios pelos
quais a chefia do setor de auditoria avalia o desem:Qenho do auditor.

Importância (Escore) Média
Desvio

Mínimo Mediana Máximon Padrão

1. Ter conhecimento técnico atendendo princípios éticos e legais 51 1,06 0,70 ° 1 3

2. Satisfação do cliente 58 0,40 0,82 ° ° 3

3. Capacidade de negociação com baixo índice de recursos de glosa 54 0,96 1,12 ° ° 3

4. Percentual efetivo de glosas 55 0,11 0,42 O ° 2

5. Garantir resultados lucrativos para a empresa 56 0,27 0,73 O O 3

6. Documentar bem cada caso 51 0,37 0,77 ° O 3

7. Trabalhar com rapidez e eficiência na análise de contas 54 0,59 0,84 ° ° 3

8. Ter bom relacionamento com as eguiEes médicas 55 0,44 0,74 O ° 3
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Gráfico 26: Gráficos tipo Box-Plot dos escores de cada item relacionado aos critérios pelos
quais a chefia do setor de auditoria avalia o desempenho do auditor, numerados de acordo
com a Tabela 44, acima.
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Assim, vemos que o item mais valorizado nos auditores, pelas respectivas chefias, foi o

item 1, ou seja "Ter conhecimento técnico atendendo princípios éticos e legais". Este

indicador obteve mediana 1 e praticamente não houve dispersão, ou seja, 50% da população

de escores ficou concentrada no valor 1. A seguir, na escala de importância, para os chefes

dos departamentos de auditoria, temos o item 3 que se refere à "Capacidade de negociação

com baixo índice de recursos de glosas". Este item, apesar de ter mediana zero, teve 50%

de sua população distribuída até o escore 2. Itens que obtiverem medianas zero e apenas

algumas citações esparsas foram os itens 2, 4, 5, e 6. Isto significa que as chefias dos

departamentos de auditoria não valorizam (ou valorizam muito pouco) os critérios:

"satisfação do cliente", "Percentual efetivo de glosas", "Garantir resultados lucrativos para

a empresa", "documentar bem cada caso".

,5
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Novamente, os resultados apontam que o indicador "satisfação do cliente" não está

valorizado pela chefia das auditorias na proporção que seria o esperado ao observar os

objetivos-das empresas, bastante voltados para a linha da qualidade.

Novamente, quer-nos parecer que as auditorias em saúde não estão com os objetivos e os

parâmetros de avaliação de seu trabalho voltados para a mesma direção que os objetivos

declarados das empresas.
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5 - CONCLUSÕES

Pelos dados apresentados em nossa pesquisa, diversas conclusões correspondem a hipóteses

levantadas no momento do planej amento do presente estudo e ficaram provadas e

documentadas, ganhando solidez e fundamentação no trabalho empírico realizado. Outras

conclusões foram bastante surpreendentes e acreditamos que o conhecimento destas

constatações possa oferecer alguma contribuição para um melhor entendimento da

atividade auditoria em saúde, inserida em um mercado indefinido e ainda não devidamente

regulamentado.

As conclusões a que chegamos foram:

5.1 A atividade é multiprofissional e requer conhecimentos de múltiplas áreas

Apesar da denominação corrente de "auditoria médica", a atividade não é uma

exclusividade dos médicos. Várias vezes, neste trabalho, foi demonstrado que diversas

atividades, desse complexo denominado "auditoria médica", são realizados pelos

profissionais médicos. No entanto, também ficou demonstrado que, apesar da empresa

contar com o profissional médico na sua equipe, diversas atividades são de

responsabilidade de outros profissionais. Como tivemos oportunidade de ver, das profissões

citadas (192 citações), a soma de médicos, administradores e enfermeiros correspondeu a

76,57%. Nas diversas vezes em que notamos uma empresa atuando com médicos (só para

dar um exemplo) e outra atuando com administradores (também apenas por exemplo) na

mesma atividade, não podemos imaginar que estes dois profissionais têm conhecimentos e

habilidades iguais entre si. Portanto, se houver uma das profissões mais adequada para o

exercício dessa atividade, a outra estará utilizando mal seus recursos humanos.

Acreditamos, também, que o mais provável é que essa atividade do exemplo requeira

conhecimentos de ambas as áreas, o que fornece uma orientação para o desenvolvimento

dos recursos humanos.
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Por se tratar de uma atividade multiprofissional e não exclusiva dos médicos é que

propomos, neste trabalho, a utilização do termo "auditoria em saúde".

5.2 A atividade assim denominada "auditoria médica" tem posicionamento confuso

quanto à sua regulamentação

Conforme ficou demonstrado parece haver intenção, dos órgãos representativos da classe

médica, em regulamentar a atividade de "auditoria médica" como fazendo parte das

atividades exclusivas dos médicos. Essa regulamentação, no entanto, está ainda bastante

confusa. As mesmas entidades que não a reconhecem como especialidade nem como área

de atuação, isto, de acordo com a lista de especialidades aprovadas por essas entidades em

trabalho conjunto conforme citamos no corpo e nos anexos desta pesquisa, querem aprovar

em projeto deLei que a "auditoria médica" é ato exclusivo dos médicos.

Da mesma forma, o fato de estar tentando regulamentar o projeto de lei que tramita no

Senado Nacional, onde consta a "auditoria médica" especificamente como um ato médico,

mostra que não há, ainda, consenso a respeito do assunto. Este fato não deveria passar tão

despercebido, pois devemos lembrar que o exercício de atividades exclusivas dos médicos,

por outros profissionais é passível de punição (prevista em lei, inclusive com pena de

detenção) por exercício ilegal da medicina. Nesta pesquisa, ficou demonstrado que uma

quantidade enorme de profissões, além dos médicos têm atuação importante na auditoria

em saúde.

5.3 Os profissionais têm sérias dificuldades para complementar sua formação

Os profissionais da área médica não têm em sua graduação nenhuma formação que diga

respeito à administração (nem mesmo de seus consultórios). O mesmo acontece em grau

semelhante com o profissional de enfermagem. O administrador não tem nenhuma

formação que diga respeito aos procedimentos e atividades médicas. Esta realidade é a que

temos em nosso meio. Alguns desses profissionais, procuram cursos de atualização como o

CEAHS-FGV, o GVpec em Atualização em Auditoria, mas a maioria acaba adquirindo

seus conhecimentos no exercício da prática de auditoria, isto dependendo da sensibilidade e
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capacidade de observação de cada um. Outros cursos de menor duração são oferecidos pelo

mercado, mas com conteúdos muitas vezes questionáveis.

Como vimos, as habilidades e conhecimentos requeridos pelas várias funções que devem

ser exercidas na auditoria em saúde, não são encontradas em nenhum curso regular de

graduação. Assim, ficou demonstrado que as perícias são muito mais de responsabilidade

dos médicos. Por outro lado o controle estatístico ficou mais para os administradores. A

auditoria de contas médicas não é ensinada em nenhum desses cursos.

A questão da qualidade, que está mais voltada para o curso de administração, deixa a

desejar pois neste caso há outros parâmetros de avaliação, nem sempre utilizados.

Uma das qualidades valorizada nos auditores foi a capacidade ou habilidade de negociação,

que também não é matéria de graduação nos cursos desses profissionais mais citados,

ficando portanto apenas como uma capacidade pessoal. Acreditamos que novos cursos

deveriam surgir para suprir esses conhecimentos básicos que o mercado espera ao contratar

seus auditores, ou mesmo naqueles já em exercício. A formação do auditor em saúde

deveria contemplar os conhecimentos adequados para atuação nas áreas apontadas neste

estudo.

5.4 Encontramos grande variação, tanto na estrutura, como nos processos e nos

resultados.

Tivemos oportunidade de constatar que existe uma grande variação no que diz respeito às

estruturas organizacionais das empresas que atuam na área da auditoria em saúde. Dentro

do aspecto estudado, que foi a estrutura de pessoal, vimos que a estrutura da "equipe" de

auditoria em saúde pode variar desde um único médico até quatro, cinco ou até sete

profissões. Isto poderia estar mostrando que há, nessas equipes maiores, uma

especialização de funções. Se a estrutura, que vai dar suporte aos processos e,

consequentemente, aos resultados.- é muito diferente de uma instituição para outra,

concluímos que essas diferenças são muito maiores do que, simplesmente, mostramos nesta

pesquisa, que se limitou a apenas alguns aspectos estudados.
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Os processos por nós descritos: autorizações de tratamento. visitas hospitalares,

estabelecimento de regras e protocolos, avaliação de custos e gastos, recursos de glosas,

controle de qualidade, perícias, controle estatístico, auditoria de contas e aspectos éticos e

legais foram amplamente confirmados pelas empresas como fazendo parte dos processos da

auditoria em saúde. Isto nos parece ser um excelente resultado do presente estudo e mostra

as atividades que compõem o complexo comumente denominado "auditoria médica", que

propomos seja alterado para "auditoria em saúde".

Apesar dessa quase unanimidade, em cada empresa essas atividades são desenvolvidas de

maneira totalmente diversa, tanto em número como em tipos de profissionais. Não é

possível admitir que uma perícia realizada por um médico seja igual àquela realizada por

um enfermeiro ou um administrador. Essas diferenças resultaram tão amplas que

poderíamos dar como exemplo qualquer atividade com qualquer dos profissionais aqui

citados que certamente haverá alguma empresa desse tipo. Não entramos, aqui, no mérito

da questão, tentando descobrir qual é melhor, mas simplesmente constatando que são

diferentes, e muito. Essas diferenças são tão grandes que nos deixam com dúvidas quanto

aos objetivos que se deseja com essas atividades. Quer-nos parecer que as empresas ainda

estão buscando a formação de uma equipe ideal para seus objetivos mas essa busca ainda é

feita pelo erro e acerto. Outra possibilidade é queas empresas não têm clareza em seus

objetivos, ou, estes não são difundidos na empresa e na auditorias de saúde, com a clareza

necessária.
Encontramos diferenças estatisticamente significativas na estrutura do número de processos

atribuídos ao administrador, no número de profissões que estabelecem regras e protocolos e

no número de profissões responsáveis pela auditoria de contas. Ficou provado que-nestes

itens as empresas de auto gestão trabalham com um número de profissões maior que as

cooperativas. Provamos, também, que nesses mesmos itens, com exceção do número de

atividades do administrador, as empresas de Medicina de Grupo atuam com um número de

profissões maior que o das cooperativas.
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5.5 Encontramos contradição entre ..os objetivos declarados e os respectivos

parâmetros de avaliação

Os objetivos das empresas, foram aqui considerados como os seus resultados, pois se um

objetivo for alcançado, ele se transforma em resultado. Estes objetivos, quando comparados

com os objetivos das auditorias eos critérios (ou parâmetros) de avaliação dos auditores

mostram uma divergência de direcionamento. As empresas declaram seus objetivos

totalmente voltados para a linha da qualidade, enquanto os objetivos das auditorias e os

parâmetros de avaliação dos auditores estão voltados para os custos.

Tendo variações tão grandes nas empresas, desde a sua estrutura, até nos processos (quem é

responsável por o quê? Ou: quem faz o que?), nunca haverá um excelente auditor, mas sim

um excelente profissional que realiza bem determinadas atividades, em determinadas

condições. Ao mudar de empresa, as funções de qualquer profissional, desse mercado,

podem mudar completamente. Um administrador que sai de uma empresa e que tinha sob

sua responsabilidade o controle das estatísticas, na outra empresa essa atividade pode estàr

alocada para um assistente social.

Por fim, queremos encerrar dizendo que este trabalho, evidentemente, não esgota o assunto,

ao contrário, pretendeu ser uma primeira exploração de um tema crescentemente importante

e ainda muito pouco estudado em nosso meio. Mostramos vários aspectos da auditoria em

saúde nas nossas organizações. Encerramos nossa pesquisa, talvez, .com mais dúvidas do

que afirmações no entanto, fica um campo aberto para novas pesquisas e novos

pesquisadores que se interessarem pelo assunto.
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6-ANEXOS

6.1 - Anexo 1 - Critérios da FPNQ para avaliação da qualidade.

Segundo os sete critérios da FPNQ (Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade), a

avaliação deve levar em conta:

Sistema de Liderança - As estratégias adotadas pela organização estão amparadas na

questão da liderança que, pelo envolvimento pessoal da alta direção, conduz à

disseminação e à prática dessas diretrizes e dos valores nelas contidos. É a alta direção

que estabelece a missão da organização, a visão da empresa e as políticas básicas.

Planejamento estratégico - A questão do planejamento estratégico também é fator dos

mais relevantes dentro da organização. A formulação de suas estratégias, os planos de

ação e as metas estabelecidas pela alta direção constituem ponto fundamental pelo qual

todas as atividades da organização devem ser direcionadas.

Foco no Cliente e no Mercado - As organizações têm necessidade de conhecer o cliente

e o mercado onde atuam. É preciso detectar, monitorar e até se antecipar às

necessidades dos clientes e do mercado. Há também a necessidade de que o cliente

tenha o conhecimento da organização e a necessidade de que se cuide da imagem no

mercado. Isto é feito pela divulgação de seus produtos, marcas e ações de melhoria.

Finalmente, é preciso, enfim que a organização estreite o seu relacionamento com os

clientes e que avalie a satisfação e a fidelidade do cliente para se manter no mercado.

Informação e Análise - A gestão correta da informação dentro da organização ou das

infonnações corporativas melhora o desempenho da organização e de suas unidades

isoladamente. Sem uma correta gestão dessas informações, setores podem ficar

desconexos e atuar de forma desorganizada, ou até contrária, à direção geral da

empresa.

Gestão de Pessoas - A gestão das pessoas é ponto que também tem muita relevância ao

tratarmos das metas que se pretende atingir. As pessoas é que movem a organização -

mais rápido ou mais devagar, numa direção ou na outra - daí a grande importância de
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seu papel. E necessário proporcionar condições às pessoas, inclusive com

desenvolvimento e treinamento de acordo com as estratégias da organização, para que

elas desempenhem o que a organização espera delas.

Gestão de Processos - A gestão dos processos conduz a parte operacional, acompanha a

produção e os meios de apoio em todos os setores e unidades. Executa o que foi

projetado, analisa e acompanha a execução, propõe alterações no sentido de melhorar a

produção qualitativa ou quantitativamente.

Resultados da Organização - Os resultados da organização constituem o reflexo do

desempenho da organização e a maneira como as atividades se desenvolveram até chegar

ao produto final, à venda e ao recebimento da venda (se for o caso).

Evidentemente estes resultados poderão ser muito diversificados dependendo de cada

empresa ou instituição, bem como das diretrizes adotadas e das metas estabelecidas. Esses

resultados poderão ser analisados levando-se em conta diversos aspectos, tais como:

Resultados Financeiros

Resultados relativos à satisfação do cliente e do mercado.

Resultados relativos aos Produtos e aos Processos Organizacionais

Resultados relativos ao desenvolvimento dos fornecedores.

Resultados relativos à satisfação das pessoas.
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6.2 - Anexo 2 - Relação de especialidades e áreas de atuação médica.

Relação de especialidades e respectivas áreas de atuação que foi publicada na edição de

janeiro/fevereiro de 2002 pelo JAMB (Jornal da Associação Médica Brasileira):

ESPECIALIDADE AREAS DE ATUAÇÃO

Acupuntura Sem área de atuação

Alergia e Imunologia Alergia e Imunologia Pediátrica

Anestesiologia - Dor

Angiologia e Cirurgia Vascular Sem área de atuação

Cancerologia Cirurgia Oncológica, Oncologia Pediátrica, Oncologia Clínica

Cardiologia Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, Cardiologia Pediátrica,

Ecocardiografia

Cirurgia Cardiovascular Sem área de atuação

Cirurgia de Cabeça e Pescoço Cirurgia Buco-Maxilo-Facial

Cirurgia Geral Cirurgia Videolaparoscópica, Cirurgia do Trauma, Cirurgia Oncológica.

Cirurgia do Aparelho Digestivo Cirurgia Videolaparoscópica

Cirurgia Pediátrica Sem área de atuação

Cirurgia Plástica Cirurgia da Mão, Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, Tratamento de Queimados.

Cirurgia Torácica Sem área de atuação

Clínica Médica Medicina do Adolescente (Hebiatria)

Coloproctologia Cirurgia Videolaparoscópica

Dermatologia Cirurgia Dermatológica, Cosmiatria, Hanseníase

Endocrinologia Endocrinologia Pediátrica -

Gastroenterologia Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia

Genética Médica Sem área de atuação

Geriatria Sem área de atuação

Ginecologia e Obstetrícia Ultra-sonografia em Ginecologia e Obstetrícia, Reprodução Humana,

Sexologia, Medicina Fetal

Hematologia.e Hemoterapia Sem área de atuação

Homeopatia Sem área de atuação

Infectologia Infectologia Hospitalar, Infectologia Pediátrica

Medicina da Família e da Sem área de atuação

I Comunidade
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Medicina do Trabalho Sem área de atuação - Especialidade Criada por Lei

1 Medicina do Tráfego Sem área de atuação - Especialidade Criada por Lei
;!Medicina Esportiva Sem área de atuação - Especialidade Criada por Lei

Medicina Física e Reabilitação Neurofisiologia Clínica

Medicina Legal Sem área de atuação

Medicina Nuclear Sem área de atuação

Medicina Preventiva e Social Administração em Saúde, Administração Hospitalar, Epidemiologia,

Medicina Sanitária

Nefrologia Nefrologia Pediátrica

Neurocirurgia Cirurgia da Coluna

Neurologia Dor, Neurofisiologia Clínica, Neurologia Pediátrica

Nutrologia Nutrição Parenteral e Enteral, Nutrologia Pediátrica

Oftalmologia Sem área de atuação

Ortopedia e Traumatologia Cirurgia da Mão, Cirurgia do Quadril, Cirurgia do Joelho, Cirurgia do

Ombro, Cirurgia do Pé, Cirurgia da Co1una e Ortopedia Pediátrica.

Otórrinolaringologia Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, Foniatria
-

Patologia Citopatologia, Histopatologia

Patologia Clínica / Medicina Sem área de atuação

Laboratorial

Pediatria Alergia e Imunologia Pediátrica, Oncologia Pediátrica, Cardiologia

Pediátrica, Endocrinologia Pediátrica, Gastroenterologia Pediátrica,

Hematologia e hemoterapia Pediátrica, Infectologia Pediátrica, Medicina do

Adolescente (Hebiatria), Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, Neurologia

Pediátrica, Nutrologia Pediátrica, Pediatria Preventiva e Social,

Reumatologia Pediátrica, Pneumologia Pediátrica

Pneumologia Pneumologia Pediátrica

Psiquiatria Psicoterapia, Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Psiquiatria Forense

e Psicogeriatria

Radiologia e Diagnóstico por Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia, Ressonância Magnética,

Imagem Ultra-sonografia, Densitometria Óssea, Neurorradiologia

Radioterapia Sem área de atuação

Reumatologia Reumatologia Pediátrica -

Urologia Andrologia, Sexologia
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Nesta relação, foram ainda incluídas as seguintes especialidades, sendo a publicação

realizada nos jornais de maio/junho-2002 do CFM e de julho-2002 no jornal do CREMESP

e em suplemento especial do Jornal da AMB:

Sem área de atuaçãoMastologia

Medicina Intensiva Neonatal, Medicina Intensiva Pediátrica.Medicina Intensiva

Devemos ressaltar o fato de que a "Auditoria Médica", bem como a Perícia Médica, não se

encontram entre as especialidades, nem mesmo entre as áreas de atuação. Ao final dessas

relações consta uma observação que se refere à auditoria da seguinte forma:

"Auditoria será designada área de atuação especial e receberá certificação específica" .

....•...
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6.3 - Anexo 3 - Questionário aplicado ao primeiro piloto.

Com a finalidade de obter respostas objetivas e sem influência de nossa parte, o seguinte

questionário foi elaborado com perguntas abertas e aplicado ao nosso primeiro piloto em

uma das turmas do Curso de Atualização em Auditoria de Sistemas de Saúde do Programa

de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas (GVpec)

QUESTIONÁRIO

1- Que tipos de atividades da área da auditoria em serviços de saúde você identifica e quais são executadas

por médicos, por enfermeiros ou por outros profissionais?

2- Quais são os profissionais mais indicados ou mais adequados para o exercício de cada função da área de

auditoria?

Para as perguntas a seguir, as respostas devem ser colocadas sempre na ordem da mais importante para a

menos importante (a resposta "a" deve sempre representar um quesito que você considera mais importante

que o da resposta "c").

1- Quais são os três principais objetivos da sua empresa. Pense na questão como proprietário da empresa -

responda como se fosse o dono da verdade, sem receios, sem críticas ou explicações. Pense da seguinte

forma: a empresa existe para (ou, tem como finalidades ...).

2- Da mesma forma, responda quais são os três principais objetivos do departamento ou setor de auditoria

médica na sua empresa. Pense quais são os resultados esperados (ou para que ele existe ...).

3- Cite três critérios pelos quais a Diretoria (ou superiores) avaliam o desempenho do departamento ou setor

de auditoria médica da empresa? Coloque a sua opinião e pense da seguinte forma: o que o departamento

de auditoria médica deve fazer ou deixar de fazer para que seja elogiado no relatório anual da diretoria ou

culpado por maus resultados (quais fatos produzem elogios ou provocam críticas ...).

4- Cite três critérios pelos quais a Chefia do Departamento de Auditoria médica avalia o desempenho de um

auditor (médico ou não). O que um auditor deve fazer (ou deixar de fazer) para ser elogiado (ou

promovido) ou criticado (demitido) por sua chefia? Quais são os fatos pelos quais um auditor é elogiado

ou criticado por sua chefia?

Não consideramos o resultado obtido como adequado às nossas necessidades. Obtivemos

respostas muito confusas, muitas vezes fugindo dos objetivos da pergunta e, além disso, de

dificil ordenação, classificação e análise estatística.

Para se ter uma idéia, citaremos alguns exemplos de respostas que foram dadas para a

pergunta "1" (que tipo de atividade é executada por que tipo de profissional):
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Resposta: "Médicos, enfermeiros e profissionais administrativos - cada um na sua área". É

óbvio que cada um atua na sua área, mas queríamos saber exatamente quais são essas

atividades.

Resposta: "O ideal sena trabalhar em conjunto - médico, enfermagem, profissional

administrativo do plano, que dão suporte a respeito dos diversos tipos de contrato". Não foi

perguntado qual é O ideal, mas apenas qual é a real situação.

Para a pergunta "2" (quais os profissionais mais indicados para cada atividade) também

obtivemos algumas respostas confusas:

Resposta: "Médico/ administrativo - Liberações de guias (internação e ambulatório)".

Ficamos sem saber se as liberações de guias são feitas pelo médico em conjunto com o

profissional administrativo ou se são feitas pelo médico ou (indiferentemente) pelo

administrador.

Resposta: "Médico/ Assist. Social - Avaliação clínica (no leito)". Novamente surge a

dúvida se a avaliação clínica é feita pelo médico e pelo assistente social ou se é feita pelo

médico ou pelo assistente social. De qualquer forma achamos estranho que o assistente

social estivesse fazendo a avaliação clínica dos pacientes internados (mas seria uma-

resposta obtida e não poderia ser contestada ou criticada).·

Resposta: "O ideal é atuar em equipe multiprofissional". Novamente obtivemos como

resultado o que deveria se ideal.

Resposta: ."Qualquer profissão com visão necessária: Negociação, qualidade, validação,

pré-análise de contas, visita a pacientes no leito, análise de prontuário". Ou seja, não

obtivemos resposta nenhuma.

Para a pergunta "3" (3 objetivos da empresa) também obtivemos respostas de dificil

interpretação, dificil análise e comparação. Exemplos de respostas obtidas:

Resposta: "serviço de qualidade". Para quem é ° serviço de qualidade? Para o usuário? Para

o profissional de atendimento? Para o empregado da empresa de saúde? Ou para o

proprietário da empresa?

Para a pergunta "4" (3 objetivos do departamento de auditoria) tivemos algumas respostas

como segue:
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Resposta: "Planejamento estratégico visando orçamento I Satisfação do cliente".

Planejamento estratégico não deveria ser um objetivo e sim um meio, um processo, uma

ferramenta.

Dado então o grau de dificuldade que tivemos para comparar essas respostas entre SI,

imaginamos que este questionário encaminhado para as empresas teria um retomo muito

pouco aproveitável. Optamos então por fazer um questionário com questões mais fechadas.
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6.4 - Anexo 4 - Questionário aplicado ao segundo piloto e comentários.

A partir da análise dos resultados do primeiro piloto, que continha questões abertas, foi

elaborado o questionário a seguir, que foi aplicado a outra turma do Curso de Atualização

em Auditoria de Sistemas de Saúde do Programa de Educação Continuada da Fundação

Getúlio Vargas (GVpec).

QUESTIONÁRIO

1. Quais os tipos de profissionais que você identifica (na sua empresa ou em alguma outra de seu

conhecimento) atuando na área da auditoria em saúde? Assinale marcando com um X sobre o número

correspondente.

EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ

Médicos

Enfermeiros

Administradores

Assistentes Sociais

Psicólogos

Contadores

Outros profissionais. Identifique .

As respostas a esta pergunta evidenciam qual é a estrutura de recursos humanos que a

empresa aloca para a Auditoria em Saúde.

Para os efeitos desta avaliação, consideraremos como profissionais administrativos os

profissionais colocados como Analista de Custos, Analista de Glosas, Telemarketing etc.

Outros aspectos da estrutura organizacional poderiam ser identificados. No presente caso

avaliaremos apenas este.
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2. Para as atividades da área de auditoria em saúde, quais dos profissionais citados acima são os mais

adequados ou mais indicados para o exercício de cada uma delas? Cada atividade pode ser exercida por

mais que um profissional e cada profissional pode exercer mais de uma atividade. Coloque na frente da

atividade o número correspondente a cada profissional (ou profissionais).

EJ
EJ
D
EJ
EJ
[J
EJ
EJ
D
D
EJ

Autorizações de tratamento

Visitas hospitalares

Estabelecimento de regras e protocolos

Avaliação de Custos/Gastos

Recursos de Glosas

Controle de Qualidade

Perícias

Controle estatístico

Auditoria de Contas

Aspectos éticos e legais

DDDDDDDDD[JDDDDDD[JDDDDDDDDDDDDDDDDDD-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Outras atividades. Especificar .

Esta pergunta se refere ao processo que cada empresa utiliza na sua Auditoria em Saúde a

fim de desempenhar suas funções. Qual é a atividade de cada profissional dentro da

auditoria em saúde.

Para as perguntas a. seguir, cite apenas as três alternativas que você considera mais importantes ou mais

relevantes. Coloque o número "I" à frente da resposta que você considera mais importante, Coloque o

número "2" à frente da resposta que tem menos importância que a primeira e o número "3" à frente da

resposta que você considera menos importante.

3. Quais são os três principais objetivos da sua empresa. Pense na questão como proprietário da empresa-

responda como se fosse o dono da verdade, sem receios, sem críticas ou explicações. Pense da seguinte

forma: a empresa existe para (ou, tem como finalidades).
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D
D
O
D
D
D
D
D

Prestar serviços de qualidade para o cliente

Prestar serviços de qualidade com baixo custo

Aprimoramento científico

Lucratividade

Ser referência em sua área de atuação

Vender planos de saúde

Gerar empregos/Participação social

Evitar desperdícios de recursos (humanos, financeiros etc.).

Outros objetivos. Citar : .

Esta pergunta está se referindo aos objetivos da empresa que, se alcançados, representariam

os resultados que a empresa busca. Assim, estamos avaliando os resultados desejados

pela empresa. Consideramos que o resultado avaliado com o número 1 é o resultado que a

empresa realmente deseja, o de número 2 é uma alternativa e o de número 3 será um

resultado que se for possível também deve ser alcançado, apesar de ter menor importância.

4. Da mesma forma, responda quais são os três principais .objetivos do departamento ou setor de auditoria

médica na sua empresa. Pense quais são os resultados esperados (ou para que ele existe ...)

D
D
D
D
D
D

Avaliação dos tratamentos e serviços prestados ao cliente.

Controle de custos

Controle de internações e exames

Adequação de recursos

Controle de internações e exames

Adequação de recursos
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D
D
D

Planejamento estratégico

Satisfação do cliente

Evitar desvios e fraudes

Priorizar a utilização de recursos próprios

Implementação de protocolos

Controle de qualidade e satisfação do cliente

Outros. Especificar ..........•........................................ : .

Esta pergunta também se refere aos objetivos, mas não da empresa e SIm do

departamento de auditoria. Portanto, uma vez atingidos esses objetivos, estes seriam os

resultados obtidos pelo departamento de auditoria. Com isto podemos constatar se

há um alinhamento de objetivos entre a empresa e o seu departamento específico de

auditoria em saúde

5. Cite três dos critérios pelos quais a Diretoria (ou superiores) avaliam o desempenho do departamento ou

setor de auditoria médica da empresa? Coloque a sua opinião e pense da seguinte forma: o que o

departamento de auditoria médica deve fazer ou deixar de fazer para que seja elogiado no relatório anual

da diretoria (quais fatos produzirão elogios).

D
D
D
D
D
D
D

Melhorar a qualidade do atendimento e a satisfação do cliente

Reduzir custos

Reduzir o índice de recursos de glosa

Evitar fraudes

Ser imparcial

Melhorar estatísticas (valor da AIH, n° de glosas, taxa de permanência etc.)

Ter capacidade (habilidade) de negociação
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D
D
D

Satisfação da equipe

Aumentar o lucro da empresa

Outros. Especifique .

Esta pergunta visa saber quais são os parâmetros pelos quais a empresa avalia se o

departamento de auditoria está atingindo os objetivos esperados (pela empresa). Pode

também avaliar se os parâmetros utilizados são congruentes com os objetivos esperados

(citados na pergunta 3). Parâmetros .incongruentes seriam, por exemplo, a empresa ter como

objetivo prestar serviços de qualidade para o cliente e utilizar como parâmetro a redução de

custos.

6. Cite três critérios pelos quais a Chefia do Departamento de Auditoria médica avalia o desempenho de um

auditor (médico ou não). O que um auditor deve fazer (ou deixar de fazer) para ser elogiado (ou

promovido) por sua chefia? Quais são os fatos pelos quais um auditor é elogiado por sua chefia?

D
D
D
D
D
D
D
D
D

Ter conhecimento técnico atendendo princípios éticos e legais

Satisfação do cliente

Capacidade de negociação com baixo índice de recursos de glosa

Percentual efetivo de glosas

Garantir resultados lucrativos para a empresa

Documentar bem cada caso

Trabalhar com rapidez e eficiência na análise de contas

Ter bom relacionamento com as equipes médicas

Outros. Especificar : .
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Esta pergunta VIsa saber quais são os parâmetros pelos quais o Departamento de

auditoria avalia seus auditores e se estes parâmetros refletem os objetivos declarados

anteriormente na pergunta 4.

Dada a experiência que tivemos com o pnmetro piloto, consideramos importante

acrescentar as seguintes questões para serem respondidas, o que nos fornecerá maiores

oportunidades de comparação entre as respostas:

É fundamental que você cite alguns dados importantes da empresa mencionada no questionário acima:

A Empresa é Prestadora ou Financiadora dos serviços?

É empresa pública ou privada?

E uma autogestão, medicina de grupo, seguradora cooperativa ou hospital?

A análise das respostas obtidas, desta vez, foi muito melhor que da primeira tentativa, e

consideramos que este mesmo questionário, apenas adaptado para as empresas seria o

nosso questionário definitivo, que enviaríamos, então, para obter as respostas desejadas.
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6.5 - Anexo 5 - Carta-convite e Questionário final.

A carta-convite que elaboramos, procurando estimular a adesão de participantes foi a

seguinte:

Ilmo. Sr.

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa anexa a respeito dos Modelos de Gestão em =Audítoria

Médica" em Planos de Saúde Selecionados do Estado de São Paulo.

Como é de seu conhecimento, apesar da grande importância que vem assumindo a área de auditoria no

sistema suplementarde saúde, são ainda escassos estudos com rigor acadêmico objetivando esta área.

Esta pesquisa está sendo-desenvolvida como monografia do Curso de Mestrado em Administração de

Empresas (CMAE) junto à Escola de Administração de Empresas de São. Paulo da Fundação Getúlio Vargas

pelo mestrando Bruno Antonini, que teve como orientadora acadêmica a Prof". Dra. Ana Maria Malik e está

sob minha orientação monográfica.

Em respeito às normas éticas de pesquisa científica, seus comentários serão estritamente confidenciais.

Esclarecemos, ainda, que os dados serão apresentados de forma agregada e sem identificação da fonte,

Sua participação será de enorme valia para esta pesquisa, razão pela qual pedimos o obséquio de tornar alguns

minutos (estimamos que em tomo de 5 minutos) de seu tempo respondendo o questionário a seguir.

Sua contribuição será grandemente apreciada, motivo pelo qual desde já agradecemos por sua participação.

Atenciosamente

Prof. Dr. Álvaro Escrivão Júnior

EAESP - FGV / PROAHSA

Obs.:

1. Se houver qualquer tipo de dúvida quanto ao preenchimento da pesquisa, não hesite em contatar Dr.

Bruno Antonini no endereço antonini@carrier.com.br ou ainda, se preferir, pelos telefones: (013) 9712-

0125 ou (013) 3258-6784.

Também nos colocamos ao seu dispor no fone: (11) 3069-6208 (Prof. Álvaro Escrivão Júnior).

2. Informamos que os resultados desta pesquisa, assim que concluída, serão encaminhados aos participantes

que poderão receber através de correio eletrônico outras informações que julgarem procedentes, se assim

o desejarem.
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QUESTIONÁRIO FINAL APLICADO NESTA PESQUISA

QUESTIONÁRIO

i IMPORTANTE:
I a) SÃO AO TODO 8 PERGUNTAS QUE NÃO DEMANDARÃO MAIS QUE 5
I MINUTOS DE SEU PRECIOSO TEMPO PARA SEREM RESPONDIDAS.

I b) AS RESPOSTAS NÃO SÃO EXCLUDENTES. PODEM, PORTANTO, ADMITIR
~AIS QUE UMA RESPOSTA, SE ESTE FOR O CASO.

1- Quanto ao sistema de saúde de sua empresa, podemos defini~la como:

Assinale a (s) resposta (s) que melhor define (m) sua empresa.

D Prestadora de serviços

\ I Financiadora de serviços

D Administradora de serviços

D
D
D
D
D
D
D
D
D

Privada

Estatal

Economia mista

Autogestão

Medicina de grupo

Seguradora

Cooperativa

Hospital

Outras. Definir .
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2- O cargo ou atribuição funcional do respondente na organização é:

D
D
D
D
D
D

Diretor

Coordenador

Auditor

Diretor Clínico

Sócio

Outros. Especificar , .

3- Quais os tipos de profissionais que você identifica, na sua empresa, atuando na área

(setor ou departamento) de auditoria médica?

Obs.: Profissionais como Analista de Custos, Telemarketing, classificações funcionais etc.

serão considerados como profissionais administrativos para os efeitos desta pesquisa.

D
D
D
D
D
D
D

Médicos

Enfermeiros

Administradores

Assistentes Sociais

Psicólogos

Contadores

Outros profissionais. Identifique ···················

4- Quais os profissionais que atuam nas atividades da área de auditoria em saúde?

Cada atividade pode ser exercida por mais que um profissional e cada profissional pode

exercer mais de uma atividade (ou a atividade pode não existir em sua empresa).

IMPORTANTE: Observe que pelo menos uma alternativa em cada linha deverá ser

assinalada.
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Esta pergunta se refere ao processo que sua empresa utiliza na sua Auditoria em Saúde a

fim de desempenhar suas funções. Qual é a atividade de cada profissional dentro da

auditoria em saúde.

~o C;; -vi
"O C/l

o ~ 'u t;::~ ~ o o o'v .•... ~
C/l V1 bJ) o ~

o ê 'a .....; ..Q "O
c,

o..... 'ã C/l 'o ~ o
"O ~ '00

.•... ~o ~ .•...
'Cl.) ~ "O C/l '00 o ::1
::;E ~ ~ < c, U O

I~A=uto=ri=za~çõ=es=de=tr=atam==en=to========~11 10 O O O O O O
IVisitas Hospitalares I ~I ~I O O O O O O O
IEstabelecimento de regras e protocolos 11 IO O O O O O O
IAvaliação de Custos/Gastos I IO O O O O O O
I~Rec=urs=osd=eG=los=as==========~I 10 O O O O O O
!controle de qualidade I IO O O O O O O
;::::=IPen===='cias~===========~1 10 O O O O O O
!controle estatístico 1I I O O O O O O O
~IAu==dito===ria==dec==on==tas==========~11 10 O O O O O O
I~A=::spe=ct=os=ét=ico=s=el:=::eg:=ai=s=========::::;11 1O O O O D O O
t.-=.IO.::.::utr:.=as~at::...:..iv~ida=de:.::..s~(ci::=.te)L--11 10 O O O 00 D

Para as perguntas a seguir (perguntas 5, 6, 7 e 8),--cite apenas as três alternativas que você

considera mais importantes ou mais relevantes. Coloque o número "1" no quadrado

correspondente à frente da resposta que você considera mais importante, Coloque o número

"2" à frente da resposta que tem menos importância que a primeira e o número "3" à frente

da resposta que você considera menos importante.
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5- Quais são os três principais objetivos de sua empresa? (A empresa existe para ... ou, tem

como finalidades ...)

Obs.: Os três objetivos devem ser reais e não apenas de discurso ou de fachada.

11

I~~I
11
U
D
D
D
D
D
D
D

Prestar serviços de qualidade para o cliente

Prestar serviços de qualidade com baixo custo

·Aprimoramento científico

Lucratividade

Ser referência em sua área de atuação

Vender planos de saúde

Gerar empregos/Participação social

Evitar desperdícios de recursos (humanos, financeiros etc.).

Outros objetivos. Citar .

6- Da mesma forma, responda quais são os três principais objetivos do departamento ou

setor de auditoria médica na sua empresa. Pense quais são os resultados esperados (ou

para que ele existe ...)

D
D
D
D
D
D

Avaliação dos tratamentos e serviços prestados ao cliente

Controle de custos

Controle de internações e exames

Adequação de recursos

Planejamento estratégico

Satisfação do cliente
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onLJnL---Jo
'o

Evitar desvios e fraudes

Priorizar a utilização de recursos próprios

Implementação de protocolos

Controle de qualidade e satisfação do cliente

Outros. Especificar ········································

7- Enumere os três principais critérios pelos quais a Diretoria (ou Alta Administração)

avaliam o desempenho do departamento ou setor de auditoria médica da empresa.

O que o departamento de auditoria médica deve fazer ou deixar de fazer para que seja

elogiado no relatório anual da diretoria (quais fatos produzirão elogios)?

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Melhorar a qualidade do atendimento e a satisfação do cliente

Reduzir custos

Reduzir o índice de recursos de glosa

Evitar fraudes

Ser imparcial

Melhorar estatísticas (valor da AIH, n° de glosas, taxa de permanência etc.)

Ter capacidade (habilidade) de negociação

Satisfação da equipe

Aumentar o lucro da empresa

Outros. Especifique .
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8- Enumere os três principais critérios pelos quais a Chefia do Departamento de Auditoria

médica avalia o desempenho de um auditor (médico ou não). O que um auditor deve

fazer (ou deixar de fazer) para ser elogiado (ou promovido) por sua chefia? Quais são

os fatos pelos quais um.auditor é elogiado por sua chefia?

D
D
D
D
D
D
D
D
D

Ter conhecimento técnico atendendo princípios éticos e legais

Satisfação do cliente

Capacidade de negociação com baixo índice de recursos de glosa

Percentual efetivo de glosas

Garantir resultados lucrativos para a empresa

Documentar bem cada caso

Trabalhar com rapidez e eficiência na análise de contas

Ter bom relacionamento com as equipes médicas

Outros. Especificar .

A FIM DE FACILITAR O ENVIO DAS RESPOSTAS, SUGERIMOS UMA DAS

SEGUINTES ALTERNATIVAS:

a) RESPONDER NO PRÓPRIO CORPO DESTE E-MAIL E ENCAMINHAR DE

VOLTA AO REMETENTE (antonini@carrier.com.br);

b) SE FOR DE SUA PREFERÊNCIA, O ANEXO PODE SER IMPRESSO E

RESPONDIDO ENVIANDO AO FAX (013)3258-6784 OU (013) 3258-7849.

c) SAL VAR O ANEXO EM UM ARQUIVO, RESPONDER AS QUESTÕES E ENVIÁ-

LO COMO ANEXO EM E-MAIL PARAantonini@carrier.com.br

.. '.~ ,.

-~.,;~.~.-
;" •....•.....

"'-.'.
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Como havia a possibilidade deste e-mail ser recebido pelo próprio respondente ou por outra

pessoa, nem sabíamos das habilidades dos mesmos no manejo das ferramentas da internet,

colocamos um questionário no corpo do e-mail e outro como anexo. Foram aSSIm

apresentadas as alternativas acima, que foram citadas no corpo do nosso e-mail.
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6.6 - Anexo 6 - Análise do Gráfico tipo Box-Plot.

Apresentamos uma ilustração de um gráfico do tipo Box-Plot para que se possa

compreender o seu significado neste texto.

No gráfico, o que aparece mim dos extremos, geralmente com um sinal do tipo * é algum

valor discrepante dos demais valores da amostra em questão, também chamado de "outlier"

ou pode haver "outliers".
Os valores extremos da caixa (box) representam os valores extremos não discrepantes da

amostra. A "caixa" fechada tem nas suas extremidades o 10 quartil e o 3° quartil, de tal

forma que no seu interior estão contidas 50% das observações.

A linha de traço mais forte representa a mediana. Pela posição da mediana temos uma

noção visual se a distribuição é simétrica ou assimétrica.

Tomando conhecimento dos valores mínimo e máximo, da mediana e se a amostra tem

distribuição simétrica ou não, boa parte da estatística descritiva j á é conhecida.

Gráfico 10: Ilustração de um gráfico tipo Box-Plot.
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