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Resumo: -Procl1rademonstrar~.composição dos recursos humanos do
setor de faturamento de"contas odeserviços médico-hospitalares, das
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instituições de. saúde pesquisadas, o"piostrando ,o .perfil encontrado,
correlacionando-o com 'os vários I}íyçis de glosas' recebidos. Faz uma
descrição doperfildaschefias; -dos funcionários deste setor e a falta de
preocupação, dos dirigentes, no aperfeiçoamento deste pessoal ,
analisando os prejuízos da não profissionalização.
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1. INTRODUÇÃO

o sistema de saúde brasileiro VIveu várias mudanças, nos

últimos 30 anos e teve seu ponto principal com a promulgação da

Constituição de 1988, e a regulamentação da Lei 8080 de 19 de

setembro de 1990, quando foi instituído o Sistema Único de Saúde -

SUS, ficando o INAMPS incumbido de implantar o sistema de

informações hospitalares - SIH, em âmbito nacional,em toda rede

hospitalar própria, federal, estadual, municipal, privado com e sem

fins lucrativos; seguida da implementação do sistema de informação

ambulatorial - SIA . A Portaria GM/MS n.545 de 20 de maio de 1993,

também chamada Norma Operacional Básica (NOB - 93 ),

estabeleceu os mecanismos operacionais para a implantação efetiva da

descentralização da gestão dos serviços de saúde, instituindo a gestão

semiplena aos municípios que se habilitaram .

Este sistema, assim chamado de rede assistencial do governo,

financiado pelo Ministério da Saúde, convive em paralelo com o"

mercado supletivo de assistência médica" que, em todo o Brasil, vem

passando por uma grande expansão desde esta data, ocasionando a

identificação de oportunidades de crescimento, tanto em termos de

estrutura fisica e cobertura de assistência a números crescentes de

usuários, bem como a rentabilidade por parte das operadoras de

planos de saúde ( OPS ), principalmente pelas seguradoras que, até

então, não tinham atuação neste mercado (LOPES, 1993 ) e com a
1



nova Lei Federal 9656/98 , a qual regulamenta os planos de saúde,

vêem sua participação ser reforçada na briga por esse mercado, que

.hoje movimenta R$1,2 bilhão aproximadamente ao mês, "dá

empregos diretos e indiretos a mais de um milhão de pessoas, aqui

considerados contratados e credenciados, médicos e pessoal de apoio

com a cobertura a um contingente de 45 milhões de usuários (

Associação Brasileira de Medicina de Grupo - ABRAMGE, 1999) .

Estes utilizam o sistema alternativo de saúde, fornecido pelas

seguradoras de saúde, empresas medicinas de grupo, autoprogramas,

planos de autogestão de grandes empresas e cooperativas médicas. O

gráfico 1 a seguir, nos mostra a distribuição da participação das

formas de gestão, no sistema de medicina supletiva 1 no Brasil, dados

de 1999:

I Dita medicina supletiva pois complementa o sistema público de saúde no Brasil
2



Gráfico l

Participação das Formas de Gestão no Sistema de Medicina

Supletiva no Brasil, 1999.

lI]seguradoras
EJ Autogestão

Iill UNIIVED
[TI l\Il3dicina de Gupo

Fonte: ABRAMGE - Informe de Imprensa, 1999.

Obs.: esta fonte não considera a modalidade administração, alocando-o na

modalidade Autogestão.

-.
Embora as OPS estejam conquistando grande' Crescimento nos

últimos anos, a nova legislação trouxe fatores que implicaram

aumentos de custos, em 76% dos planos de saúde hoje existentes,

acarretando alterações nas suas planilhas atuariais, "responsáveis por

até 10% de aumento nos seus custos. Entre estes fatores encontramos:

~ Expansão da icobertura para todas as doenças e procedimentos,
. "-inclusive transplantes e procedimentos de alta complexidade e alto

custo.
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~ Coberturas de patologias preexistentes.

~ Garantia da manutenção das condições contratuais de plano

empresa para aposentados e demitidos com mais de 10 anos no
plano empresarial.

~ Tolerância de inadimplência até 60 dias com manutenção da

cobertura.

~ Proibição de aumento por faixa etária após 60 anos com 10 anos de

contribuição. (ABRAMGE, 1998)

Estas empresas disputam mercado altamente competitivo.

Procuram otimizar os seus objetivos, entre eles dar cobertura médico-

assistencial a toda gama de patologiaselencadas na Classificação

Internacional das Doenças - CID, com custos controlados e

aumentarem suas participações neste mercado, onde a concorrência

está cada vez maior e agravadas com a abertura, deste segmento, para

empresas multinacionais; além das exigências crescentes por parte

das empresas pagadoras ( contratantes dos serviços) e clientes

individuais, que buscam principalmente, as empresas que oferecem

planos com as maiores abrangências em termos de coberturas e

menores limitações, nas questões referentes às exclusões de coberturas

de patologias preexistentes e limitações de internações em leitos de

alta tecnologia, com preços mais atraentes. A diferenciação que alguns

planos tinham, como a cobertura p.ex. de moléstias preexistentes ,

diárias de UTI sem limite e tratamento oncológico, hoje passa a ser
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obrigatório por força da nova Lei, naqueles contratos assinados após

04 de janeiro de 1999.

Com a edição da Medida Provisória 1976..23, de 10 de fevereiro

de 2000, a qual dispõe sobre várias alterações na Lei 9656/98, mas

mantém a obrigatoriedade da não limitação de internações, utilização

de leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, deixa a critério do

usuário do sistema de medicina supletiva a adaptação ou não ao novo

formato do plano saúde, incluindo todas as coberturas, bem como sua

disposição em comprar um produto que ofereça apenas aquilo que

julgar necessário à sua necessidade e possibilidades de pagamento.

Mesmo nessa situação, as empresas do setor, não devem impor limites

para dias de internação em leitos de terapia intensiva e oferecer

cobertura parcial temporária para patologias preexistentes,

acarretando, de forma direta aumentos nos prêmios pagos pelos

usuários, mesmo permanecendo com seu contrato antigo.

Este é uma das vertentes do setor saúde no país, composto pelo

universo de empresas compradoras de serviços de saúde, cooperativas,

seguradoras , autogestões, administração e empresas medicina de

grupo, regulamentados pela nova legislação e, na outra vertente;

temos a importância dos prestadores dos serviços de saúde, também

chamados fornecedores , que alcançam os recursos para os seus

investimentos em duas fontes muito distintas de financiamento: o

Ministério da Saúde , via SUS como já mencionada e nos

financiadores deste mercado de medicina supletiva. Este universo

convive, em determinados momentos, com interesses até certo ponto

de colaboração mútua e, em outros se confrontam em questões

litigiosas, motivadas por limitações ao fornecimento de serviços e
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glosas, impostas pela auditoria médica, dos agentes financiadores aos

prestadores.

Outro detalhe do mercado saúde, não só no Brasil, mas a nível

global, é a inflação do setor superar todos os índices de inflação

medidos para o consumo em geral, em virtude das características

demográficas e de morbidade dos consumidores de saúde, as suas

expectativas e comportamentos, além da necessidade de investimento

em tecnologia, cujo obsoletismo é hoje calculado em 18 meses após o

investimento (DEL NERO, 1996, aula de economia da saúde ,citação

em aula).

Os gastos com saúde vêm crescendo fortemente desde o período

pós-guerra, em especial nos países assim chamados do primeiro

mundo, reflexo da universalização da cobertura e pela concepção de

que o acesso integral, aos serviços de saúde era direito dos..cidadãos e

dever do Estado. Ao final dos anos 60 e início dos anos 70, eram os

recursos fiscais que financiavam a maior parte das estruturas

universais de atendimento à saúde nos países, inclusive no Brasil e, ao

lado destas estruturas deu início ao aparecimento e grande crescimento

posterior de uma medicina privada supletiva, voltada para alguns

segmentos e camadas populacionais mais elitizadas, nos seus

primórdios e, recentemente, mais precisamente de 1990 para cá, dando

cobertura a uma massa maior de usuários, dentre as mais diversas

classes sociais, sem discriminações quanto às coberturas, conforme a

nova regulamentação para o setor, contribuindo para um aumento nos

custos operacionais das OPS. As coberturas universais são realidade

nos demais países, fator importante para os aumentos dos gastos em

saúde nos últimos 40 anos, conforme o quadro I a seguir.
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Quadro I

Gastos com saúde como porcentagem
do PIB
Países selecionados: 1960 - 1990

Países 1960 1970 1980 1990

Bélgica 3,4 4,0 6,6 75,
Canadá 5,5 7,2 7,4 9,1
Espanha 2,3 4,1 5,9 6,6
EUA 5,2 7,4 9,2 12,7
Reino Unido 3,9 4,5 5,8 6,1

Fonte: Rubio (1990) apud IPEA(1995). Dados para 1990 obtidos

no Relatório da Economia Mundial de 1993, do Banco

Mundial.

Importante notar que, o Brasil também tem sofrido aumentos

sucessivos nos gastos em saúde, representados como porcentagem do

PIB até meados da década de 90 quando, após o plano de estabilização

econômica do governo, se observa uma estabilização e até diminuição

na participação destes gastos, pelo governo federal, sendo reservados,

no orçamento de 2000, algo próximo de R$19 bilhões para a área a

saúde; contrapondo com os aumentos verificados nos desembolsos do

setor de medicina supletiva, a uma taxa de 40% de crescimento em

dois anos. (CIEFAS, 1999).

Para fazer frente a estes números, muito se discutiu e ainda se

discute, sobre o modelo de sistema para controle e gerenciamento dos

custos na assistência médica, chamado de managed care, desde a sua
7



criação, nos Estados Unidos da América do Norte, em fins da década

de 80, pelas Companhias Seguradoras, em resposta aos aumentos

crescentes nos custos da assistência médica. Dentre as mais variadas

conceituações sobre o tema, achamos uma que mais se destaca e

melhor define o sistema de managed care:

[...] qualquer forma de gerência que racionalize o processo de
assistência à saúde. Baseia-se nos princípios de eficiência:
aumenta o rendimento dos recursos; portanto, gera custos mais
baixos, garante melhor impacto no desempenho, gerencia a
qualidade e busca satisfação dos usuários para competir no
mercado. O sistema utiliza protocolos para procedimentos de
diagnóstico e tratamento, determina caminhos críticos e planeja
a assistência. (OSSANAI, apud MATTOS, 1999).

De modo geral, o sistema é muito criticado por todos os setores

da saúde, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina, Associação

Médica Brasileira e Conselhos Regionais.(MONTELEONE, 2000 ).

Não visa apenas minimizar o custo do usuário do plano de saúde, pela

restrição dos serviços e acesso aos especialistas, mas envolve, entre

outros,análise de resultados, sistemas de informação gerencial e sua

integração com implicações na gestão de custos. Sua função principal

é a de criar protocolos que norteiem os gastos na área, otimizando-os e

não os restringindo.

Além dos problemas com a gestão dos recursos financeiros e a

operacionalização deste modelo, o setor saúde encontra-se espremido

entre duas pontas de financiamento - uma o setor público -SUS - o

qual apresenta a pior tabela para remuneração aos diversos prestadores

e , em segundo as empresas de medicina supletiva que estão sendo

obrigadas a adequarem seus planos às novas exigências da Lei e

oferecê-los a preços cada dia menores aos usuários individuais e

8



empresas, fechando o círculo, com o lado dos prestadores, que acabam

sofrendo maiores índices de glosas nas suas contas, restrições nas suas

ofertas de serviços, além do achatamento nas suas tabelas.

Pelas cifras que são movimentadas anualmente, foram

realizados pelos prestadores ligados a empresas medicinas de grupo,

no ano de 1998 ; 55,5 milhões de exames laboratoriais; 9,1 milhões de

exames radiológicos; 2,5 milhões de exames por ultrassom; 811 mil

eletroencefalogramas; 2,1 milhões de eletrocardiogramas, 380 mil

partos; 1,810 milhões de internações e 4,95 consultas por usuário/ano,

com total de 90,6 milhões de consultas ( ABRAMGE - Informe de

Imprensa, 1999 ) e quando associamos estes números, com os

utilizados pelas empresas filiadas ao Comitê de Integração de

Entidades Fechadas de Assistência à Saúde - CIEFAS (pesquisa

Nacional CIEFAS, 1999 }com um contingente de 258 mil prestadores

credenciados sejam eles hospitais. gerais, laboratórios, clínicas

especializadas, consultórios, centros de diagnóstico por imagem,

movimentando outros R$ 640 milhões/mês, percebemos claramente o

interesse dos diversos segmentos deste mercado em se conveniarem a

algum tipo de financiador; em alguns casos a todos, para tirarem deles

a receita que precisam para complementar a parcela que o SUS e

clientes particulares não cobrem das suas despesas ou, na grande

maioria dos mesmos, até para a cobertura integral das mesmas e

investimentos em novas tecnologias.

É muito importante que coloquemos aqui, as definições das

modalidades de financiamento na área da saúde ( CHECCHIA, 1996 )

e as completemos com um breve histórico dos sistemas de auditoria

médica, controladora não só dos custos na área, mas também

9



avaliadora da qualidade dos serviços prestados pelos diversos

prestadores ( INOJOSA, 1996).

O .financiamento dos diversos modelos de gestão, dos vários

sistemas de saúde supletiva podem se classificar em função da

localização do risco do plano: se for assumido pela organização

empregadora, tem-se um modelo" auto-segurado" , chamado também-<1e "custo-operacional" e pós-pagamento; no caso do risco ser

assumido pela instituição médica ou seguradora, o financiamento é do

tipo "segurado" ou pré-pagamento.-
Quando as empresas compradoras de serviços de assistência

médica adotam as modalidades de gestão Cooperativa Médica,

Medicina de Grupo, Condomínio de Empresas e Seguro Saúde, atuam

prioritariamente com o financiamento do tipo "pré-pagamento" ou

segurado. Quando se adotam as modalidades Auto Programa e Plano

de Administração, dá-se o tipo de financiamento por "custo

operacional" ou "auto-segurado" e pós-pagamento.

Uma outra classificação para o financiamento é em função da

participação do funcionário no custeio do beneficio: em contributário,

onde o funcionário participa do custeio e não contributário, onde a

empresa empregadora arca totalmente com os custos relativos a esse

beneficio. Estes conceitos estão muito bem delineados na Resolução

N.5 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU , em vigor desde

janeiro de 1999, para poder definir o direito à continuidade, no plano,

na dispensa do funcionário ou quando da sua aposentadoria; com as

mesmas condições de cobertura. Somente os funcionários

contributários, ou seja, aqueles que pagam pelo menos um percentual

dos custos do plano de saúde, gozarão deste beneficio.

10



o primeiro que destacaremos são os Autoprogramas , também

chamados Autogestão , que se caracterizam por serem os sistemas de

saúde supletivos administrados diretamente pela instituição

patrocinadora ou por uma instituição assistencial e/ou previdenciária,

diretamente vinculada à primeira.

O CONSU, instituído pela Lei 9656/98, na sua Resolução N.5,

em seu Art 1° [...] caracteriza autogestão como sistemas de assistência

à saúde destinados exclusivamente a empregados ativos, aposentados,

pensionistas e ex-empregados, bem como seus respectivos grupos

familiares definidos e limitados ao terceiro grau de parentesco

consangüíneo e afim, de uma ou mais empresas, ou ainda a

participantes e dependentes de associações, sindicatos ou entidades de

classes profissionais.

Podem estar estruturados de diversas formas: a) produção

própria de serviços: empregando médicos, mantendo ambulatórios
-,

para seus funcionários e dependentes e, em alguns casos, hospitais

próprios; b) no seu Art 3°[ ..] contratação de serviços, na qual a

organização credencia diretamente médicos, hospitais, laboratórios,

etc., remunerando-os por serviços prestados, segundo tabela de preços

acordada previamente [...]; c) reembolso: reembolsando diretamente

.pela empresa, segundo valores, ou seus múltiplos da tabela adotada.

A característica mais marcante desta forma de estruturação é o

envolvimento direto da empresa em todo o processo de elaboração e

administração do sistema de saúde aos funcionários (MÉDICI,1991 ).

Detalhe importante [...] As autogestões deverão possuir gestão própria

através de órgãos internos das empresas, entidades sindicais, ou

através de entidade jurídica de direito privado, sem finalidade
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lucrativa, estabelecida precipuamente para este fim ou ainda através

de fundações, sindicatos, caixas ou fundos de previdência fechada.(

CONSU, Resolução N.5, Art.2.)

Na autogestão do tipo contributário, onde o funcionário

participa no custeio do sistema, temos o chamado fator moderador,

pois tende a desestimular uma eventual utilização abusiva, já que o

funcionário estará arcando com parte dessa hiperutilização. Isto

representa mais uma medida para contenção de custos do sistema, do

que uma fonte de financiamento, além de ter o lado do caráter

participativo, por envolver o beneficiário no aperfeiçoamento do

sistema.

A explosão dos custos do setor saúde tem sido apontada como

fator contributivo para o aumento, nos últimos anos, do market share

dos serviços de autoprograma, disputando a liderança com as

empresas de medicina de grupo, em relação ao total de beneficiários

do setor de medicina supletiva, pois estas tem maior controle sobre

suas atividades e sobre sua rede, tomando mais econômica a operação. ' '

assistencial aos seus beneficiários.

Segundo a última Pesquisa Nacional CIEFAS ( 1999 ), há
;

estimativa da existência de cerca de 300 organizações com autogestão

no país. Em 1997 dava cobertura a 8,6 milhões de usuários( CIEFAS,

1997 ) e, nesta última pesquisa, atinge cobertura a um contingente de

aproximadamente 11,7 milhões de beneficiários, entre titulares e

dependentes, ou seja 36% de aumento na sua população coberta.

Representa diversos segmentos da economia nacional, como

apresentados pelo Gráfico 2.
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Gráfico 2

Entidades ligadas ao CIEFAS por ramo de atividade

ocomunicação
liindústria de transfamação
m proclução,distr eletricidade

o saúde e serviços sociais
m outros seviços col,pessoais
O intermediação financeira
[I indústria extrativa

Fonte: CIEF AS. Pesqui~a Nacional sobre Assistência à Sa~de, 1999.

Como observamos, as empresas do setor público, comunicação

e prestação de serviços são maioria neste universo. Um ponto muito

interessante , na ótica do mercado saúde, é que 36% das empresas

participantes da Pesquisa anual CIEFAS, trabalham com desembolsos

de despesas acima de R$l milhão mensalmente e, ·7% destas têm

desembolsos acima de R$9,5 milhões.
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A segunda modalidade de gestão é a de Condomínio ou

Associação de Empresas, ou também chamados de COALIZÃO,

[...] são organizações com características comuns, querendo
oferecer atendimento médico a seus colaboradores. Constituem-se
num poderoso recurso de negociação que organiza, compra ,
administra e compartilha serviços na área de saúde para seus
funcionários. ( Seminário mc 2 - Controle e Redução de Custos do
beneficio Plano de Saúde, São Paulo, 1999)

Não existe intermediação dos serviços médicos e os

equipamentos de saúde em geral são próprios das empresas

associadas, ou compradas de terceiros. Sua administração é

independente das organizações que fazem parte do condomínio e a

modalidade de assistência empregada no modelo de gestão

condomínio de empresas é prioritariamente o direcionamento. Neste

sistema, o usuário tem por opção a utilização apenas de corpo clínico

e serviços credenciados.

Seu financiamento é efetuado pelas empresas associadas, por

meio de contribuições mensais fixas, por funcionários, ou por um

percentual da folha de pagamento. Tem características de pré-

pagamento ou segurado, no qual o dispêndio da empresa

patrocinadora não varia segundo o nível de utilização dos serviços,

além do risco do plano localizar-se na organização prestadora.

As Cooperativas Médicas têm como particularidade serem os

médicos, além de prestadores de serviços, também co-proprietários,

recebendo pagamentos na proporção dos atos médicos que realizam a

título de adiantamento e, no encerramento de cada exercício, também

uma participação nos resultados, nas sobras das transações financeiras

realizadas.

2 Intemational Business Conununications.
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Seus princípios são a gestão democrática; livre adesão ,

distribuição dos excedentes líquidos, processo seletivo dos membros,

contrariando o princípio da livre adesão, anteriormente citado; a

educação dos cooperados nas doutrinas do cooperativismo e a

neutralidade política e religiosa.

Em virtude da alta competitividade no setor, principalmente nos

últimos cinco anos, com a profissionalização das administrações dos

vários setores da economia, e também nos sistemas de saúde, vem

buscando fomecercursos de formação em administração e gestão

empresarial aos seus diretores e médicos cooperados interessados,

bem como a criação de núcleos de auditorias ; cursos de

aperfeiçoamento em auditoria de contas médicas e gerenciamento de

custos para poderem continuar competindo neste mercado.

Não tinham como objetivos a construção e operação de

equipamentos de saúde próprios contudo, na medida que os custos da

assistência médico hospitalar, contratada da rede credenciada tem se

elevado, em proporções maiores que as receitas, cada vez mais as

cooperativas têm- se esforçado no sentido de construir e gerenciar

seus equipamentos próprios ( Presidência da UNIMED , 1999, citação

verbal ). Possuem hoje cerca de 40 hospitais e outros 83 serviços

próprios de pronto atendimento, gerenciando utilização dos recursos

tanto por parte dos usuários, como pelos médicos cooperados,

investindo na prevenção para a super utilização dos serviços à

disposição dos mesmos.

Na maioria dos prestadores, os serviços são contratados na

modalidade pagamento por procedimento ( Fee for service ) , onde

todos os procedimentos são pagos, item a item, segundo tabelas da
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Associação Médica Brasileira ( AMB ) nas suas várias edições - 90 ,

92 e a lista de preços médicos - LPM de 1996, para procedimentos

médicos - honorários, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico com

ou sem descontos. Materiais e medicamentos são cobrados, também

nas várias tabelas de preços disponíveis no mercado, tais como

BRASÍNDICE, KAIROS, etc . Materiais são cobrados pelos vários

agentes prestadores com acréscimos de taxas administrativas sobre as

várias notas apresentadas.

Hoje já existem negociações, com prestadores menores, onde as

cooperativas repõem os materiais e medicamentos utilizados, com

bases nos menores preços de compra, embasados numa força

negociadora maior e os repassa acrescidos de uma taxa de

administração sobre os estoques, afim de cobertura das despesas

administrativas de almoxarifado e farmácia dos prestadores.

Há situações onde vários contratos estão sendo realizados entre "

as cooperativas e os diversos prestadores, com preços fechados, nos

modelos de pacotes ( UGA apud FURLAN, 1999), importados do

managed care norte americano, sendo os mais comuns parto normal,

parto cesárea, hérnias, revascularização do miocárdio entre outros.

Nas empresas tomadoras deste tipo de beneficio da assistência

médica, usualmente o financiamento praticado é o segurado ou pré-

pagamento e, em alguns casos, pouco freqüentes, opera-se o regime de

custo operacional, acrescido da taxa administrativa. Os modelos

assistenciais correntemente vinculados à essa modalidade de gestão

são o direcionamento para uma rede de credenciados e a livre escolha

dirigida.
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Possui 11,7 milhões de usuários, correspondendo a 26,08% de

todo o contingente coberto pela medicina supletiva, com faturamento

anual na casa dos R$3,5 bilhões.

As Empresas Medicina de Grupo, outro modelo de agente

financiador, têm seu custeio através do sistema de pré-pagamento,

onde o cliente paga um valor fixo por beneficiário ou por funcionário.

O valor é determinado em função do grau de cobertura de eventos

e/ou de sofisticação do plano, e de cálculos atuariais que levam em

conta o risco de contratação de enfermidades associado ao indivíduo

ou grupo de beneficiários do plano ( CHOULZ, 1995) . Recentemente

estamos acompanhando alterações no mercado, em virtude da Lei

Federal 9656/98 , onde todos as OPS são obrigadas a dar cobertura a

todas às doenças cadastradas no Código Internacional de Doenças da

Organização Mundial de Saúde. Isto com certeza trouxe e continuará

trazendo mudanças, nas composições de preços e nos cálculos

atuariais das empresas prestadoras , calculadas em tomo de 10% nos

seus custos, podendo acarretar alterações profundas em diversas

carteiras das muitas OPS, inclusive com a fusão de algumas e

incorporação por outras empresas seguradoras e de medicina de grupo

em atividade no Brasil. Já estamos vivendo a fusão da Seguradora

Americana Cigna com a AMICO, e com a Golden Cross , apenas para

citarmos exemplos recentes.

São 740 grupos médicos em todo o Brasil, variando seu porte

com as coberturas oferecidas - Gráfico 3, dando cobertura a 18,3

milhões de beneficiários sendo 80% cobertos por planos coletivos,

também chamados planos empresas.( ABRAMGE, 1999 ).

Observamos mais de 90% das empresas, desta modalidade, são
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consideradas de pequeno porte, ou seja, possuem menos de 200 mil

beneficiários, fato que as toma pouco competitivas frente às outras

modalidades de gestão na área da saúde supletiva, por não possuírem

muito poder econômico, quando comparadas às seguradoras.

Importante é o pré-pagamento ser efetuado periodicamente,

independentemente do grau de utilização dos serviços pelos

beneficiários.

Gráfico 3

Distribuição das empresas medicina de grupo, segundo

número de beneficiários.

maior que 200
mil benef

de 100 - 200 mil
benef

de 50- 100 mil
benef

Fonte: Realidade ABRAMGE, 1999.

Entre as empresas de medicina de grupo com mais de 200 mil

usuários, contamos apenas duas com carteiras acima de 700 mil vidas

cobertas.
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As empresas medicina de grupo estão mais associadas com as

modalidades assistenciais direcionamento, para a grande maioria dos

seus usuários e livre escolha dirigida, somente para uma parcela muito

pequena dos seus clientes.

Havia uma parcela dos grandes financiadores de medicina de

grupo procurando adotar, a operação da modalidade assistencial livre

escolha total, como uma forma de atingir segmentos do mercado

compostos por usuários de renda mais alta e funcionários de níveis

hierárquicos superiores das organizações pagadoras. Por outro lado,

com a preocupação no fator custo, para se adequarem às novas

contingências de preços forçadas pela nova Legislação, estas mesmas

empresas buscam estreitar a livre escolha, deixando acesso apenas à

rede credenciada interna.

Pelo fato de terem estruturas próprias ou trabalharem

conjuntamente, ou exclusivamente, com rede credenciada, conseguem

gerenciar melhor os custos dos serviços, assim acabam oferecendo

planos com preços mais competitivos. Somente "36% das empresas

de Medicina de Grupo, no país, até o ano de 1998, trabalhavam com

estrutura de serviços médico-hospitalares predominantemente

próprios". (ABRAMGE, 1998).

A maioria destas empresas contrata serviços de terceiros,

formando uma rede de credenciados , onde somente 4% dos leitos são

próprios. Hoje o que se observa é uma série de aquisições e

incorporações de carteiras de grupos menores por outros mais sólidos

economicamente, a compra de hospitais e toda a gama de serviços em

diagnose e terapêutica, deixando de comprá-los de terceiros, na

tentativa de reduzir os custos.
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Estas mesmas empresas que foram pioneiras em terceirizar

muitos dos seus recursos de diagnóstico por imagem e laboratório de

patologia clínica, estão retomando estes , pois acabam se constituindo

importante fonte de receitas. Exemplo dessa mudança de

comportamento gerencial é o Hospital de Clínicas Dr Paulo

Sacramento, instituição de grande porte, na cidade de Jundiaí - SP,

que após ser adquirido pelo Grupo Intermédica Sistema de Saúde,

retomou todos os seus serviços de diagnose das mãos de terceiros.

Outra modalidade de gestão é o Plano de Administração, com

as seguintes características:

- O tipo de financiamento é auto-segurado e os custos ocorrem

em função do nível de utilização de serviços.

- Possibilita a participação da organização patrocinadora na

elaboração do beneficio, que pode ser estruturado segundo

suas necessidades e conveniências.

A diferença fundamental entre a gestão de Autoprograma e

Plano Administrado consiste no fato de, nessa última, a administração

do beneficio ficar a cargo de uma terceira empresa, com fins

lucrativos, sem nenhum vínculo com o setor de atividade econômica

da primeira . Também está regulamentado pela Lei 9656/98, não

sendo alterado, com a publicação da Medida Provisória 1976-23, de

10 de fevereiro de 2000.

Por último, temos o Seguro Saúde, o qual garante ao usuário a

utilização do modelo assistencial livre escolha total, segundo cláusulas
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contidas em apólices de seguro e explicitado no Artigo 12, parágrafo

I, da Resolução 8 do CONSU.

A livre escolha total é uma condição obrigatória a todo seguro

saúde, referida na legislação, Artigo 12., parágrafo lI, que o

regulamenta como " Reembolso de despesas de assistência médica

e/ou hospitalar" .

O setor é regulamentado pela Superintendência de Seguros

Privados (SUSEP), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda,

através do Conselho Nacional de Seguros Privados ( C.N.S.P.) ,

normatizado pelas resoluções da Comissão Nacional de Saúde

(CONSU) criada pela Lei 9656/98 - regulamentando o funcionamento

das operadoras de planos de saúde no Brasil, com vigência em janeiro

do ano de 1999, bem como normatiza a operação das demais

modalidades de operadoras de planos de saúde.

Seu financiamento é na forma de pré-pagamento e o valor pré-

pago será tão maior quanto forem as coberturas requeridas pelos

segurados e os níveis de reembolso desejados. Tem como base

múltiplos da tabela de honorários médicos da Associação Médica

Brasileira, em versão própria .

Tanto no Brasil como no mundo, principalmente nos Estados

Unidos da América, as seguradoras e grandes empresas pagadoras

estão estimulando seus beneficiários a utilizarem os serviços da rede

credenciada, como forma de redução dos seus custos. A livre escolha

passa a ser livre dentro de uma rede maior de referenciados para as

seguradoras e credenciados para as demais modalidades de gestão.

Tem uma participação em tomo de 10% no mercado de medicina

supletiva, movimentando R$4 bilhões/ano.
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A seguir, no quadro lI, mostramos como estão os agentes

financiadores e algumas das suas principais características.

Quadro 11

Situação dos Sistemas Supletivos de Saúde - 1998
MEDICINA
DE GRUPO UNIMEDS AUTOGESTÃO SEGURADORA

Recursos fisicos
SIm SIm Não Não

Próprios
SIm SIm Sim Rede

Credenciados referenciada

Total de
Empresas 740 360 300 40

Internações
Hospitalares 1,810 milhão 968 mil 0,9 milhão 0,51 milhão

HOSPITAIS
Próprios 225 40 - -

Credenciados 4000 3125 1000 4000
LEITOS

20900 2185 - -
Próprios

Credenciados 363000 283000 50000 300000

Fonte: ABRAMGE, Informe de Imprensa, dez/99

Como sabemos, tanto os financiadores da medicina supletiva,

quanto o SUS, tem vários mecanismos para se protegerem dos abusos

nas contas apresentadas de procedimentos médico- hospitalares, pelos

seus diversos prestadores credenciados ou referenciados, mas não é
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nossa intenção estar descrevendo as diversas formas de auditoria,

conforme o Manual de Normas de Auditoria, Manual de Auditoria

Técnico-Científica e Manual de Controle e Avaliação de Informações

Hospitalares e Ambulatoriais, da Secretaria de Estado da Saúde de

São Paulo, (1996), mas sim mostrar a evolução da auditoria médica ,

iniciando pela sua definição

[..] auditoria médica é uma atividade de avaliação independente
e de assessoramento na gestão de planos de saúde, voltada para
o exame e análise da adequação, eficiência e qualidade de
prestadores de serviços de saúde, com observância aos preceitos
éticos e legais. (LOVERDOS, 1997 )

A auditoria médica é particularmente recente em nosso país,

tendo sido criada, após a constatação da necessidade de um Sistema de

Controle e Avaliação da assistência médica, tanto por parte do setor

público, quanto por parte do sistema de medicina supletiva. Em 1976

o Ministério da Previdência sistematizou a avaliação dos serviços

médicos prestados, através da auditagem médica e administrativa das

contas a serem pagas. O mesmo fez o sistema de medicina supletiva e

assim, consolidou-se a auditoria médica na década de 80, devendo a

esta os mecanismos de controle da qualidade da assistência prestada

juntamente com o controle financeiro do processo. Hoje a missão

principal da auditoria médica é "equilibrar a relação custol beneficio

na assistência médica, tentando oferecer uma assistência médica de

boa qualidade dentro de um custo compatível com os recursos

financeiros disponíveis".( CALEMAN, 1998 ).

Não existe a especialização auditoria médica reconhecida pela

Associação Médica Brasileira, mas muitos colegas médicos já estão

trabalhando nesta área. No exercício desta função, é necessário ter
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formação técnica e experiência profissional amplas, com conceitos

médicos polivalentes em todas as especialidades, sem contudo ser um

poliespecialista. Sua formação ética deve ser tão importante quanto

sua formação técnica pois, em muitas ocasiões, o seu trabalho se

confronta com opiniões diferentes de médicos e instituições de saúde

auditadas. Conhecimentos administrativos, contábeis e burocráticos

são requisitos indispensáveis para o bom profissional que se dispõe a

trabalhar na função.

Nos anos 90, com a expansão da assistência médica supletiva,

consolidou-se a auditoria de enfermagem ( AE ) definida como

"a avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem,

verificada através das anotações de enfermagem no prontuário do

paciente e/ou das próprias condições deste".( PEREIRA, 1991). No

conceito mais amplo hoje aceito, a auditoria médica passou a se

chamar auditoria de contas de serviços médico-hospitalares, pois são

desenvolvidas por profissionais de enfermagem e médico. O seu

trabalho constitui a busca de parâmetros para a avaliação quantitativa,

qualitativa e contábil ( FARIA, 1999 ). Entende-se a avaliação

quantitativa como a contagem de procedimentos executados, em

determinado período e os gastos advindos deles, como materiais,

medicamentos e gases medicinais. A avaliação qualitativa destina-se à

descrição das técnicas realizadas, o seguimento do protocolo definido

pela instituição, a forma de atendimento prestada ao cliente e a

qualidade da assistência. No item da avaliação contábil temos a

análise monetária da assistência, para verificação da legitimidade do

registro dos débitos relativos aos atendimentos realizados.

24



A conotação contábil é descrita como :

... papel do profissional de enfermagem na redução dos
custos hospitalares, visando atingir todos os profissionais na
área de enfermagem e técnica, com informações relativas a
importância da anotação de enfermagem e a utilização correta
dos materiais e medicamentos ( SANTOS, 1996 ).

Este último procedimento visa evitar as glosas, consideradas

como " cancelamento ou recusa, parcial ou total, de um orçamento,

conta, verba, por ilegais ou indevidos" (FERREIRA, 1986 ).

Fizemos questão de transcrever este trecho, pois ele explica

muito do serviço que fizemos, junto ao setor de contas médicas e

auditoria, para um hospital privado, de grande porte, do interior do

Estado de São Paulo, para podermos concluir a segunda parte da nossa

pesquisa.

Este tema nos chama atenção pois, em nossa observação diária,

no trabalho de gerenciamento de um dos sistemas privados de atenção

à saúde, observamos que está havendo uma preocupação muito grande

, por parte dos financiadores, no aprimoramento dos seus serviços de

auditoria de contas médicas, criando verdadeiros centros de trabalho,

com auxílio de enfermeiras, médicos e pessoal administrativo. São

fornecidos cursos, estágios até em organizações estrangeiras para o

seu aperfeiçoamento. Por outro lado, não vemos a mesma

preocupação, ou pelo menos a vemos com menor grau, pelos

dirigentes das instituições prestadoras de serviços de saúde quanto à

especialização de seu pessoal de faturamento, muito menos a

preocupação de se criarem serviços internos de auditoria. Parece-nos

que os dirigentes ainda vêem este investimento como despesa, e sem
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retomo. Este é o setor que deveria estar mais bem preparado, para não

sofrer com a capacidade do outro lado em fazer glosas, diminuindo

seus prejuízos.
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2. OBJETIVOS DO ESTUDO

• Conhecer a composição do pessoal de recursos humanos, nos

setores de contas hospitalares, verificando descobrir, além da

existência de médicos e/ ou enfermeiros auditores internos, os

níveis de preparo e especialização, dos seus componentes, para o

desempenho das funções exigidas no setor e impostas pelas novas

exigências dos agentes financiadores.

• Estudar a relação do trabalho dessas equipes, com os níveis de

glosas, impostas pelos agentes financiadores, inclusive o SUS, aos

vários prestadores.

• Demonstrar a repercussão, em termos de prejuízos financeiros,

advindos dos diversos motivos de glosas aplicados aos prestadores.

• Comparar os achados da auditoria nas instituições da capital, com

os dados das instituições do interior.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

A área de auditoria de contas médicas em serviços de saúde,

costuma ser tratada como ferramenta estratégica, no trabalho de

contingenciar os custos e os valores de repasse aos diversos

prestadores, pelos vários agentes financiadores da medicina supletiva.

Poucos estudos foram publicados, existindo alguns Manuais de

Auditoria do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde de

São Paulo , documentos técnicos e escassa produção acadêmica.

Recentemente, o Instituto para o Desenvolvimento da Saúde -IDS,

uma organização não governamental, da cidade de São Paulo,

publicou um volume dedicado inteiramente ao assunto,em

colaboração com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de

São Paulo. Esta publicação tem a finalidade de orientar e assessorar-"-.

os dirigentes das secretarias municipais de saúde do país, a controlar,

de maneira mais profissional, os recursos fmanceiros do Ministério da

Saúde destinados aos seus municípios. Outras fontes de informações

na área, estão nos cursos pertinentes ao assunto, oferecidos pela

ABRAMGE e nos cursos de atualização em auditoria de serviços de

saúde, oferecidos pelo Programa de Educação Continuada da
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Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e, em uma série de mini

cursos oferecidos por entidades e empresas menos conhecidas.

Assim o referencial teórico foi construído, tentando compor,

como se configura hoje, a auditoria médica nos serviços de saúde,

após a edição da Lei 9656/98, a qual regulamenta o funcionamento

das OPS no país.

No capítulo das definições, procuramos caracterizar todos os

setores pesquisados; as várias formas de contratação de serviços, a

divisão dos riscos nesta área; demonstrando como fica a atuação da

auditoria médica e de enfermagem , no gerenciamento da utilização

dos sistemas de saúde. A composição de uma conta de serviços

médico-hospitalares foi considerada importante, para o perfeito

entendimento da segunda parte da nossa pesquisa e demonstrar a

complexidade do trabalho nas áreas das auditorias médica e de

enfermagem.
Procuramos não tratar estas etapas de maneira estanque, porém

cremos que não teríamos outra forma de fazê-lo, dado o contexto do

tema e sua abrangência, procurando nas análises, fazer as amarrações

entre os diversos capítulos que constituem esta dissertação.
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4. DEFINIÇÕES

Antes de irmos adiante, merecem ser colocadas as definições

para o setor de faturamento, setor de contas médicas, o sistema

managed care e sua correlação com a auditoria, formas de

contratação de serviços e composição de uma conta de serviços

médico-hospitalares.

4.1. FATURAMENTO - é o setor responsável pelo

apontamento , para cobrança financeira, de todas as despesas

realizadas pelos pacientes, dos diversos compradores de

serviços - SUS, auto gestão , seguradoras, cooperativas e

medicinas de grupo. Discrimina diárias e taxas hospitalares,

materiais e medicamentos utilizados. Especifica suas

quantidades e as valoriza monetariamente, conforme as diversas

tabelas acordadas; honorários médicos, utilização de

hemoderivados, órteses e próteses, serviços de diagnóstico por

imagem, patologia clínica e anatomia patológica. Relaciona-as

conforme padrão de cada contrato, realiza o seu fechamento,
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apurando valores monetários e informa, ao setor de

contabilidade, o valor para emissão da cobrança. ( definição

nossa).

4. 2. CONTAS MÉDICAS - em geral trabalha no mesmo

ambiente, onde funciona, na maiona das instituições

pesquisadas, o faturamento, utilizando o mesmo pessoal. A

diferença é que aqui são checadas, através de roteiro

administrativo, direitos dos usuários, conforme seu tipo de

plano de saúde. A compatibilização entre os vários códigos de

cobrança utilizados também é uma rotina administrativa. Após

esta checagem administrativa, as contas de serviços médicos -

hospitalares são auditadas por enfermeiro e/ou médico auditor

interno, confrontando o solicitado na cobrança pelas instituições

prestadoras, com os parâmetros internos utilizados pela

auditoria. A fatura, então é reprocessada pelo auxiliar faturista

com os quantitativos liberados internamente, chegando a um

número final para pagamento dos diversos itens apresentados,

em geral carregando um índice de glosas, com os mais variados

motivos. Em resumo é neste setor que os financiadores da saúde

supletiva e o próprio Ministério da Saúde, estão investindo no

aprimoramento do seu pessoal técnico, dando formação em

auditoria de contas médicas e gerenciamento de sistemas em

saúde, afim de reduzirem custos, e ainda padronizar gastos nas

diversas patologias que necessitem de internação hospitalar,

atendimento ambulatorial ou mesmo outros serviços de apoio
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diagnóstico e terapêutico. Em cinco das instituições pesquisadas

pudemos observar a utilização de sinonímia - setor de

honorários médicos - para o mesmo trabalho, com o qual

discordamos, pOIS não são apontados apenas valores para

honorários médicos e sim toda a gama de itens que compõem

uma conta de serviços em saúde.

4. 3. FORMAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

o sistema de medicina gerenciada - managed care, tem muita

influência nos diferentes mecanismos de atuação da auditoria

médica, bem como no desenvolvimento das formas de

contratação de serviços em saúde, os quais se processam

basicamente de três maneiras :

• pagamento por procedimentos - fee for service

• pagamento por" pacotes"

• capitation.

Os gerenciadores de planos de saúde, também chamados de

agentes fmanciadores do sistema, encontram problemas tais como,

custos crescentes da assistência médica; qualidade dos serviços

contratados e prestados ( MALIK, 1997 ); composição da rede

credenciada e restrições de utilização dos serviços pelos seus usuários.
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São criadas estratégias de competição, entre planos de saúde, para

diminuírem repasses, incluindo gestão de utilização de cuidados,

organizações de manutenção de saúde de prestadores preferenciais,

orientações para médicos e para consumidores e reforma do sistema

de indenizações.
Nos anos 70 e 80, diversos Estados Norte-Americanos implementaram

programas que fixavam os preços a cobrar pelos hospitais, com incentivos
a diminuição dos componentes do tratamento e, consequentemente, a
redução do custo de produção. ( MIGUEL - COSTA, apud FURLAN,
1999).

Estes acabam gerando confluências entre os interesses dos

financiadores e fornecedores de serviços em saúde, hospitais, clínicas,

laboratórios, consultórios, etc., obrigando-os a uma maior participação

na gestão da assistência médica. Como conseqüência, obtém-se ·maior

produtividade, com redução de custos e uma reformulação do modelo

de remuneração, ultrapassando o arcaísmo das contas itemizadas.

4 • 3 • 1. Modelofeefor service

Características principais:

- Pagamento por procedimento com tabelas de preços atuais nas suas

diversas formas e versões, acordadas entre fornecedor e gestor.

- A auditoria tem função atuante e massacrante para os fornecedores

de serviços, pois os mesmos tendem a se concentrar nas regiões e

áreas onde a população detém maior renda, no caso de sistemas

privados, ou onde o controle é mais difícil, no caso dos sistemas

públicos.
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- Favorece o uso da alta tecnologia e os níveis secundário e terciário

de atenção, os quais agregam maior valor ao ato médico.

Não existe relação com o controle dos custos, pois não existe

interesse por parte do fornecedor em administrar a sua utilização e

tampouco seus custos => maiores os custos, maiores as receitas.

- Tem baixo risco para o prestador e o alinhamento das margens de

lucro são em bases pouco consistentes.

4 . 3 . 2 • Contratação por" pacotes" de procedimentos

~ Na evolução da escala da distribuição dos fISCOS para os

prestadores, vemos neste item, uma participação maior do

prestador, no risco do gerenciamento dos custos envolvidos

com a atenção à saúde; tendo como conseqüência, diminuição

para o lado do financiador.

~ Compra de um produto melhor definido, em termos de

estruturação, facilitando estimativas de desembolso

periodicamente, na dependência dos procedimentos autorizados

para aquele prestador, em determinado períod6.
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>- o ponto fundamental para a sua elaboração é a existência de

protocolos médicos.

>- A auditoria de contas médicas funciona mais como assessoria

na composição dos vários componentes do custo ~ diárias e

taxas + materiais e medicamentos + uso de equipamento +

honorários.

>- Começa a se pensar na revisão da finalidade do hospital

prestar serviço médico e não lucrar com materiais e

medicamentos.

>- Tem o seu grande problema centrado, na real definição dos

custos, das diárias hospitalares.

4 . 3 . 3. Capitation

>- Aqui se alcança o nível mais avançado da gestão de custos.

>- Existe alto risco na gestão para o prestador, uma vez que este

passa a receber um fixo, em unidades monetárias, por

participante do plano de saúde, de determinada região e se

responsabiliza por todo o atendimento a estes; cabendo aos

dirigentes, o gerenciamento da utilização dos recursos por esta

população.
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~ Necessita extremo controle das muitas variáveis, tanto pelos

prestadores, quanto pelos financiadores antes de proporem

valores fixos para repasse .

~ A auditoria de contas médicas trabalha as questões da satisfação

do usuário e a plena efetivação do contrato.

~ O custo está focado na prevenção e no bem estar, com o

casamento da otimização dos custos com a elaboração de

orçamentos mais previsíveis.

De maneira geral, o que nos interessa neste contexto, além de

transmitir conhecimentos destas modalidades de contratação, é saber

que as contas médicas são apresentadas de maneiras diferentes ,

passando da conta chamada itemizada ( FURLAN,1999), altamente

descritiva nos seus componentes; até a apresentação dos resultados do

gerenciamento das ações de medicina preventiva do modelo de

capitation. .

4.4 Constituição de uma conta de serviços médico-

hospitalares

Preferimos o termo conta de serviços médicos-hospitalares pelo

sentido mais amplo, uma vez que engloba tanto as contas médicas de

internações hospitalares quanto as contas de serviços médico-

ambulatoriais, daqueles pacientes que necessitaram de internação em
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leito-dia , quanto daqueles que apenas utilizaram o sistema para uma

única consulta eletiva ou mesmo serviços de apoio diagnóstico e

terapêutico (SADT) .

A apresentação de uma conta de serviços médico-hospitalares,

será descrita sob dois aspectos operacionais: 1) para o setor público -

DATASUS e 2) para o setor privado, não deixando antes de fazer um

breve histórico sobre suas diversas dificuldades enfrentadas pelos

prestadores dessa área.

Desde 1992, a Associação Brasileira de Medicina de Grupo de

São Paulo em conjunto com a Associação dos Hospitais do Estado de

São Paulo ( PADRONIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

NA ÁREA DA SAÚDE, 3 a ed, 1997 ), vem trabalhando, procurando

sanar, aquilo que hoje ainda é um grande problema administrativo -

operacional aos dirigentes de instituições de saúde, dada a grande

diversidade de Impressos utilizados para encaminhamentos,

procedimentos; liberações de guias e senhas de atendimentos a

usuários e para as apresentações de contas.

Os setores de faturamento destas instituições, têm grandes

dificuldades, em atender às exigências para apresentações das contas

pois, há uma variedade enorme de particularidades de cada agente

financiador de medicina supletiva, obrigando, em muitas vezes, os

dirigente das instituições a nomearem funcionários exclusivos para

determinados convênios.
Os problemas começam com a identificação , dentro dos

sistemas de informática dos prestadores, das empresas de medicina

supletiva, buscando maneira mais fácil para identificação tanto do tipo

de empresa de medicina supletiva, quanto suas padronizações para
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códigos de reconhecimento dos tipos de planos e códigos de acesso

dos usuários das carteiras de identificação dos vários planos, datas

limites de validade para atendimento e possíveis exclusões de

cobertura contratual de determinado plano.

Superado a etapa para a identificação do usuário e empresa; o

prestador é obrigado a trabalhar com vários modelos de impressos

para atendimentos, realização de procedimentos e serviços.

Complicação maior estava nas exigências de utilização de impressos

padrões dos agentes financiadores para os registros de atendimento,

serviços prestados e procedimentos realizados em pronto socorro,

ambulatórios, consultórios, internações e altas.

Esta é uma exigência, extremamente burocratizada, onde os

prestadores ficam mais expostos a erros administrativos, justificando

também parte dos nossos achados na segunda parte da nossa pesquisa,

onde a maior percentagem dos motivos de glosas foi representada

pelos motivos de glosas do grupo administrativo.

Um conceito óbvio, utilizado em sistemas de saúde, porém não

tão claro para os financiadores, é o conceito de diária hospitalar -

período indivisível de até 24 horas em uma instituição hospitalar

(FURLAN, 1999), e a sua composição. Muitos contratos não trazem

com clareza a composição das mesmas, deixando muitas aberturas. A

maioria das definições, em contratos, fica limitada a apenas serviços

de hotelaria, quando na verdade, já deveriam estar embutidas,

claramente todos os cuidados ao paciente pela enfermagem, preparo,

administração de medicamentos prescritos e os vários controles

diários. Alguns contratos de OPS trazem isto de maneira muito clara,

como já citado anteriormente, ao passo que em outros contratos, ficam
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a cargo dos auditores locais julgarem as compatibilidades do caso para

com os vários motivos de cobranças de procedimentos que são

lançados nas contas apresentadas.

Materiais e medicamentos tem cobranças individualizadas, bem

como a utilização de equipamentos e instnunental cirúrgicos excluídos

da composição e uso da sala cirúrgica ( FURLAN, 1999), honorários

médicos e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT),

utilização de hemoderivados, quimioterapia e órteses e próteses (

OPM).

Ultrapassados as dificuldades da elaboração e apresentação das

contas, vem a seguir, a falta de padronização para o envio das

mesmas. São poucos os fmanciadores que adotam o sistema de

entrega eletrônico, sendo que a maioria ainda exige a comprovação

documental dos procedimentos , redigitando todos os itens em

particular para cada empresa. Os programas informatizados trazem

uma série de vantagens, uma vez que permitem uma série de

consistências prévias ao envio dos lotes de cobrança, minimizando os

motivos de glosas, em especial os motivos administrativos de

identificação e coberturas.

Em resumo, temos como composição para a apresentação de

uma conta itemizada para o sistema privado supletivo de saúde, os

seguintes itens:

o identificação do prestador

o identificação do usuário

o data do atendimento - internação e alta

o procedimento / serviço solicitado e CID

o procedimento/ serviço autorizado
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o procedimento realizado. Justificativa da alteração do mesmo.

o data da senha

o diárias e taxas

o honorários médicos

o materiais e medicamentos com descritivo de quantitativo

item por item.

o SADT

o Procedimentos especiais - OPM~ diárias de UTI~ diálise,

quimioterapia, hemoderivados, etc.

No setor público, representado pelos sistemas de avaliação e

controle informatizado e à distância do DATASUS ( SECRETARIA

DE ESTADO DA SAÚDE de São Paulo, 1996), temos as seguintes

diferenças; representando verdadeiras vantagens sobre o sistema

privado:

~ Seu repasse é pelo sistema de pagamento prospectivo por

procedimento ( UGA~ 1996 ) válido para os procedimentos

aplicados à pacientes internados; recebendo os hospitais um

montante diretamente proporcional à sua produção,

independente de seus custos e análogo aos grupos de

diagnósticos homogêneos do modelo do Programa Medicare

dos Estados Unidos.

~ O prestador informa o código do procediniento e/ou

diagnóstico do caso, junto com um laudo médico contendo

as justificativas para a internação ou tratamento
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ambulatorial, além de toda a identificação do usuário e neste

código, estão discriminados os quantitativos para serviços

profissionais, serviços hospitalares e SADT. Para aqueles

procedimentos cirúrgicos estão relacionados os honorários

do anestesista, informado em pontos, que são convertidos em

reais na data do fechamento das contas das instituições.

~ Materiais e medicamentos já estão incluídos, bem como

demais taxas de enfermagem.

~ São lançados, em campo do auditor (campo médico-auditor

), procedimentos de alta complexidade e alto custo, tais

como diárias de UTI, uso de hemoderivados, OPM, diálise e

quimioterapia, acompanhados dos documentos - único -

constando as autorizações prévias dos médicos auditores do

sistema.

~ O software para os lançamentos no sistema são fornecidos

pelo DATASUS aos prestadores, bem como os softwares de

fechamento e consistências locais. A remessa das contas

pode ser feito ao órgão local, tipo secretaria municipal de

saúde ou mesmo via modem BBS e via internet, ao

DATASUS.

~ As consistências, em primeiro nível, no fechamento, já são

grandes orientadoras de irregularidades administrativas aos

prestadores, em geral atreladas às fichas de cadastro de
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internação ( FCI), ficha de cadastro ambulatorial ( FCA ),

onde estão registrados todos os tetos físicos e orçamentários

de produção para o prestador, além dos serviços contratados.

o simples fato do DATASUS fornecer software para

fechamento, consistências e envio dos dados via on line se constitui

um grande diferencial quando comparado aos financiadores da esfera

pública.
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5. METODOLOGIA

Nossa pesquisa é empírica, de caráter qualitativo, mostrando

instituições de saúde da cidade de São Paulo, Jundiaí , Itatiba e região

de Campinas. A delimitação geográfica se deu por conveniência deste

pesquisador, pois é seu campo de trabalho diário, além do

conhecimento dos dirigentes de instituições de saúde nestas cidades,

ou então por contatos com outros profissionais, da área médico

administrativa, proporcionado pelos cursos de atualização em

auditoria de sistemas de saúde , fornecidos pelo Programa de

Educação Continuada, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, nos

últimos três anos e que mantém relacionamentos profissionais com

dirigentes das instituições elencadas em nossa amostra; além da

curiosidade, em demonstrar aquilo que temos observado em nossa

rotina diária, auditando contas médicas e coordenando sistema de

saúde ambulatorial para uma grande empresa Medicina de Grupo do

Estado de São Paulo.

Ela se constitui em duas partes distintas: a pnmeira onde

procuramos levantar dados, com a aplicação de um questionário

aberto, dos setores de faturamento das instituições pesquisadas,

procurando conhecer seus responsáveis; sua posição no organograma
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da empresa , relações com os diversos compradores de serviços; se é

prestador de serviços ao SUS ~qual o nível, em unidades, de contas

apresentadas; a participação das contas dos convênios e do SUS~ e

principalmente, buscamos se as instituições pesquisadas tinham

conhecimento exato dos níveis de glosas das suas contas, quanto isto

implicava em prejuízo financeiro e se tinham auditores internos

realizando a revisão das contas para apresentação.

A pesquisa de campo foi realizada, através de questionário

aberto enviado por correio, e-mail e através de entrevista via telefone

com os responsáveis pelo setor pesquisado. Houve contato prévio com

a pessoa responsável pelo seu preenchimento, via telefone ou via

postal, informando sobre os objetivos da pesquisa, frisando a sua não

utilização para fins comerciais.

O questionário tinha espaço, na última pergunta, para os

entrevistados e mesmo aos diretores das instituições, para

responderem sobre suas preocupações, quanto às exigências, cada dia

maiores, por parte dos auditores dos agentes financiadores e a

necessidade de aperfeiçoamento dos sistemas internos com vistas a

estas.

Deixamos aberturas para eventuais esclarecimentos que nossos

entrevistados julgassem necessários pois, adotamos uma postura

clínica ( SHEIN, apud CHECCHIA, 1996 ), na qual é a organização

que se abre para o pesquisador, colocando a sua disposição dados e

informações dificilmente acessíveis em outras abordagens

Permitíamos assim, ao entrevistado e entrevistador tecer comentários

e fazer acréscimos ou mesmo complementar as informações enviadas

após contato telefônico com os responsáveis pelos preenchimentos.
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Foram enviados 25 questionários. Responderam e nos

entregaram ou por correio ou por e-mail 24 instituições, sendo que

apenas uma não respondeu, nem mesmo pessoalmente.

Escolhemos os hospitais da região de Campinas, Jundiaí, São

Paulo e Itatiba, por termos conhecimentos pessoais dos seus dirigentes

ou mesmo com os responsáveis pelos serviços de auditoria médica de

algumas das instituições que nos possibilitou o acesso às informações.

Caso contrário ou seja, se não tivéssemos o conhecimento pessoal

com estes dirigentes, dificilmente teríamos obtido estes números, pois

são considerados sigilosos pela ampla maioria dos serviços e não os

divulgam pensando ser para utilização dos agentes financiadores .

Procuramos trabalhar com hospitais de médio e grande porte,

segundo definição do Ministério da Saúde, conforme quadro III

abaixo, cujos diretores tinham conhecimento do trabalho em

andamento.

Quadro IH

Distribuição dos hospitais gerais da amostra, segundo porte e

número de leitos operacionais.

PORTE N° DE LEITOS N° DE HOSPITAIS

Pequeno 1 a 49 1

Médio 50 a 149 6

Grande 150 a 499 9

Especial 500 ou mais 2

Total 18
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Escolhemos um nux de prestadores, hospitais, clínicas de

diagnóstico por imagem e laboratórios com movimento contábil,

faturado mensalmente, acima de 300000 coeficientes de honorários (

CH)~por dois motivos: Primeiro em virtude da nossa facilidade de

acesso e segundo, tínhamos interesse em descobrir possíveis

diferenças nas áreas pesquisadas entre instituições de saúde de São

Paulo - capital com as de outras regiões. Esta comparação foi um dos

nossos interesses básicos de pesquisa, pois tínhamos a certeza que

estes achados enriqueceriam muito as nossas conclusões, além de

esmiuçarmos os setores de faturamento dos centros de diagnóstico por

imagem e laboratórios em busca de possíveis diferenças operacionais

e administrativas, quando os comparamos com hospitais.

No anexo ( I ) mostramos o questionário utilizado para nossa

pesquisa de campo da primeira parte.

Na segunda parte, efetuamos um levantamento no setor de

contas médicas de um hospital de grande porte, localizado na cidade

de Jundiaí - SP onde, através da auditoria interna, auditamos 2380

contas apresentadas nos meses de agosto a novembro de 1999 ( 89%

do total apresentado no período ) e elencamos os motivos mais

freqüentes das glosas recebidas pelos prestadores, conforme apontados

no Anexo IH. Cerca de 42 % eram contas de Instituições participantes

da primeira etapa. Procuramos trabalhar com o elenco de motivos

geradores de glosas, utilizados pela auditoria interna de um dos

sistemas de saúde supletiva, na cidade de Jundiaí ~dividindo-as em

cinco grandes grupos: (anexo 11)
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5.1 . Motivo de glosa Administrativa;

em geral são aquelas relacionadas aos vários aspectos

contratuais envolvendo prestador e financiador, incluindo

detalhes de validade de atendimento, rol de serviços

contratados, códigos de cobrança , autorizações e outros

conforme item 1 do anexo lI.

5.2. Motivo de Glosa Técnica;

- A ênfase é dada na importância dos registros médicos e de

procedimentos de enfermagem ( FARIA,1999 ). Os

principais motivos são aqueles relacionados com os

procedimentos médicos e/ou de enfermagem, buscando

incompatibilidades entre os procedimentos solicitados e os

efetivamente realizados, ou então faltas de justificativas

entre hipóteses diagnósticas , solicitações de procedimentos

e itens de cobrança.

5. 3 . Motivos de glosas originadas de cadastro;

- o nome já se auto defme, envolvendo aspectos de

identificação nos cadastros tanto do beneficiário usuário

quanto dos prestadores e nestes, dos serviços credenciados.
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5 . 4 . Motivos de glosas de valor;

aqui encontramos discrepâncias entre valores de tetos

financeiros e fisicos de produção para determinados

prestadores, valores a maior e menor de materiais e

medicamentos fora dos valores constantes das tabelas

referenciais.

5 . 5 . Motivos de glosas - dificuldades para cálculo.

outros motivos do tipo prestador não autorizado para

empresa do processo em cobrança, ausência de cadastro para

determinados procedimentos cobrados , ausências de datas

nos processos e outros conforme seqüência 5 no anexo II.

o trabalho de auditoria, em contas de serviços médico-hospitalares,

pode revelar muitas surpresas para quem apresenta as contas, uma vez

que, devemos ter em mente , a possibilidade da ocorrência, de uma

mesma conta apresentada poder sofrer mais de um motivo de glosa.

Ocorrência muito comum para quem trabalha na área de auditoria e

faturamento, fato comprovado em nossa pesquisa.
"
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6. RESULTADOS

6.1 . Primeira etapa

A coleta de dados foi realizada no período entre 15 de agosto e

10 de dezembro de 1999. Todos os serviços foram contatados

primeiramente via telefone e receberam posteriormente o questionário,

sendo que os resultados serão apresentados a seguir.

Integram a lista de prestadores de serviços, que nos

responderam os seguintes:

HOSPITAIS DE SÃO PAULO (7)

~ Hospital e Maternidade São Luiz

~ Hospital e Maternidade São Camilo

~ Hospital Nove de Julho SIA

~ Hospital Santa Marcelina

~ Hospital Santa Paula SIA

~ NEOMATER - Hospital e Maternidade

~ Real Beneficiência Portuguesa de São Paulo
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HOSPITAIS DE CAMPINAS E REGIÃO (5)

~. Hospital e Maternidade de Campinas

~ Hospital Vera Cruz

~ Sociedade Evangélica Beneficente de Campinas

~ Hospital e Maternidade Celso Pierro

~ Hospital Santa Casa Ana Cintra

HOSPITAIS DE JUNDIAÍ (4)

~ Centro Médico Hospitalar Pitangueiras - SOBAM

~ Hospital de Caridade São Vicente de Paulo

~ Hospital e Maternidade Jundiaí S/C

~ Hospital de Clínicas Dr Paulo Sacramento

HOSPITAIS DE ITATIBA ( 2 )

~ Centro Médico Itatiba

~ Hospital Sírio Libanês de Itatiba

CLÍNICA ESPECIALIZADA - SÃO PAULO (1)

~ OFTALMUS - Clínica Médica
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LABORATÓRIOS - JUNDIAÍ (3 )

~ Laboratório de Análises Clínicas Jorge Eid S/C Ltda

~ Laboratório de Patologia Clínica Biológico S/C Ltda

~ UNILAB - União de Laboratórios S/C Ltda.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - JUNDIAÍ ( 2 )

~ ICON - Diagnóstico por imagem

~ Unidade de Ecografia e Radiologia Pinheiros S/C Ltda.

Total apurado: ( 24 )

~ 18 hospitais

~ 2 clínicas de diagnóstico por imagem

~ 1 clínica especializada - oftalmologia e clínica médica

~ 03 laboratórios de patologia clínica

Considerações a respeito da coleta de dados da primeira

etapa:

1. todos os funcionários que forneceram as informações, por

telefone ou via correio, foram prestativos, embora

notássemos certa desconfiança e certo nível de receio nas

complementações das respostas, quando se fizeram

necessárias, via telefone .. Por isso todas as correspondências
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foram remetidas às respectivas diretorias e respondidas

somente após autorização superior.

2. Somente ClllCO instituições responderam o questionário

respeitando a solicitação de brevidade nas respostas. Mesmo

assim foram contatados alguns serviços, após o recebimento

das correspondências para maiores esclarecimentos que se

fizeram necessários.

3. Em três oportunidades, só obtivemos os questionários

respondidos, após várias tentativas de convencimento dos

responsáveis e nestes, os mesmos foram respondidos, item a

item, via telefone ou contato pessoal com este pesquisador.

4. Não obtivermos resposta integral em quatro dos

questionários recebidos, nos itens de percentual de glosa e

nível de formação do pessoal que trabalha nos setores

pesquisados.

Passamos a descrever os achados, da nossa pnmeira

etapa, na seguinte ordem:

• caracterização das instituições participantes;

• atendimento ao SUS;
• responsáveis pelo setor de faturamento: cargo, distribuição por

sexo, grau de escolaridade , tempo na área e treinamento
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específico com as respectivas organizações que ministraram os

cursos;

• quantitativo de funcionários e distribuição dos mesmos nas

funções de faturamento;

• volume de contas trabalhadas;

• nível de instrução desejada e a encontrada do pessoal no setor;

• presença de médico e/ou enfermeiro auditor e sua formação,

experiência na área;

• nível de glosas do segmento;

• existência de sistema informatizado e suas aplicações;

• administração das tabelas dos diversos contratos.

6.1.1. Caracterização das Instituições participantes

Nosso universo de instituições, ficou constituído da seguinte

forma: ( gráfico 4 )

• 75% composto por hospitais

• 13% por laboratórios de patologia clínica

• 8% por laboratórios de diagnóstico por imagem

• 4% clínica especializada.
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Gráfico 4

Distribuição dos hospitais, da amostra, por cidade e

região.

Como observamos , no gráfico acnna, as instituições de

Jundiaí , mais Campinas e região totalizaram 50% da nossa amostra,

comparados com 39% das instituições da cidade de São Paulo, cidade

com o maior número de hospitais.

Dentre os hospitais, 17 são hospitais gerais e apenas um

atende especificamente maternidade e saúde da mulher.
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6.1 .2. Atendimento ao SUS

Encontramos nos hospitais, freqüência maior de prestadores

que não atendem ao SUS - 61%, enquanto que ,entre os laboratórios

e clínicas de diagnóstico por imagem, obtivemos a razão inversa, ou

seja, 75% deles prestam serviços ao sistema único de saúde.

Gráfico 5

Freqüência das Instituições prestadoras de serviços ao

Sistema Único de Saúde

Não
56%

o nosso interesse neste item pesquisado é pelo fato do

Sistema Único de Saúde do Brasil, fazer seus repasses financeiros aos

prestadores respeitando: primeiro, um teto fisico - estipulado na Ficha

de Produção Ambulatorial , FPA ( Secretaria de Estado da Saúde de

São Paulo, 1996 ) e em segundo lugar, os resultados da glosa
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eletrônica apurada pelos sistemas de controle do gestor local ou

central, distribuídos pelo sistema de controle e informação do SUS -

DATASUS.

O seu sistema de repasse está calcado no processo de

pagamento prospectivo por procedimento (UGA, 1997 ), em essência

parecido com os Grupos de Diagnóstico Homogêneos dos Estados

Unidos , atribuindo valores para pacotes de procedimentos com certas

similaridades de processos de tratamentos, deixando de utilizar a conta

itemizada como instrumento de controle de cobrança.

6.1. 3. Setor de faturamento de contas médico-

hospitalares e sua caracterização.

Nossa pesquisa deveria ter sido respondida pelos chefes ou' '

encarregados dos setores de faturamento, mas no seguimento,

encontramos 56,5% dos questionários respondidos por encarregados,

não definindo bem se ocupavam o cargo de chefia ou simplesmente de

encarregados; 26,1% foram respondidos por pessoas da administração

direta, principalmente do setor administrativo -financeiro e os demais

21,7% por auditores ou mesmo faturistas. Em dois serviços, os

mesmos foram respondidos pelos proprietários, que também

ocupavam o controle do faturamento.

No gráfico 6 abaixo, poderemos observar a distribuição

entre os sexos dos ocupantes dos cargos de chefias, verificando um

discreto predomínio do sexo masculino. Em 1993, AZEVEDO ( apud

, OLIVElRA, 1996 ) encontrou em sua pesquisa, freqüência de 84%

para o sexo masculino, nos cargos de chefias, nos serviços de saúde,
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na cidade do Rio de Janeiro e OLIVEIRA (1996), encontrou a mesma

freqüência nos hospitais da cidade de Campinas. Talvez nossa

diferença esteja relacionada com o nível dessa chefia nas instituições,

uma vez que os outros dois autores pesquisaram o cargo de direção

das instituições, enquanto nós tivemos a preocupação de pesquisar a

chefia de um setor específico dentro das mesmas.

Gráfico 6

Distribuição, por sexo, nos cargos de chefia do setor

de faturamento

feminino
460/0

masaJlino
54%

6.1.4. Tempo no cargo ou função e formação escolar

Usamos as expressões cargo ou função pois, em algumas

instituições existem, no organograma, a chefia do setor de faturamento
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de contas médico-hospitalares, ao passo que em 33% da nossa amostra

é reconhecido apenas a função de encarregada dentro do setor, sem

que se reconheça o cargo . Nestas situações a coordenação ou mesmo,

a chefia fica a cargo dos dirigentes da área administrativo-financeira

ou, como encontrado em um caso, está sob responsabilidade direta do

diretor de marketing.

A média de permanência na função foi de nove anos, com

uma variação de 3 meses a 22 anos. Os mais novos no cargo - dois, ou

seja, 8,3% da amostra eram oriundos de uma distribuidora de bebidas,

com formação superior em administração e ou outro, vinha do setor de

contabilidade de uma metalúrgica, com formação em economia.

Temos visto que os cargos administrativos na saúde tem sido

preenchidos por profissionais de outras áreas , com formações

predominantes nas áreas das ciências exatas.

Nestas organizações que estão experimentando delegar as

chefias destes setores, para profissionais advindos de outras áreas de

produção, encontramos a preocupação com a implantação do serviço

de auditoria interna, sendo localizados tanto médicos como

enfermeiros nas auditorias internas, levando mais consistências aos

processos.

6.1.5 . Grau de escolaridade das chefias

Como podemos observar, os ocupantes dos cargos de chefias,

na sua maioria, 71% possuem nível superior. Curioso é apenas um

deles possuir formação superior na área de contabilidade e outro na
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área de administração. Os demais pulverizam suas formações em áreas

tais como pedagogia, letras, psicologia e direito.

Gráfico 7

Nível de formação encontrado entre os responsáveis

pelo setor de faturamento

superior

superior

segundo grau

primeiro grau

o
primeiro grau

5 10· 15 20

Como observamos o gráfico acima, a outra parcela dos

ocupantes de cargos de chefia possuem o segundo grau de formação;

perfazendo 29%.

Encontramos 100% dos responsáveis pelo setor sem formação

específica na área; 47,8% tiveram treinamentos esporádicos, com

menos de 20 horas, ministrados pelo Sindicato dos Hospitais de São

Paulo ( SINDHOSP), ABRAMGE e Associação dos Hospitais do

Estado de São Paulo ( AHESP ).
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6. 1.6 .Quantitativo de funcionários no setor de faturamento.

Classificamos, de maneira pessoal , não encontrando esta

classificação em nenhum referencial teórico utilizado, os serviços em

pequenos, aqueles que trabalham com até 8 funcionários no seu setor

de faturamento; médios, aqueles com 9 a 18 integrantes e grandes

serviços os compostos por mais de 19 funcionários, incorporando

tanto as chefias, como os demais membros da equipe de apoio

operacional e mais o serviço de auditoria interna composto por médico

e / ou enfermeiro. Conforme nos mostra o gráfico 8 , obtivemos 50%

dos serviços classificados como pequenos e estes estão nos hospitais

de médio e grande porte (68 %) deixando a comprovação da

existência de serviços maiores para os hospitais de grande porte e

porte especial.

Gráfico 8

Porte dos setores de faturamento, segundo
número de funcionários

SOO/o

21%

I F2J~ • rrédo O grarde I
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Não encontramos separação dos funcionários para tarefas

específicas, em 70% dos serviços ou seja, a todos cabia faturar, tanto

contas ambulatoriais quanto de internações. Nos 30% restantes, além

da divisão entre ambulatório e internação, havia aqueles que só

faturavam para particulares e convênios e, em 2 casos, funcionários

destacados para faturarem apenas determinados convênios, dados suas

dificuldades com os formulários.

A maioria dos serviços considerados pequenos, ( 70% do

total) pelo seu número de funcionários, foi encontrada em clínicas e

laboratórios, onde o setor é composto por uma ou no máximo por duas

pessoas e são estas, as responsáveis por todos os controles, incluindo

os recursos de glosas e os controles dos recebimentos efetivos.

6. 1 .7. Volumes de contas trabalhadas.

Entre os laboratórios de patologia clínica e clínicas de

diagnóstico por imagem, obtivemos média de 2460 contas

apresentadas/mês, com faturamento médio/mensal em tomo de

378000 CH.

Na parte das internações, para clientes da medicina

supletiva, tivemos três hospitais que não apresentaram resposta a este

item e os demais se distribuem na seguinte forma:
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• 22% fazem até 500 internações/mês

• 22% entre 501 a 1000 internações

• 39% acima de 1000 internações

• 17%não informaram..

Encontramos um número médio de 910 internações

realizados pelos serviços pesquisados e destas 42% representadas por

internações com repasses via SUS, sendo encontrada variação 389 a

3400 internações para o setor público.

O gráfico 9 nos mostra a distribuição dos prestadores

considerando o volume de consultas realizadas mensalmente, aqui
\, '..

"" ~-.---.,incluídas medicina supletiva e SUS.

Gráfico 9

Distribuição dos prestadores segundo número de

consultas realizadas
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Tivemos, entre os prestadores, uma variação de 500 a 34000

consultas realizadas por mês . Em média 40% dos hospitais têm mais

de 4000 consultas, sendo que 76% das mesmas são realizadas pelos

serviços de urgência.

6. 1 .8 . Nível de instrução do pessoal de faturamento

Quando perguntamos sobre o nível de instrução exigido para os

funcionários do setor, tivemos em 20 ( 84,3% ) o segundo grau

completo como resposta , não importando se tinham formação técnica

ou tradicional e 4 serviços não informaram .. Na prática, encontramos

15 serviços onde os funcionários, ou seja 62,5% da nossa amostra,

possuíam o segundo grau completo; 6 ( 25 % ) onde a formação

encontrada era de primeiro grau e 3 serviços que não responderam a

esta questão.

O nível de formação do pessoal de faturamento, tanto chefia

como pessoal administrativo - operacional é importante pois, é uma

das preocupações dos dirigentes das instituições para com o setor (

OLIVEIRA , 1996 ), dada a reconhecida dificuldade para obtenção,

no mercado de trabalho ,desta mão de obra ,o seu treinamento e mais

ainda a sua manutenção, uma vez que, a demanda por estes

profissionais é grande no mercado, trazendo junto a eles ofertas de

salários maiores embutindo participações nos resultados do setor.

Quanto aos treinamentos na área, foram considerados respostas

positivas, somente aqueles cursos específicos em auditoria de contas

médicas, próprios para rotinas e sistemas de faturamento de contas
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hospitalares ou mesmo ,com características que demonstrassem inter-

relação com o setor, aqui incluídos cursos de liderança, controles de

processos e outros afins.

Obtivemos 54% das instituições pesquisadas como

patrocinadoras e incentivadoras destes cursos, onde as chefias são

enviadas a participarem dos eventos, passando a seguir como

multiplicador dos conhecimentos adquiridos aos demais do grupo de

trabalho. A maioria dos cursos foram ministrados pela ABRAMGE e

SINDHOSP. Encontramos apenas um dos serviços onde os seus

integrantes tiveram a oportunidade de serem treinados pelos

profissionais do Ministério da Saúde, na época dos controles,

avaliações e auditoria do Instituto Nacional de Previdência Social -

INPS.

6.1.9. Existência de núcleo interno de auditoria e sua

composição.

Neste item não obtivemos retomo por parte de 6 (25%) das

instituições e encontramos serviços de auditoria compostos por

médico exclusivamente - 21%; enfermeiro exclusivamente - 21% e

serviços onde existissem os dois profissionais - 33% (Gráfico 10 ).

Apenas 4 dos serviços ( 16,6% ) tinham auditores com formação

específica na área, já trabalhando há mais de 3 anos na função.
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Gráfico 10

Composição dos serviços de auditoria interna

Obs: incluídos todos os serviços da amostra.

As instituições parecem estar preocupadas com a atualização

dos seus auditores, visto que 63% delas tem oferecido cursos e

treinamentos na área, talvez para diminuírem as diferenças existentes

entre seu corpo interno de auditores e o pessoal de auditoria dos

agentes financiadores, uma vez que , como citado acima, encontramos

auditores formados em apenas 4 dos serviços.
,\'\.,~

\ "\

6. 1. 10 . Níveis de glosas do setor .---

Nove serviços ( 39,2% da amostra) tiveram dificuldades em

responder qual o nível de glosas do setor e justificaram-na, pela falta
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de um setor ou pessoa responsável, que trabalhasse estatísticas de

produção de todos os serviços.

Entre os laboratórios e clínicas, somente dois ( 8,7 % ) do total

pesquisado não tinham conhecimento dos seus níveis de glosas. Aqui,

como era nossa concepção, o setor de faturamento funciona em geral

com uma única pessoa, com ajuda da informática para processar todas

as guias de convênios. Estas também ficavam responsáveis para

interporem recursos de glosas juntos aos financiadores.

A média relatada de glosas entre os prestadores é de 2,9%,

número altamente questionável, visto que muitos informaram, logo no

início da pesquisa que não tinham como aferir este número. Um dos

nossos prestadores relata suspeitar que o seu nível esteja próximo de

10% a 12%, enquanto que um dos hospitais gerais, que prestam

serviços ao SUS e a outros convênios diz não sofrer nenhum tipo de

glosa.

6. 1. 11 Existência de sistemas informatizados e suas aplicações

o processo de informatização das rotinas hospitalares e nas

demais instituições de saúde é atual, devendo aqui ser definida como a

existência de tecnologia da informação -
... conjunto de recursos não humanos ( hardware e softwares)

dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação de
informações e o modo pelo qual esses recursos são organizados, em um
sistema capaz de efetuar um conjunto de tarefas. ( FREITAS, apud
PICCHIAI, 1998).
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Encontramos a utilização de ferramentas informatizadas em

43% dos serviços, aqui considerados sistemas completos, integrados

aos setores de faturamento, farmácia, almoxarifado, recepção,

laboratório de patologia , radiologia e demais serviços de apoios

diagnósticos. Há grande variação no nível da integração dos mesmos,

dentro das instituições pesquisadas, onde 21% não possuem interfaces

com os demais setores, apenas utilizando os micro computadores para

digitação dos dados apurados nas planilhas de controle manual,

processamentos dos encerramentos das contas e a geração dos

relatórios de encerramento. Em 18% as interligações mais freqüentes

estavam entre faturamento e recepção, para a entrada de dados e

cadastro dos usuários, uma vez que a maioria trabalha com cadastro

único para ambulatório e internação; faturamento e secretárias clínicas

dos setores de internações, encontrado com a mesma freqüência. Em

23% encontramos recepção interligados com laboratório e internação.

Nas clínicas de diagnóstico por imagem e nos laboratórios de

patologia clínica, é freqüentemente encontrado o link recepção,

procedimento, gerando automaticamente o relatório de cobrança, uma

vez que o processo aqui é muito simples, bastando contar total de

procedimentos para determinado convênio, materiais e medicamentos

associados e utilizados, em sua maioria padronizados e totalizar.

As rotinas de digitação e fechamento são concluídas com

auxílio da informática em 90,5% dos serviços e 71,4% possuem

serviços próprios.
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6. 1 .12. Administração das diversas tabelas de contratos.

Como veremos na segunda parte da nossa pesquisa, quanto a

análise dos resultados dos motivos de glosas aplicados; 58,93% das

glosas são representadas por motivos administrativos, onde os mais

importantes e freqüentes estão relacionados com cadastro de tabelas e

contratos. Apenas 42% das chefias, do setor de faturamento, têm sob

suas responsabilidades o fornecimento, aos sistemas informatizados,

as inclusões e alterações das tabelas e bases contratuais acertadas com

os agentes financiadores. A outra parte recebe de departamentos como

gerência de convênios , marketing e diretoria administrativa.

Quanto à nossa última pergunta, mais aberta, quanto à

preocupação dos dirigentes frente às novas exigências dos agentes

financiadores, obtivemos somente dois serviços - na área hospitalar,

ou seja 8,7 % da amostra respondendo à mesma, por escrito, se

posicionando quanto à preocupação de acompanhar as alterações do

mercado e as exigências dos serviços de auditoria nos fechamentos e

pagamentos de contas. Os demais se manifestaram via telefone, mas

se preocupavam mais com o excesso de burocracia imposta pelos

financiadores, criando graus variados de dificuldade para recebimento,

dando a impressão de que buscam todo e qualquer motivo suficiente

ou não, para imporem um motivo de glosa, em muitas vezes não

justificável. Quer dizer, apenas se justificaram frente uma situação e

não emitiram nenhum comentário a respeito do solicitado.
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Importante salientar, que não encontramos diferenças quanto à

composição do pessoal deste setor, quando comparamos capital e

instituições do interior, bem como deixamos de analisar a questão das

empresas que mais aplicavam glosas , quais aceitavam recursos e

aquelas que mais rejeitavam, por não termos confiança nos dados

enviados.

6 .2 . Resultados da Segunda Parte

Os resultados, item a item, encontram-se no Anexo III, onde

tabulamos as freqüências encontradas dos vários motivos de glosas,

nos grupos já mencionados.

Um primeiro ponto que nos chamou a atenção ( gráfico 11 ) é o

fato de apenas 18% do material analisado não ter apresentado nenhum

motivo de glosa, incluídos hospitais, laboratórios e diagnóstico por

imagem. Quando analisamos separadamente as contas hospitalares,

temos o achado de 100% das contas apresentando pelo menos um

motivo de glosa. Os laboratórios tiveram 90% das suas contas

auditadas sem encontrar nenhuma irregularidade.
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Gráfico 11

Percentual encontrado, de glosas, entre todas

as contas analisadas

-.

Auditando as contas enviadas para o serviço de auditoria de

contas médicas deste hospital de grande porte, integrante' de uma

empresa de Medicina de grupo, observamos que os laboratórios de
~,~ I ,\ "

patologia clínica foram os que sofreram os menores-llíveis de glosas,

sendo que 98% das suas cobranças não continham. nenhuma

irregularidade, As mais freqüentemente encontradas foram : falta do ~u

pedido médico e código incorreto do usuário mas.. como dissemos

suas freqüências foram mínimas, atingindo apenas.2%.

A glosa administrativa é encontrada como a principal

_responsável em 59% (números redondos") dos casos, seguida pelos,..
. ,
I .
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motivos técnicos com 30% eos demais por 11% dos motivos

geradores de glosas como observamos no gráfico 12 abaixo:

Gráfico 12

Distribuição por grupos geradores de 'glosas nas contas de

serviços médico-hospitalares

6.2 . I. Motivos de Glosas Administrativas

Isoladamente este item correspondeuao maior índice de glosas

observadas, totalízando 58,9%, ultrapassando, em muito os demais'

motivos, onde somando-os não alcança os valores do primeiro.
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Dentro do umverso de motivos de glosas administrativas

encontramos os seis maiores responsáveis, representando 70,2% das

mesmas, no grupo das administrativas, conforme o quadro seguinte .

Quadro IV

Distribuição dos motivos de glosas no grupo das administrativas

MOTIVOS DE GLOSAS ADMINISTRA TIV AS PARTICIPAÇÃO

Valor do material em desacordo com o contrato 24,0%
Atendimento fora do horário de urgência 15,0%
Uso da tabela AMB versão incorreta 10,0%
Atendimento não justificado 8,2%
Conta sem valores e/ou quantidades 8,0%
CH contratado em desacordo c/ contrato 5,0%
Preenchimento incorreto dados formulário 4,0%
Fora do prazo de apresentação 3,4%
Cobrança indevida 3,2%
Quantidade de diárias em desacordo c/ informado 3,0%
Rasura no documento 2,0%
Outros motivos 15,0%
TOTAL 100,0%

Estes achados permitem-nos discutir o pouco cuidado que os

setores de faturamento e as diretorias administrativas, responsáveis

por estes, têm quanto à alimentação dos sistemas das diversas tabelas

que devem ser utilizadas, quando dos fechamentos das contas, o que

se prova pelos 14,51% ( dados do anexo lII) serem motivadas por

cobrança de material em desacordo com os contratos; 5,68% por uso

da Tabela AMB diferente da acordada; 1,75 % por apreseataçãodç

conta fora do prazo; 4,72% com atendimentos não justificados e
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8,95% de atendimentos f~ra dos horários de urgência ou fora dos

horários contratados, mostrando aqui a grande importância e a falta

que faz o acompanhamento de médico auditor nos fechamentos das

contas.

Gráfico 13

Maiores "freqüências entre os motivos de glosas

administrativas

,".

fiatendimento fora do
horário de urgência

nuso da tabela AMB versão
incorreta

..
sem vaJorese/ru

quantidades

Ii):CHcontratado em
desacordo c/ contrato

OPreenchiment() incorreto
_dados formulário

CJ Demais motivos "

Outro dado que nos chama a atenção e 'réforça, de uma certa

forma, o pouco cuidado dos dirigentes com o setor é o.achado de
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4,61% das glosas terem sido geradas pela falta de discriminação de

valores e / ou quantidades de materiais e medicamentos. Isolado,

dentro do universo de glosas administrativas, representa 8% de

perdas, que acabam prejudicando a reposição dos materiais e

medicamentos utilizados. Isoladamente estes dados tomam proporções

maiores , conforme o gráfico ( 13 ) acima, onde observamos que

juntos os itens valor do material em. desacordo com o contrato,

atendimento fora do horário de urgência, uso da tabela AMB em

versão incorreta, atendimento não justificad? e conta sem valores e/ou

quantidades de materiais e medicamentos utilizados correspondem a

67% do total de glosas dentro deste item.

Estas glosas administrativas podem ter explicação, no fato das

tabelas de preços para materiais e medicamentos, estarem sendo

fornecidas e alimentados os sistemas informatizados por outros

setores, em geral desconhecendo suas dinâmicas, como foram

encontrados na maioria dos serviços pesquisados e não ser

responsabilidade do encarregado pelo faturamento.

6. 2 . 2. Motivos de glosas técnicas.

Acompanhando o quadro V ,temos a participação das glosas,

por motivos técnicos sobre o total apurado, observando que a maior

responsável pelas glosas, neste item são os medicamentos sem

prescrição, seguidos pelo item exame/procedimento sem solicitação

médica ,prescrição incompleta, prescrição ilegível e material cobrado

em excesso. Só os quatro pnmeiros, de responsabilidade única e
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exclusiva dos médicos representam 54% do total das glosas dentro

deste item e 12,07 % do universo total dos itens irregulares.

Quadro V

Motivos de Glosas Técnicas no resultado geral

Motivo Participação
Medicamento sem prescrição 4,893%
Exame/procedimento sem solicitacão médica 3,0950/0
Material em excesso 3,0950/0
Prescrição incompleta 2,4680/0
Procedimento não considerado urgência 1,7150/0
Prescrição ilegível 1,631 %
Paciente em venóclise. Cobrança indevida IV* 1,506%
Diagnóstico não justifica medicação parenteral 1,0040/0
Medicamento em excesso 1,7150/0
Cobrança excessiva 1,338%
Outros motivos técnicos 7,527%
Outros motivos 70,013%
Obs: *IV = aplicação de medicação intravenosa.

A enfermagem é parte importante nos processos de qualidade

dentro das organizações de saúde. É responsabilidade dela a perfeita

execução dos procedimentos de cuidados aos pacientes, bem como é

de sua responsabilidade os controles de uso de materiais e

medicamentos, cuidando para que não ocorram desperdícios. A ela

está ligada todo uma cadeia para o sucesso no controle dos gastos na

área de saúde, juntamente com o médico. No quadro em discussão,

cobrança de material em excesso e cobranças de aplicações de
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. medicaçõesparenterais foram responsáveis por 4,73%do total das

glosas, ou 27 % dentre todos os motivos técnicos - Gráfico 14. Isso

não acontece .só porque as instituições não possuam enfermeiras nos

seus quadros, mas sim também, porque elas não compõem os quadros

de auditoria interna, ficando sob a responsabilidade de auxiliares

fatllristas a incumbência de apontarem, os materiais ,e quantidades

utilizadás nos diversos procedimentos,

.Gráfico 14

Distribuição de freqüência das glosas , dentro do grupo de

motivos de glosas técnicas ..
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Os médicos são grandes culpados pelo fraco desempenho nas

apresentações de contas médicas, aos diversos fmanciadores, uma vez

que são responsáveis por 40% das glosas dentro do grupo, mostrando

pouca integração, talvez interesse com a instituição hospitalar na qual

trabalha ( PICCHIAI, 1998 ) e os exemplos são claros quando

constatamos prescrições incompletas ( 8%), prescrições ilegíveis

outros 5% e medicamento sem prescrição correspondendo a 17%,

lembrando que neste último item há parcela de culpa da enfermagem,

pois a mesma faz a medicação, seguindo em geral ordens verbais e

não cobram dos médicos as sua inclusões nas prescrições.

Outro fato que deve ser chamado a atenção é nas cobranças de

procedimentos, taxas incompatíveis com os diagnósticos ou mesmo,

com os procedimentos principais; cobranças de portes de salas

cirúrgicas não compatíveis com o ato cirúrgico, ou então atos médicos

cobrados, porém já contemplados nos contratos nos honorários dos

plantonistas e anestesistas.

6.2.3. Glosas de cadastro

Merece ser chamado a atenção que este grupo, junto com o

grupo de motivos de glosas para dificuldade de cálculo são os menos

freqüentemente encontrados e, quando o são, não correspondem às

maiores fatias dos cortes sofridos, pois participam com 3,26% e

1,84% respectivamente.

Observando a página 3 do anexo III, onde estão listados todos

os valores encontrados para este grupo, merecem destaques o item
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3.12 - código de cliente informado inválido; 3.16 - cobrança de

consulta, porém é retomo e o 3.20 - documento não autorizado para o

procedimento, chamando a nossa atenção para o excesso de burocracia

imposta pelos agentes financiadores aos diversos prestadores. Estes

itens correspondem, em nossa amostra, a praticamente 87% das

irregularidades encontradas nestes dois últimos grupos.

6.2.4 . Glosas de valor

Merece destaque os achados de erros nas somas, a maior em

setores que utilizam, em 90% dos casos, computadores para os

encerramentos de contas. Assim não tem explicação este achado, a

não ser por problemas na alimentação dos sistemas, na hora de apurar

todos os quantitativos de materiais e medicamentos utilizados e, outra

explicação seria a inclusão de taxas de administração e organização de

prontuários, não explícitas nos contratos e assim cobrados em todas as

contas que sofreram o processo de auditoria deste estudo.
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7 . CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empresa hospital ( VECINA NETO, 1985) possui dois lados

que deveriam ser integrados, mas na prática de dicotomizam: a parte

médica e os atos administrativos. Os médicos são eficientes, pois

conhecem bem as maneiras de executarem determinados

procedimentos clínico-cirúrgicos, ao passo que deixam de ser eficazes

( KATZ, 1970), pois alcançam parcialmente os objetivos que se

propõem, ou seja, restituem os clientes aos seus cotidianos, livres das

patologias que motivaram suas necessidades de tratamento porém, a

organização hospital não concretiza, na íntegra os valores disso, por

falta de elementos nos prontuários, necessários aos encerramentos de

contas afetando diretamente a parte administrativa.

Nosso interesse é a demonstração dos prejuízos causados, pelos

vários motivos de glosas,encontrados no nosso material, o que nos

mostra, de uma certa forma, aquilo já afirmado por Vecina Neto (

1985 ) " [...] os hospitais se caracterizam pelo empirismo e a falta de

profissionalização das suas administrações", pois mantém

departamentos estanques, principalmente o corpo médico, o qual fica

alheio às dificuldades administrativas e sempre se mostra avesso às
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normatizações e protocolos operacionais, ainda mais quando são

impostos pelas altas gerencias, mesmo sendo elas da classe médica.

Para efeito de cálculos utilizaremos a média de glosas gerais, ou

seja 6,8%, encontrados pelo serviço de auditoria em contas médicas

do hospital, utilizado para nossa pesquisa e a aplicaremos, tomando

por base o faturamento bruto referido por um dos hospitais

participantes da pesquisa, na primeira etapa, no montante de

R$1.600.000,00 (valores arredondados).

• valor total das glosas apuradas =R$108.800,00.

Distribuímos este valor nas freqüências dos motivos de glosas,

encontrados em nossa pesquisa. Assim obtivemos:

- glosas por motivos administrativos - 58,93% - R$64.115,80

- glosas por motivos técnicos - 29,98%, - R$32.618,24

- glosas por cadastro e cálculo - 5,100/0 - R$ 5.548,80

- glosas por motivos de valores - 5,99% - R$ 6.517,16

A parte seguinte da nossa análise é expor as deficiências do

setor e do seu gerenciamento, pelos dirigentes das instituições de

saúde, correlacionando o respectivo prejuízo para o prestador.

» Perdas por problemas de especialização direta do setor ou melhor

preparo administrativo, observados por : 1) valor do material em

desacordo com o contrato, 14,51% ; 2) uso da tabela AMB na

versão incorreta, 5,69%; 3) atendimento fora do horário de
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urgência, 8,95%; totalizando 23,09% ou uma perda direta de R$

25.121,90.

>- Perdas por problemas na informação dos quantitativos de materiais

e medicamentos utilizados, conforme verificado em: 1 ) contas sem

valores e! ou quantidades utilizadas, 4,60%; 2) cobrança indevida

tanto do tipo de material quanto da sua quantidade, 1,70% ; 3)

material em excesso, 3,09%; 4) material em desacordo com

Brasíndice ou com o mercado, 0,84%; totalizando 10,24%, ou mais

R$ 11.148,74.

Estes valores tenderiam a ser mínimos, ou então zerados caso a

instituição trabalhasse com enfermeiro auditor, visto estar na

formação deste profissional a preocupação com o gerenciamento e o

controle de materiais e medicamentos, cabendo mais a eles do que aos

médicos auditores a checagem ou apontamento dos quantitativos

utilizados. O médico está mais indicado para apontamentos dos

procedimentos e compatibilizá-los com as órteses e próteses, o mesmo

com as medicações de alto custo, com os diagnósticos emitidos,

quando das solicitações das senhas para internações. Cabe a

enfermeira conduzir o processo na redução substancial dos custos nas

diversas áreas de internações, bem como fazer cumprir , por todos,

inclusive os médicos assistenciais as rotinas' de procedimentos

médicos e de enfermagem, rotinizando todos os processos .

>- Outro ponto importante para a composição da equipe de

faturamento, e desenvolver melhor o perfil do ocupante dos
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cargos, é o reconhecimento de que outros 15,45% das glosas

se enquadram nos seguintes itens : 1) atendimento não

justificado, 4,73%; 2 ) exame/ procedimento sem solicitação

médica, porém apresentado na conta, 3,09% ; 3 ) prescrição

incompleta, 2,47%, incluindo as prescrições de enfermagem,

nos seus diversos controles; 4 ) procedimento não

considerado de urgência, 1,72%; 5 ) diagnóstico não justifica

medicação parenteral, 1,05%; 6) CH utilizado em

desacordo com o contrato 2,89% ; levando a uma perda R$

16.803,00 .

Neste item fica claro a necessidade e a utilidade do médico

auditor interno, por ser o mais capacitado para o julgamento entre

diagnósticos e procedimentos cobrados, utilização de medicamentos

em situações onde não são pertinentes ou então, o julgamento da

cobrança de serviços fora do horário contratado , como urgência,

quando na verdade não encontra consistência. Como já fora citado, as

bases das cobranças estão nos prontuários médicos. Então um perfeito

preenchimento dos mesmos pelos profissionais, tanto médicos quanto

enfermeiros resolveriam 90% dos motivos de glosas técnicas aplicadas

aos diversos prestadores.

Quando falamos em desenvolver melhor, o perfil dos ocupantes

dos serviços de faturamento, queremos apontar para uma realidade

encontrada, ou seja, a utilização de "guias", "bulas" de cobranças '/

utilizadas pelas faturistas, inclusive nos maiores serviços pesquisados.

Este fato, não encontra respaldo administrativo, a não ser pela

justificativa de se economizar com recursos humanos para o setor.
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Ao lado da perda econômica, sofrida pelas instituições

prestadoras de serviços na área da saúde, temos a outra, com maiores

reflexos para as instituições, que é a quebra da relação de parceria

entre fmanciador e prestador. Como as opções de vendas de serviços

são muitas, os financiadores podem escolher com quais trabalhar,

estabelecendo critérios e sistemas de trabalho, inclusive propondo

novas formas de repasse e parcerias, em muito aliviando os encargos

de se manterem, para ambos os lados, equipes muito grandes para o

setor de faturamento e auditoria, deixando a preocupação com as

contas itemizadas para se deterem na avaliação da qualidade dos

serviços ofertados e realizados.

O investimento necessário para se apnmorar os setores

pesquisados, fornecendo-lhes treinamento recrutando novos

funcionários, admitindo médicos e enfermeiros auditores, na

dependência do porte dos serviços considerados, deveriam ser

encarados como realmente investimento e não somente despesa. Os

cálculos não deveriam se restringir apenas nos salários e encargos ou

participações nos resultados, mas deveriam ser focados para o lado da

necessidade e da utilização destes recursos como balizadores, para

construção de uma política de qualidade nestas instituições.
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8. CONCLUSÃO

Quando iniciamos nosso trabalho, procurávamos por dois objetivos

distintos, a saber:

• Pesquisar a composição dos recursos humanos, do setor de

faturamento, nas instituições prestadoras de serviços médico-

hospitalares.

• Verificar qual o comportamento dos vários motivos de

glosas, entre os prestadores e compará-los, entre as cidades e

regiões pesquisadas.

Partimos de uma observação empírica, fruto dos nossos

trabalhos, em auditoria médica , nos diversos prestadores, onde nos

chamava atenção o fato da maioria dos serviços de faturamento, não

possuir equipe treinada, nem mesmo especializada, para estarem

desenvolvendo determinados trabalhos nesta área, contrastando com o

observado , no outro lado, dos financiadores, a prática comum com a

preocupação dos diretores de serviços de auditoria e autorização de

procedimentos, de estarem buscando os melhores profissionais na
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área, além de fomentarem a constante atualização e especialização

desse pessoal; fornecendo a eles cursos de aperfeiçoamento e

especialização, na tentativa de controlarem melhor a utilização dos

recursos terapêuticos, pelos diversos prestadores, sejam eles

credenciados, referenciados ou mesmo próprios. Impõem regras

rígidas para liberação de senhas de procedimentos e apresentações de

contas, além dos entraves burocráticos, conforme já mencionados

anteriormente.

Ficamos com a idéia nítida do descaso, para a situação, da

maioria dos dirigentes, das instituições de saúde pesquisadas, embora

tenhamos constatado que na maioria delas, se promove, pelo menos

anualmente alguma forma de treinamento. Talvez os treinamentos

anuais oferecidos não estejam dando o esperado retomo.

Comprovamos que este setor está sob a chefia de pessoas sem

formação na área. Também ficou claro que, além de encontrarmos a

maioria dos serviços contando com núcleos internos de auditoria, estes

não possuíam pessoal com formação técnica suficiente. Embora não

tenha sido objeto da nossa pesquisa, esta situação poderia se explicar

em virtude da ocupação dos cargos da alta direção, nestas

organizações, estarem entregues a profissionais com formação em

outra área.

Observamos, que a preocupação dos dirigentes destas

instituições está muito voltada as teorias da qualidade total,

apresentação da sua hotelaria, níveis de incorporação de alta

tecnologia, corpo clínico e relegam o setor pesquisado sempre a um

plano inferior.
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Nos dias atuais, programas de qualidade total, deixaram de ser

diferenciais das instituições, não só da área da saúde, mas também das

empresas de qualquer ramo da atividade econômica, para se tomarem

obrigatórios. A tônica dos discursos de todo dirigente é com os custos.

São muito preocupados com fluxos de caixa, negociações de tabelas

de preços com os diversos agentes financiadores, porém não finalizam

o processo , deixando de especializar o seu pessoal de faturamento. Dá

a entender que os dirigentes vêem todo treinamento unicamente como

despesa e não como investimento.

Tal cenário é, ao mesmo tempo, promissor para aqueles que

desenvolvem atividades na área de auditoria, por ser um campo ainda

com grandes possibilidades de. crescimento e, por outro lado,

decepcionante, pois os prestadores de serviços, já pressionados pela

inflação própria do setor saúde, sem poder repassar seus aumentos de

custo aos diversos agentes financiadores , acabam sofrendo perdas de

receitas pela sua ineficiência ou falta de disposição em corrigir tais

distorções.

Encontramos os mesmos desempenhos e estruturas de serviço,

quando comparamos as instituições da capital com as do interior, não

apresentando nada que justificasse uma possível diferença, a não ser

talvez, pelo fato dos grandes centros terem maior oferta de

profissionais e oportunidades de treinamento, o que não ocorre com

cidades como Itatiba e mesmo Campinas e região.

Naquelas organizações prestadoras de serviços ao SUS,

constatamos que mantinham um número elevado de funcionários no

departamento de faturamento. Estranho ,uma vez que o processo de
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cobrança é mais simplificado devendo ter atenção para não

ultrapassarem os tetos físicos e financeiros contidos nas FCl e FCR.

Por último, os hospitais e clínicas pesquisados, provaram que

estão muito distantes de adotarem um modelo mais novo de

apresentação de contas médicas, ficando restritos ao modelo de

apresentação itemizado.
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ANEXOS



Fundação Getúlio Vargas - SP
Planilha Para levantamento de Dados - Instituições de Saúde
Material de Mestrado - Márcio Vinicius Balzan

ANEXO I

Identificação:

Endereço:

Finalidade: _Hospital qeral
imagem
Atende SUS :

laboratório Diag por

sim não.

Faturamento
Responsável pelas informações:

Tempo na função: --- Grau de escolaridade

Tempo de experiência na área:-----------
Otidade de funcionários: Distribuição:

Nível de instrução desejada
Nível de instrução encontrada ------------
Teve treinamento na área/função?

Telefones para contato: 011 99362194 73983511 73962297 com
Daniela



Fundação Getúlio Vargas - SP
Planilha Para Levantamento de Dados - Instituições de Saúde
Material de Mestrado - Márcio Vinicius Balzan

Existe faturamento separado para SUS: sim
não.\
Volume de contas trabalhadas mensalmente:

Médico auditor Sim não Enfermeiro sim não
para ajuda na análise e composição das contas antes das
apresentações? Caso positivo buscar saber a formação
do(s} mesmo(s). Teve formação específica para a função.
Onde?

A Instituição fornece/incentiva o treinamento na área?

Qual a freqüência?

Qual (is) organizações ministraram estes cursos?

Todos são treinados ou existe um multiplicador?

Telefones para contato: 011 9936 2194 7398 3511 7396 2297 com
Daniela



Fundação Getúlio Vargas - SP
Planilha Para Levantamento de Dados - Instituições de Saúde
Material de Mestrado - Márcio Vinicius Balzan

Desempenho do setor:

- Porcentagem entre contas ambulatoriais e internações:

- Contas SUS X contas particulares/convênios----

- Qual convênio tem maior índice de glosa

- Qual aceita e qual apresenta maior nível de rejeição
aos recursos de glosas ?

- Existe sistema informatizado no setor s n. Parcial- -
ou total.
Explique _

Próprio ou tercerizado ?

Telefones para contato: 011 9936 2194 7398 3511 7396 2297 com
Daniela



Fundação Getúlio Vargas - SP
Planilha Para Levantamento de Dados - Instituições de Saúde
Material de Mestrado - Márcio Vinicius Balzan

- Quem administra as informações sobre as diversas
tabelas de cobrança?

É um procedimento interno ou vem disponibilizado de
outro setor? Caso positivo - especificar

- Existe sistema integrado do tipo farmácia/laboratório/
almoxarifado e faturamento? Especifique

_ Ocorreram alterações no setor de faturamento
recentemente, devido a preocupação com as auditorias e os
rigores dos gestores dos planos de saúde? Procure descrevê -
las situando o hospital no contexto macro do mercado saúde.

Telefones para contato: 011 9936 2194 7398 3511 7396 2297 com
Daniela



Seqüencia

1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

1.27
1.28
1.29
1.30
1.31

1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43

ANEXO 111
MOTIVOS DE GLOSAS '. '. ~

Descrição da glosa

ADMINISTRATIVA

Associado sem plano na data do atendimento
Desconto exige autorização prévia
Desconto concedido pelo prestador
Cobrança indevida
Serviço em desacordo com autorização prévia
Atendimento não justificado
Preenchimento incorreto de dados do formulário
Atendimento fora do horário de urgência
Sem assinatura elou carimbo do médico
Sem assinatura do paciente elou responsável
Rasura no documento
Valor do material em desacordo com o contrato
Valor do medicamento em desacordo c/o Brasindice
Não consta xerox de documento
Documento sem numeração
CH cobrado em desacordo c/ o contrato
Documento em duplicidade
Sem guia de atendimento ambulatorial
Empresa inválida para o prestador
Sem autorização( guia ou senha)
Preenchimento incompleto do formulário
Quantidade de diárias em desacordo com o informado
Quantidade de diárias em desacordo com o autorizado
Filme radiológico com metragem cobrado em desacordo
Conta apresenta descrição incompatível com código
cobrado
Conta sem discriminação dos procedimentos e valores
Serviço prestado em local não compatível
Acomodação não compatívelc/categoria do plano
Serviço cobrado não consta no contrato
Conta sem discriminação de valores elou qtdade de
material e medicamento
Conta incluída no faturamento e não enviada
Conforme contrato tab AMB incorreta
Serviços pagos anteriormente
Serviço sem cobertura pl o plano em questão
Serviço prestado e cobrado em mês incorreto na
Apresentação - fora da competência
Fora do prazo de apresentação
Contas enviadas em impresso impróprio
Material em desacordo com o mercado
Material em desacordo com o Brasindice
Recibo em via carbonada
Código do associado não confere com nome informado



Seqüencia

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28

2.29
2.30
2.31

2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48

ANEXO 111
MOTIVOS DE GLOSAS

Descrição da glosa

Técnico

Procedimento não comporta anestesia
Procedimento cobrado em duplicidade na mesma data
Procedimento não consta na tabela AMB 90
Procedimento não consta na tabela AMB 92
Material incluso no valor do procedimento
Medicamento incluso no valor do procedimento
Utilização de material não justificado p/ o procedimento
Cobrança excessiva
Uso de material s/cobertura contratual
Cobrança de matlmed incompatível com o diagnóstico
Atend do paciente em várias especialidades
Consulta gerou internação
Exames sem laudo ou relatório médico p/análise
Medicamento sem prescrição médica
Exame ou procedimento sem solicitação médica
Medicamento em excesso
Material em excesso
Excesso de códigos cobrados p/procedimento liberado
Cirurgia não comporta HM para assistentes
Procedimento incluso nos honorários do plantonista
Material sem via original ou cópia de NF
Procedimento e/ou material incluso na diária
Procedimento e/ou material incluso na taxa de sala
Quantidade de visitas em desacordo com período interna
Ausência de CID ou diagnóstico
Cobrança de taxas incompatíveis c/ procedimento
Procedimento incluso nos honorários do ansetesista
Proced/exames realiz não justificados em diagnóstico
nem prontuário
Taxa de sala cirúrgica incompatível com porte anestésico
Fisioterapia sem diag/região/número de sessões
Cirurgia mesma via de acesso, pago 50% ou em
mesmo ato, pago 70%
Sem comprovação de uso
Sem comprovação de realização
Cobrança indevida
Serviço incluso no procedimento principal
Pac em venóclise. Cobrança indevida injeção IV
Procedimento não considerado de urgência
Matlmedicamento não discriminado
Prescrição incompleta
Cirurgia bilateral, pago anestesista 100% e 50%
Enfermaria com 3 ou + leitos, pago 70% Hon AMB90
Prescrição ilegível
Sem anamnese que possibilte justificar o diagnóstico
O diagnóstico/HD não justifica medicação parenteral
Exame(s) procedo Não justificados em rei ao diagnóstico
Erro de digitação na conta
Material permanente pago 1/5



Seqüencia

3.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28

4.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ANEXO 111
MOTIVOS DE GLOSAS

Descrição da glosa

Cadastro

Emissor da guia nãoé um prestador
Médico solicitante não é prestador
Procedimento realizado após o vencimento da guia
Data de pagto informada difere do pagamento
Procedimento aplicado excede percentual previsto
Data de pagamento não informada
Senha não cadastrada
Senha já cadastrada em outra remoção
Senha utilizada por outro credenciado
Senha cancelada
Senha não autorizada p/ associado informado no docto
Código de cliente informado inválido
Código de cliente informado não válido para a empresa
Associado inválido
Não cadastro em consulta prazo mínimo retomo
Cobrado com consulta mas é retorno
Sexo incompatível com procedimento/especialidade
Idade do associado é inferior a necessária
Idade do associado é superior a necessária
Documento não autorizado para o procedimento
Retomo inferior a 15 dias.
Especialidade desligada ou suspensa
Atendimento normal
Procedimento desligado ou suspenso
Data de atendimento inválida
Duplicidade de documento
Retorno não remunerado
Local de atendimento inválido p/ associado

De Valor

Valor em contrato é maior que valor apresentado
Valor do contrato é menor que valor apresentado
Valor do medicamento é maior que valor apresentado
Valor do medicamento é menor que valor apresentado
Erro na soma a maior



Seqüencia

5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

ANEXO 111
MOTIVOS DE GLOSAS

Descrição da glosa

Dificuldade para o cálculo

Prestador não autorizado p/este tipo de consulta
Especialidade não liberada p/ o prestador
Não preço cadastrado para este procedimento
Procedimento não liberado p/ o prestador
Não cotação para honorários
Não há cotação p/ o índice de filme radiológico
Não cadastro de índice de filme radiológico]
Data de execução não informada
Idade do associado inferior p/ o procedimento
Cliente com situação imprópria
Não existe cadastro de honorários p/cálculos de valores
Data de atendimento após rescisão de contrato
Cobrado como consulta mas é retomo inferior a 15 dias
Procedimento incluso no pacote
Rede não autorizado p/empresa do processo



DEMONSTRATIVO DAS GLOSAS APURADAS ANEXO IV

SEQ. Descrição da glosa Total % sobre
glosas total de motivos

1. ADMINISTRATIVA

1.1 Associado sem plano na data do atendimento 1 0,042%

1.2 Desconto exige autorização prévia ° 0,000%

1.3 Desconto concedido pelo prestador ° 0,000%

1.4 Cobrança indevida 41 1,715%

1.5 Serviço em desacordo com autorização prévia 8 0,335%

1.6 Atendimento não justificado 113 4,726%

1.7 Preenchimento incorreto de dados do formulário 52 2,175%

1.8 Atendimento fora do horário de urgência 214 8,950%

1.9 Sem assinatura elou carimbo do médico 14 0,586%

1.10 Sem assinatura do paciente elou responsável 8 0,335%

1.11 Rasura no documento 31 1,297%

1.12 Valor do material em desacordo com o contrato 347 14,513%

1.13 Valor do medicamento em desacordo cIo Brasindice 14 0,586%

1.14 Não consta xerox de documento 20 0,836%

1.15 Documento sem numeração ° 0,000%

1.16 CH cobrado em desacordo cl o contrato 69 2,886%

1.17 Documento em duplicidade 2 0,084%

1.19 Sem guia de atendimento ambulatorial 14 0,586%

1.20 Empresa inválida para o prestador 7 0,293%

1.21 Sem autorização( guia ou senha) 14 0,586%

1.22 Preenchimento incompleto do formulário 15 0,627%

1.23 Quantidade de diárias em desacordo com o informado 36 1,506%

1.24 Quantidade de diárias em desacordo com o autorizado 12 0,502%

1.25 Filme radiológico com metragem cobrado em desacord 1 0,042%

1.26 Conta apresenta descrição incompatível com código
cobrado 1 0,042%

1.27 Conta sem discriminação dos procedimentos e valores 3 0,125%

1.28 Serviço prestado em local não compatível 2 0,084%

1.29 Acomodação não compatívelc/categoria do plano 3 0,125%

1.30 Serviço cobrado não consta no contrato 5 0,209%

1.31 Conta sem discriminação de valores elou qtdade de
material e medicamento 110 4,601%

1.32 Conta incluída no faturamento e não enviada 25 1,046%

1.33 Conforme contrato tab AMB incorreta 136 5,688%

1.34 Serviços pagos anteriormente 1 0,042%

1.35 Serviço sem cobertura pl o plano em questão 3 0,125%

1.36 Serviço prestado e cobrado em mês incorreto na
apresentação - fora da competência 17 0,711%

1.37 Fora do prazo de apresentação 42 1,757%

1.38 Contas enviadas em impresso impróprio 8 0,335%

1.39 Material em desacordo com o mercado 11 0,460%

1.40 Material em desacordo com o Brasindice 9 0,376%

1.41 Recibo em via carbonada ° 0,000%

1.42 Código do associado não confere com nome informado ° 0,000%

TOTAL 1 1409 58,929%



DEMONSTRATIVO DAS GLOSAS APURADAS
ANEXO IV

eqüenci Descrição da glosa

2. Técnico

2.1 Procedimento não comporta anestesia 6 0,251%

2.2 Procedimento cobrado em duplicidade na mesma data 1 0,042%

2.3 Procedimento não consta na tabela AMB 90 ° 0,000%

2.4 Procedimento não consta na tabela AMB 92 ° 0,000%

2.5 Material incluso no valor do procedimento 3 0,125%

2.6 Medicamento incluso no valor do procedimento 22 0,920%

2.7 Utilização de material não justificado p/ o procedimentc 8 0,335%

2.8 Cobrança excessiva 32 1,338%

2.9 Uso de material s/cobertura contratual 2 0,084%

2.10 Cobrança de matlmed incompatível com o diagnóstico 3 0,125%

2.11 Atend do paciente em várias especialidades 17 0,711%

2.12 Consulta gerou internação 7 0,293%

2.13 Exames sem laudo ou relatório médico p/análise 12 0,502%

2.14 Medicamento sem prescrição médica 117 4,893%

2.15 Exame ou procedimento sem solicitação médica 74 3,095%

2.16 Medicamento em excesso 41 1,715%

2.17 Material em excesso 74 3,095%

2.18 Excesso de códigos cobrados p/procedimento liberado 3 0,125%

2.19 Cirurgia não comporta HM para assistentes 1 0,042%

2.20 Procedimento incluso nos honorários do plantonista ° 0,000%

2.21 Material sem via original ou cópia de NF ° 0,000%

2.22 Procedimento e/ou material incluso na diária 6 0,251%

2.23 Procedimento e/ou material incluso na taxa de sala 11 0,460%

2.24 Quantidade de visitas em desacordo com período inten 2 0,084%

2.25 Ausência de CID ou diagnóstico ° 0,000%

2.26 Cobrança de taxas incompatíveis c/ procedimento 2 0,084%

2.27 Procedimento incluso nos honorários do ansetesista ° 0,000%

2.28 Proced/exames realiz não justificados em diagnóstico
nem prontuário 14 0,586%

2.29 Taxa de sala cirúrgica incompatível com porte anestési 2 0,084%

2.30 Fisioterapia sem diag/região/número de sessões O 0,000%

2.31 Cirurgia mesma via de acesso, pago 50% ou em
mesmo ato, pago 70% O 0,000%

2.32 Sem comprovação de uso 17 0,711%

2.33 Sem comprovação de realização 17 0,711%

2.34 Cobrança indevida O 0,000%

2.35 Serviço incluso no procedimento principal 6 0,251%

2.36 Pac em venóclise. Cobrança indevida injeção IV 36 1,506%

2.37 Procedimento não considerado de urgência 41 1,715%

2.38 Matlmedicamento não discriminado O 0,000%

2.39 Prescrição incompleta 59 2,468%

2.40 Cirurgia bilateral, pago anestesista 100% e 50% O 0,000%

2.41 Enfermaria com 3 ou + leitos, pago 70% Hon AMB90 O 0,000%

2.42 Prescrição ilegível 39 1,631%

2.44 Sem anamnese que possibilte justificar o diagnóstico 18 0,753%

2.45 O diagnóstico/HD não justifica medicação parenteral 24 1,004%

2.46 Erro de digitação na conta O 0,000%

2.47 Material permanente pago 1/5 O 0,000%

TOTAL 2 717 29,987%



DEMONSTRATIVO DAS GLOSAS APURADAS ANEXO IV

eqüenci Descrição da glosa

3. Cadastro

3.1 Emissor da guia não é um prestador O 0,000%
3.2 Médico solicitante não é prestador 2 0,084%
3.3 Procedimento realizado após o vencimento da guia O 0,000%

3.4 Data de pagto informada difere do pagamento O 0,000%
3.5 Procedimento aplicado excede percentual previsto 1 0,042%

3.6 Data de pagamento não informada O 0,000%

3.7 Senha não cadastrada O 0,000%
3.8 Senha já cadastrada em outra remoção O 0,000%

3.9 Senha utilizada por outro credenciado O 0,000%
3.10 Senha cancelada 1 0,042%
3.11 Senha não autorizada p/ associado informado no docto O 0,000%

3.12 Código de cliente informado inválido 12 0,502%

3.13 Código de cliente informado não válido para a empresa 2 0,084%
3.14 Associado inválido O 0,000%

3.15 Não cadastro em consulta prazo mínimo retomo O 0,000%

3.16 Cobrado com consulta mas é retomo 45 1,882%
3.17 Sexo incompatível com procedimento/especialidade O 0,000%

3.18 Idade do associado é inferior a necessária O 0,000%
3.19 Idade do associado é superior a necessária O 0,000%

3.20 Documento não autorizado para o procedimento 11 0,460%

3.21 Retomo inferior a 15 dias. O 0,000%

3.22 Especialidade desligada ou suspensa 2 0,084%
3.23 Atendimento normal O 0,000%

3.24 Procedimento desligado ou suspenso O 0,000%

3.25 Data de atendimento inválida O 0,000%

3.26 Duplicidade de documento O 0,000%

3.27 Retomo não remunerado O 0,000%

3.28 Local de atendimento inválido p/ associado 2 0,084%

TOTAL 3 78 3,262%

4. De Valor

4.2 Valor do contrato é menor que valor apresentado 2 0,084%

4.4 Valor do medicamento é menor que valor apresentado 24 1,004%

4.6 Erro na soma a maior 117 4,893%
0,000%

TOTAL 4 143 5,981%



...
. DEMONSTRATIVO DAS GLOSAS APURADAS -....,. ."; ...• ANEXO IV

-

eqüenci Descrição da glosa

-
5. Dificuldade para o cálcuto

5.1 Prestador não autorizado p/este tipo de consulta 2 0,084%
5.2 Especialidade não liberada p/ o prestador 6 0,251%
5.3 Não há preço cadastrado .para este procedimento O 0,000%
5.4 Procedimento não liberado p/ o prestador 5 0,209%
5.5 Não há cotação para honorários O 0,000%
5.6 Não há cotação p/ o índice de filme radiológico O 0,000%
5.7 Não há cadastro de índice de filme radiológico O 0,000%
5.8 Data de execução não informada 3 0,125%
5.9 Idade do associado inferior p/ o procedimento 2 0,084%
5.10 Cliente com situação imprópria O .0,000%
5.11 Não existe cadastro de honorários p/cálculos de valore O 0,000%
5.12 Data de atendimento após rescisão de contrato 3 0,125%
5.14 Procedimento incluso no pacote 21 0,878%
5.15 Rede não autorizado p/empresa do processo 2 0,084%

TOTAL 5 44 1,840%

-
TOTAL GERAL 2391 100,000%
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