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Declaração de Conflitos de Interesses

De acordo com a Resolução 1595/2000 do Conselho
Federal de Medicina e RDC 102/2000 da ANVISA
declaro ser:

✓ Sócio-Gerente da 
Ethica Auditoria & Consultoria Médica

1. Nos últimos doze meses recebi apoio financeiro da indústria farmacêutica, ou de laboratórios 
clínicos, ou de outras empresas na forma de diária, passagem ou apoio didático para 
participação em evento médico. 
( X ) Não ( ) Sim, qual?: ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ _ ____ _____
2. Nos últimos doze meses recebi valores em dinheiro, ou em outras formas de apoio da 
indústria farmacêutica, ou de laboratórios, ou de outras empresas pela apresentação de 
conferências técnico-científicas.
( X ) Não ( ) Sim, qual?: ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
3. Sou funcionário, ou proprietário, ou sócio ou cotista, ou possuo ações de empresas médicas, 
farmacêuticas ou de equipamentos médicos.
( ) Não ( X ) Sim, qual?:  ETHICA AUDITORIA E CONSULTORIA MÉDICA LTDA
4. Sou funcionário público ou de entidade não-governamental.
( X ) Não ( ) Sim, qual?: ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ _____ _____
5. Realizo pesquisa financiada por empresa farmacêutica e/ou de equipamentos médicos.
( X ) Não ( ) Sim, qual?: ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ ____ ____ _ _____
6. Recebo bolsa de produtividade do Conselho Nacional de Pesquisa.
( X ) Não ( ) Sim.
7. Recebo bolsa de mestrado, doutorado, pós-doutorado ou bolsa de pesquisa.
( X ) Não ( ) Sim, qual?: ____ ____ ____ ____ ___ (de __ /__ /__ a __ /__ /__).
8. Sou consultor permanente da Organização Mundial da Saúde, Organização Panamericana da 
Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde recebendo "jetons" por 
participação em reuniões.
( X) Não ( ) Sim.
9. Sou membro da diretoria de organização não-governamental destinada a defesa de 
interesses de pacientes, grupos de pacientes ou profissionais de saúde. 
( X ) Não ( ) Sim, qual?: ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ _____



PROGRAMA (31 de outubro) 

2. Saúde Suplementar
• Histórico
• Legislação
• Rol da ANS
• Diretrizes

1. Uma Visão dos Gastos da Saúde

PROGRAMA (01 de novembro - Manhã) 

1. Conceitos em Auditoria na Saúde

2. Perspectivas e implantação de Auditoria
em OPS

3. Instrumentos de Avaliação e Controle

4. Normas de Liberação de Internações
Hospitalares, Exames e Terapias

PROGRAMA (01 de novembro - Tarde) 

1. Tabelas
1. AMB/ LPM/ CBHPM
2. TUNEP
3. TISS

2. Tabelas Hospitalares

3. Gabaritos – Pacotes ou Embrulhos?

4. Hemodinâmica

5. Estudo de Caso de Cálculo de Diária Hospitalar

Conceitos em 
Auditoria na Saúde



Auditoria

Audire

Ouvir

Segundo Sá (1998), o termo auditoria
foi rotulada pelos ingleses por auditing, no
sentido de revisão.

“Não serão CPIs e nem códigos de ética que
resolverão o problema da corrupção.

O Brasil não é um país pobre, é pouco
Auditado!”

Stephen Kanitz - 1999

Attie (1998) corrobora quanto à origem
da palavra auditoria (que tem como
finalidade examinar, corrigir, ajustar,
certificar) ser oriunda da cultura inglesa.

• Atividade de avaliação independente
• Assessoramento da administração
• Voltada para o exame e análise da adequação,

eficiência (a ação), eficácia (o resultado),
efetividade (o desejado: custo/benefício), e
qualidade nas ações de saúde, praticados pelos
prestadores de serviços, sob os aspectos
quantitativos (produção e produtividade),
qualitativos e contábeis (custos operacionais)

• Observância de preceitos éticos e legais.”

Definição Um Pouco de História

• Difícil precisar o seu início
• Pelo conceito toda a pessoa que possuía a

função de verificar a legitimidade dos fatos
econômicos ou financeiros, prestando
contas a um superior, pode ser considerada
como auditor.

• O surgimento e evolução da auditoria estão
fortemente atrelados a fatos marcantes da
história da contabilidade.



• Roma Antiga - altos funcionários
encarregados de supervisionar as
operações financeiras dos administradores
provinciais e prestar contas verbalmente ao
Imperador.

• França, século III, os barões tinham que
realizar leitura pública das contas de seus
domínios, na presença de funcionários
designados pela Coroa.

Um Pouco de História

http://www.unb.br/administracao/auditoria_interna/artigos/um_pouco_de_historia_da_auditoria_interna

• 1299 - Inglaterra, por ato do Parlamento, o
rei Eduardo I dava direito aos barões de
nomear seus prepostos. Ele próprio
mandou verificar as contas do testamento
de sua falecida esposa. A aprovação desses
auditores é atestada em um documento
que constitui um dos primeiros relatórios
de auditoria, denominado "probatur sobre
as contas".

Um Pouco de História

http://www.unb.br/administracao/auditoria_interna/artigos/um_pouco_de_historia_da_auditoria_interna

Um Pouco de História
No Brasil colonial, tínhamos a figura do juiz

colonial, o olho do rei, que era destacado pela Coroa
portuguesa para verificar o correto recolhimento dos
tributos para o Tesouro, reprimindo e punindo
fraudes.

O que podemos notar, em todos esses casos, é
que a preocupação desses dirigentes era com a
fraude.

A Inglaterra, como dominadora dos mares e
controladora do comércio mundial, foi quem mais
desenvolveu a auditoria, pois possuía grandes
companhias de comércio e instituía impostos sobre o
lucro dessas empresas.
http://www.unb.br/administracao/auditoria_interna/artigos/um_pouco_de_historia_da_auditoria_interna

• Mas o grande salto da auditoria ocorreu
após a crise econômica americana de 1929.

• No início dos anos 30, é criado o famoso
Comitê May, um grupo de trabalho
instituído com a finalidade de estabelecer
regras para as empresas que tivessem suas
ações cotadas em bolsa, tornando
obrigatória a Auditória Contábil
Independente nos demonstrativos
financeiros dessas empresas.
http://www.unb.br/administracao/auditoria_interna/artigos/um_pouco_de_historia_da_auditoria_interna

Um Pouco de História



• No Brasil iniciou nos Hospitais
Universitários.

• Possível início de atividade à partir da Lei
ELOY CHAVES (Decreto Legislativo nº 4682
DE 24/01/1923): Previu a Prestação de
serviços médicos aos filiados às CAIXAS DE
APOSENTADORIA E PENSÕES.

Um Pouco de História

• Em 1976, o Instituto Nacional de
Previdência Social, INAMPS, deu início à
auditoria paralela em seus hospitais
próprios e de terceiros conveniados.

• Em fevereiro de 2001 através da
Resolução nº 1614 o CFM reconhece a
atividade do médico auditor

Um Pouco de História

DECRETO Nº 1.651/95

Exercerá sobre as ações e serviços desenvolvidos no
âmbito do SUS as atividades de:
I - controle da execução, para verificar a sua
conformidade com os padrões estabelecidos ou detectar
situações que exijam maior aprofundamento;
II - avaliação da estrutura, dos processos aplicados e
dos resultados alcançados, para aferir sua adequação
aos critérios e parâmetros exigidos de eficiência,
eficácia e efetividade;
III - auditoria da regularidade dos procedimentos
praticados por pessoas naturais e jurídicas, mediante
exame analítico e pericial.

Legislação

Usuários

Hospitais

Governo (ANS)

Fabricantes de 
equipamentos

médicos

Auditorias Médicas

Gerenciadores de 
casos / doenças

Médicos

Corretoras

SADTs

O mercado de saúde é complexo...

Laboratórios

Consultorias



Objetivo da Auditoria

PRINCIPAL

“Garantir a qualidade da
assistência médica prestada e o
respeito às normas técnicas, éticas
e administrativas previamente
estabelecidas.

Objetivo da Auditoria

� Implantar medidas corretivas, revisão de normas
ou ainda elaboração de instruções que
permitam o contínuo aperfeiçoamento do
sistema.

� Verificar a adequação, legalidade, legitimidade,
economicidade, eficiência, eficácia e
resolutividade dos serviços de saúde
conveniados, contratados e próprios, aferindo a
preservação dos padrões.

SUPLEMENTAR

Princípios 
Relativos à 
Pessoa do 

Auditor

Conhecimento técnico

Objetividade

Independência

Comportamento ético

Imparcialidade

Cautela e zelo profissional Soberania

Sigilo e discrição

Conduta do Auditor CONHECIMENTO
O Auditor em Saúde faz parte da

administração de uma entidade
assistencial, e por isso necessita de
conhecimentos administrativos além de
conhecimentos técnico-científicos,
independente de sua formação
profissional. Isso requer do auditor uma
capacidade grande de adquirir
conhecimentos sobre os mais variados
temas e atividades, objetos de suas
análises.



ATUALIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS

O auditor deve manter e aprimorar
sua competência técnica, mantendo-se
atualizado quanto:

ªAos avanços das normas reguladoras;

ªDos procedimentos e atos profissionais;

ªDos métodos, técnicas e critérios
aplicáveis às atividades de auditoria.

Experiência
• Somatório de atuações
• Agregando valores
• Possibilitando o amadurecimento do
desempenho, do julgamento
profissional e o discernimento de
situações gerais e particulares.

Capacidade profissional
• Através do domínio dos
procedimentos e técnicas aplicáveis à
auditoria.

INDEPENDÊNCIA

• Atitude de independência

• Imparcial no seu julgamento, na
execução e na emissão do seu
parecer

• E imparcial nas inter-relações
pessoais e profissionais

IMPARCIALIDADE

Durante o seu trabalho, o
auditor está obrigado a efetuar os
procedimentos de auditoria pautado
exclusivamente nas estratégias
metodológicas apropriadas,
abstendo-se de intervir nos casos
onde há conflitos de interesses que
possam influenciar a absoluta
isenção do seu julgamento.



Atuação do Auditor
• Atuar com Imparcialidade na análise dos

procedimentos, assumindo a responsabilidade
pelas informações e autorizações emitidas.

• O auditor deve apoiar-se em fatos e evidências
que permitam o convencimento razoável da
realidade e/ou a veracidade dos fatos,
documentos ou situações examinadas,
permitindo a emissão de parecer em bases
consistentes.

SOBERANIA

� Posicionamento na organização
� Domínio do seu julgamento

profissional
� Objetividade
� Autonomia gerencial
� Respaldo da administração

COMPORTAMENTO   ÉTICO 

O auditor se obriga a
proteger os interesses da
sociedade e respeitar as
normas de conduta ética e
profissional.

CAUTELA E  
ZELO PROFISSIONAL
• Acatar as normas de ética profissional

• Bom senso em seus atos e
recomendações

• Cumprimento das normas gerais de
auditoria

• Adequado emprego dos procedimentos
de auditoria de aplicação geral ou
específica.



OBJETIVIDADE

Sempre se apoiar em fatos e
evidências que permitam o
convencimento da realidade ou a
veracidade dos fatos, documentos ou
situações examinadas, permitindo a
emissão de opinião em bases
consistentes.

Sigilo e Discrição

O sigilo profissional é mandatório.
Salvo determinação legal ou

expressa da administração,
documentos e informações não
poderão ser revelados e nem deles
poderá o auditor utilizar-se, em
proveito de interesses pessoais ou de
terceiros.

RELACIONAMENTO

• O contato com o médico assistente deve ser
cordial, rotineiro. Deve-se evitar desgaste e
discussões infrutíferas.

• Agir educadamente porém sem ser
complacente.

• Atitudes negativas e agressivas dificultam
os trabalhos e comprometem a
imparcialidade dos mesmos.

RELACIONAMENTO

A auditoria médica deve
antes de glosar ou considerar
procedimento errado, ver algumas
falhas como “erros honestos” e,
num primeiro momento conversar
com o profissional que o cometeu,
no sentido de esclarecê-lo e educá-
lo.



COMUNICAÇÃO EFICAZ

O médico auditor deve comunicar as
suas condutas a outros profissionais
envolvidos, primeiro através de uma
comunicação verbal, seguido de uma
comunicação escrita. Desta forma,
ele está documentando um ato
profissional e, esta documentação é
importante tanto para seu
posicionamento futuro como para a
empresa para quem trabalha.

TRABALHAR COM RESULTADOS

• Segurança ao falar

• Frieza cartesiana ao explicar uma glosa

• Mesmo sob pressão, jamais perder o
foco do assunto.

TRABALHAR COM RESULTADOS

O que se deve ter em mente
são os resultados que a sua atitude
trará para a empresa, não só do ponto
de vista econômico como do ponto de
vista funcional e educativo.

IMAGEM

Cada auditor representa a imagem da
organização à qual esta ligado, daí a importância
de seus atos e mesmo de sua apresentação.

Certamente sua capacidade
profissional é o que conta, mas não se pode
deixar de considerar o quanto é importante uma
postura elegante e correta.

Deve considerar que atua na área
de saúde, tornando indispensável o uso de
vestimenta formal e adequada.



DISPONIBILIDADE

Como o médico auditor faz um
trabalho administrativo e pertence à
alta administração da empresa, não
deve ver a auditoria médica como “um
bico”. É uma função de muita
responsabilidade, e para executá-la com
sucesso, deverá ter disponibilidade.

TRABALHO EM EQUIPE

As equipes bem sucedidas alcançam
seus melhores resultados utilizando as
opiniões de todos os seus membros.

Ao somarmos as experiências, as
vivências e os conhecimentos de uma
equipe, nenhum especialista será superior
à equipe.

Embora mantenha vínculo
empregatício com a organização
para o qual presta serviço, o
Auditor prestará obediência às
Resoluções do seu conselho, as
normas técnicas e aos padrões
de auditoria.

ATITUDE

Comunicar ao Diretor Médico do
hospital os casos de internações
desnecessárias, longa permanência não
justificada, abusos de medicações,
excessos de exames complementares,
etc.

Em caso de não acordo enviar
relatório de irregularidades para a
supervisão.
“O AUDITOR NÃO PRESCREVE, NÃO
EVOLUI, NÃO SOLICITA EXAMES E NÃO
DÁ ALTA!”

ATITUDE



• Sugerir o descredenciamento de prestadores
que reiteradamente cometem
irregularidades ou apresentam qualidade
questionável.

• Procurar obter informações relevantes do
histórico patológico do paciente, a fim de
colaborar com a equipe médica na resolução
do problema.

• Elaborar Relatório Conclusivo.

Atribuições do Auditor Atividades da Auditoria
� Levantar subsídios para análise crítica da eficácia

(grau de efeito benéfico sob condições ideais) do
sistema ou serviços.

� Verificar adequação, legalidade, legitimidade,
eficiência (resultados em relação ao esforço
realizado x dinheiro, recursos e tempo),
resolutividade dos serviços de saúde e aplicação dos
recursos.

� Avaliar a qualidade da assistência prestada e
resultados bem como apresentar sugestões para seu
aprimoramento.

Atuação de todo Auditor

• Imparcialidade nas aplicações normativas

• Atualização dos conhecimentos técnicos (uso de
equipe multidisciplinar)

• Cautela e zelo profissional, ser ponderado

• Comportamento Ético e obediência ao Códigos de
Ética

• Objetividade

Perfil do Auditor Ideal
Somatório do Auditor Ideal = 

25% de discrição + 
25% de ética + 

25% de postura profissional + 
25% de conhecimento e

100% de BOM SENSO.



Nosso processo decisório...

Opinativo

Vá catar 
coquinho

Auditoria Não Tão Antiga Assim
- Incentivo à glosa;

- “Policialesca”  e  punitiva;

- Auditor  “escondido”  no  escritório;

- Pouco participativa nos processos de Gestão;

- Dificuldades Técnicas.

Auditoria Nova Visão
- Objetivo:  “Glosa  Zero”;
- Educativa e Ética;
- Focada nos custos hospitalares e não no 

honorário médico;
- Auditor não pune, Auditor relata os fatos;
- Auditor nos Hospitais (Supervisão);
- Auditoria Interdisciplinar
- Participativa nos processos de Gestão;
- Formação Técnica (Pós-graduação);
- Educação continuada.

Mudanças Conceituais da Auditoria

Trabalhos pontuais

Profissionais desinteressados

Pouca efetividade

Constatação sem 
buscar corrigir causas

Descrédito

Fiscalização e policiamento

Detecção de fraudes

Redução de custos

Profissionais capacitados

Maior abrangência de atuação

Informação

Direcionamento racional das 
auditorias

Qualidade

Evidência científica

Foco no cliente



Formação 
profissional de bom 

nível;

Conhecimento na 
área cirúrgica; Ponderação e ética;

Facilidade de 
relacionamento 
inter-pessoal;

Saber trabalhar em 
rede e internet;

Conhecimento dos 
indicadores de 

saúde;

Capacidade e 
conhecimentos 
administrativos;

Conhecimento   das   
leis   civis , éticas   e 

governamentais;

Conhecimento e 
vivência da 

empresa onde 
trabalha.

Perfil do Auditor
Modalidades de Auditoria

Auditoria Interna ou Preventiva

Auditoria Externa ou Hospitalar

Auditoria de Contas

• Preliminar ou Prospectiva – relacionada
com a admissão. Auditoria de Autorização.

• Concorrente ou concomitante – relacionada
com o desenvolvimento da hospitalização.
Auditoria Externa ou de Visita Hospitalar.

• Retrospectiva – relacionada com as
informações obtidas após a alta do
paciente. Auditoria de Contas.

Tipos de Auditoria

Regular ou Ordinária

Em caráter de rotina, periódica,
previamente programada, com vistas ao
exame da qualidade, da produtividade e
custos de uma atividade, ação ou serviço.

Prospectivas.



Tipos de Auditoria

Especial ou Extraordinária

Realizada para agrupar denúncia ou
indício de irregularidade ou para verificação
de atividade específica. Examina fatos em
área e períodos determinados. Criticidades e
fragilidades.

Retrospectiva.

Formas de Auditoria

� Analítica – análise de relatórios,
processos e documentos

� Operativa – observação direta dos
fatos, documentos e situações

Pontos de Auditoria Analítica
� Intervalo de uso inadequado da sala de

cirurgia;

� Anestesia simultânea pelo mesmo
profissional;

� Cirurgias simultâneas pelo mesmo
profissional;

� Discrepâncias entre os relatórios de
enfermagem e de médico;

Pontos de Auditoria Analítica
� Prontuários com anotações ilegíveis,

incompletos ou com rasuras;

� Diagnóstico incompatível com quadro clínico;

� Tratamento incompatível com quadro clínico;

� Alto índice de cesariana;

� Análise de homônimos.



Pontos de Auditoria Analítica
� Descrição de ato cirúrgico e anestésico

legível, assinado e carimbado;

� Solicitações de diárias de acompanhante e
mudanças de procedimento devidamente
autorizados pelo auditor;

� Adequação das cobranças de diárias de UTI;

� Justificativa médica para mais de 03 diárias
de UTI;

Pontos de Auditoria Analítica

� Pertinência e comprovação de cobranças de
alto custo;

� Emissão indevida de mais de uma AIH para
o mesmo paciente;

� Exames cobrados no SAI/SUS quando
paciente internado (duplicidade de
pagamento)

Acompanhamento do Sistema Hospitalar

• A visitação hospitalar é a grande ferramenta
da auditoria.

• O acompanhamento da internação em tempo
real evita o recebimento de “contas
surpresas” e de conflitos de toda natureza.

• O auditor no momento da visita deve
identificar-se como médico da Operadora e
preferencialmente conduzindo o seu crachá.

Postura do Auditor

• O contato com o médico assistente
deve ser cordial, rotineiro. Deve-se
evitar desgaste e discussões
infrutíferas.

• Agir educadamente porém sem ser
complacente.



Pontos de Auditoria Operacional na 
Hospitalização

� Ausência de médico assistente;

� Tempo de permanência inadequado;

� Troca de roupa insuficiente;

� Uso irregular da UTI;

� Internação desnecessária;

Pontos de Auditoria Operacional na 
Hospitalização

� Caráter da internação (urgência,
emergência ou eletivo.

� Recursos diagnósticos e terapêuticos;

� Satisfação da clientela interna e externa;

� Condições de alta (melhorado, transferida,
a pedido, etc).

Análise de Contas

• Verifica a permanência conforme o tempo
liberado pela senha ou segundo dados da
auditoria realizada. Na falta destes dados
segue critério médico, observando
evolução médica e de enfermagem.

• Confirma os códigos cobrados, número de
visitas, plantões de UTI, avaliações de
especialistas.

Análise de Contas
• Confere os exames laboratoriais cobrados. Em

geral a cobrança é feita pelo laboratório,
sendo o débito gerado na solicitação/coleta
do exame, portanto é comum a cobrança de
antibiograma não realizado, em virtude de
culturas negativas, por exemplo.

• Os exames em geral precisam ter o pedido e o
resultado em prontuário, sendo o laudo, às
vezes, desnecessário.



Análise de Contas
• Feita no faturamento do Hospital, quando do

fechamento das contas

• Participações de Médico e da Enfermeira
Auditores e de Técnico Administrativo

• Interface com Auditoria Interna do hospital

• Glosas negociadas no ato, com mútua e formal
concordância

Auditoria Médica

Auditoria de Enfermagem

Auditoria em Oncologia

Auditoria Serviço Social

Auditoria Nutrição

Auditoria em Farmácia

Auditoria Odontológica

Áreas de 
Atuação da 

Auditoria em 
Saúde

Auditoria em Fisioterapia

Auditoria em Fonoaudiologia

Auditoria em Psicologia

Auditoria em Radioterapia

Áreas de Auditoria em Saúde 
Ainda pouco exploradas

Auditoria de Enfermagem



Resolução COFEN-266/2001
Aprova atividade do Enfermeiro Auditor

II- Quando integrante de equipe de Auditoria em Saúde:

k) O Enfermeiro Auditor, em sua função, deverá
identificar-se fazendo constar o número de registro no
COREN sem, contudo, interferir nos registros do
prontuário do paciente;

m) O Enfermeiro Auditor tem autonomia em exercer suas
atividades sem depender de prévia autorização por parte
de outro membro auditor, Enfermeiro, ou
multiprofissional;

ANALÍTICA

Relatório Mensal com o 
quantitativo de guias auditadas, 
Hemoderivados, fisioterapias e 

O2.

Relatório de não conformidades
apresentado a coordenação e 

demais
auditoras, após finalização do 

processo.

OPERACIONAL

Análise geral da conta 
apresentada pelo

Prestador (identificação do 
cliente,

tipo de guia expedida, 
prorrogações, procedimentos 

cirúrgicos, mat/met e
alto custo)

Análise de Hemoderivados, 
sessões de Fisioterapias

ANALÍTICA

Relatório dos SADT para 
conferência e pagamento ao 

prestador.

Relatório de honorários de 
Médicos não cooperados 

mensalmente
para conferencia e pagamento.

OPERACIONAL

Identificação de não 
conformidades, efetivação da 

glosa, com
justificativa técnica e 

entregamos a conta para 
recurso com o prestador em 

loco, diariamente.

Auditoria em 
Assistência Social



Orientação aos usuários e 
familiares quanto aos direitos

contratuais

Acompanhamento e execução
do Protocolo de Implante de 

Marcapasso Definitivo

Acompanhamento dos leitos 
disponibilizados

Acompanhamento dos 
pacientes de Longa 
Permanência (REDE 

credenciada x própria)

Acompanhamento do 
cumprimento das Liminares

Orientação e intermediação da 
solução de problemas com os

usuários hospitalizados

Avaliação da solicitação de 
fisioterapia, fonoaudiologia e 

TO domiciliar

Controle dos Internamentos
por Dependência Química

Elaboração dos Relatórios : 
Visita da Auditoria Social, 

Inconformidades e Satisfações 
dos clientes hospitalizados

Acompanhamento de 
compra/pagamento de 

medicamentos e serviços sob 
liminar

Acompanhamento dos 
pacientes encaminhados ao 

Unimed Lar (REDE credenciada 
x própria)

Orientação e intermediação da 
solução de problemas com os

usuários hospitalizados

Auditoria em 
Assistência 

Farmacêutica

O Antigo Papel do Farmacêutico

Dispensação de 
medicamentos e materiais 

médico-cirúrgicos



Ainda temos
muitos

prescritores
compulsivos! 

Para cada
sintoma um 

medicamento!

Importância do Farmacêutico nos processos de Auditoria

O custo com materiais e medicamentos
representa hoje, em média, 30% do custo da
internação.

A indústria farmacêutica movimenta cerca de 4
bilhões de dólares por ano com a venda de
remédios no Brasil.

Nos EUA, o custo com medicamentos nos
planos coletivos representa 16% do total dos
custos médicos com ativos e 35% do total dos
custos médicos com aposentados.

Em 1993, 7.000 americanos morreram por erro de
medicação, contra 6.000 por acidentes de trabalho.

Em cada 100 admissões, há 6,5 eventos adversos a
drogas comprovados e 5,5 eventos potenciais. 40 a 70%
dos EA são evitáveis.

A indústria farmacêutica movimentou 152 bilhões de
dólares em 2001, sendo 19 bilhões em promoção.

Importância do Farmacêutico nos processos de Auditoria

Farmácia Clínica: Farmacêutico compondo a
equipe assistencial em áreas críticas
Comissões de Farmácia Hospitalar: seleção,
padronização, sistema de compras, testes
com produtos, exigências de qualidade
Processo de trabalho da Farmácia Hospitalar:
dose unitária, fracionamento, produção,
controle de qualidade de produtos...

O Papel Atual do Farmacêutico



Controle de erros de prescrição e preparação

Informatização: estatísticas gerenciais/
custo/consumo, prescrição eletrônica

CIM: Consulta sobre medicamentos a
médicos, enfermeiros

O Papel Atual do Farmacêutico RESOLUÇÃO Nº 508 DE 29 DE JULHO DE 2009 
Ementa: Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no exercício de 

auditorias e dá outras providências. 

Art. 7º - Competem ao farmacêutico, na função de auditor, as
seguintes atribuições:
a) Executar as atividades de auditoria, dentro do seu objetivo,
comunicando a quem de direito quando o assunto não for da sua
alçada;
b) Realizar o trabalho de acordo com os princípios do código de
ética profissional e das normas disciplinares da auditoria;
c) Documentar as observações;
d) Cooperar com o auditor-líder, dando-lhe suporte;
e) Organizar e ministrar cursos para formação de farmacêuticos
auditores;
f) Atuar em bancas examinadoras de concursos, pós-graduação em
auditorias, processos de seleção e contratação de farmacêutico
auditor;

Uso Racional de 
Medicamentos

Auditoria presencial em hospitais para 
validação da intenção prescritiva quanto 

a categoria dos medicamentos.

Acompanhamento contínuo e sistemático 
de pacientes  em uso de antimicrobiano 

(Programa de Gestão Clínica - Stewardship)

Identificação de Não-conformidades, 
relacionadas ao uso de medicamentos

Análise e Tabulação dos Indicadores de 
Utilização

Implantação da Política própria para Uso 
Racional de Antimicrobianos na rede 

hospitalar conveniada

Suporte Técnico em Comitês de 
Especialidades 

Implantação do acompanhamento de 
pacientes em uso de Albumina Humana, 

na Rede credenciada

Monitoramento de pacientes  em uso de 
medicamentos estratégicos (Alto 

custo/Alta complexidade)

Auditoria Farmacêutica

Colaboração junto a auditoria 
multidisciplinar na avaliação de utilização 

de Medicamentos

Avaliações Farmacoeconômicas

Implantação de estratégias 
farmacoeconômicas de custo-minimização

Impactos financeiros relacionados a 
medicamentos

Monitoramento de medicamentos da categoria 
A (Curva ABC de Gestão de Insumos 

Farmacêuticos), através de relatório gerencial 
mensal

Informações
Farmacoterapêuticas

Atuação como Centro de Informações de 
Medicamentos

Estruturação do guia sobre diluição e 
estabilidade, incompatibilidades entre os 

medicamentos e principais reações adversas

Emissão de pareceres de análise para 
cadastro de medicamentos na Tabela de 

Medicamentos

Elaboração do Manual de Informações 
Técnicas de Quimioterapia e antimicrobianos



– ASSISTÊNCIA E AUDITORIA FARMACÊUTICA –
ASSFAR/UNIMED

MISSÃO
“Avaliar  e  monitorizar  a  qualidade  e  eficiência  nas  ações  de  assistência  farmacêutica    

prestada  para  os  usuários  da  Unimed  Fortaleza”

AUDITORIA 
FARMACÊUTICA

INFORMAÇÕES FARMACOTERAPÊUTICAS/PARECERES TÉCNICOS

AVALIAÇÕES FARMACOECONÔMICAS

U
SO

 R
AC

IO
N

AL
 D

E 
M

ED
IC

AM
EN

TO
S

PROGRAMAS DE 
GESTÃO 
CLÍNICA:

Monitorização de 
Medicamentos 

Estratégicos
An

tim
ic

ro
bi

an
os

Oncoquimioterapia

Imunobiológicos

AUDITORIA PROSPECTIVA

INTERVENÇÕES (Stewardship)

EMAIL PARA MÉDICO AUDITOR 
- CCIH E MED.ASSIST

FEEDBACK Multidisciplinar

Avaliação Colegiada 
INDICADORES

Limitar o 
Crescimento 

das 
Despesas no 

custo 
assistencial.

PL
AN

EJ
AM

EN
TO

ES
TR

AT
ÉG
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O

U
N
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ED

 

Maximizar 
Resultado 

e Eficiência 

Outros  Med.  Categ.  “A”  custos

Modelo Auditoria Farmacêutica Unimed

PROGRAMA 
STERWARDSHIP

•DIFICULDADES NOS HOSPITAIS;
• SUGESTÕES DIÁRIAS;
• COLETA DE DADOS, CULTURAS ETC
• USO DE TAGS*.

FEEDBACK DOS 
MÉDICOS AUDITORES

•CONTATO DIREITO COM MÉDICO 
AUDITOR;

• SUGESTÕES PARA AUMENTAR O 
FEEDBACK E AJUDAR O MÉDICO 
AUDITOR.

VISITA TÉCNICA PARA 
AUDITORIA 
PRESENCIAL

•DIFICULDADES DE 
VIZUALIZAÇÃO DOS 

MEDICAMENTOS NO BOX;
•ASSINATURA ENFERMEIRAS;

• SOLUÇÕES.

PERFIL DOS 
HOSPITAIS

AUDITORIA DE 
TERAPIA NUTRICIONAL

ANALÍTICA

Auditoria dos Prestadores de 
Dietas Hospitalares

Validação e Implementação de 
protocolos nutricionais

Identificação de Custos e Não-
conformidades na produção

Análise dos Indicadores de 
Utilização

OPERACIONAL

Acompanhamento dos pacientes 
em terapia nutricional (REDE 

credenciada x própria)

Gestão das nutrições parenterais

Controle da indicação da terapia
nutricional



BENEFÍCIO

CUSTO

AUDTN - PROPOSTA

SEGUIMENTO DA TN E MAIOR CONTROLE

USO RACIONAL DA TN
Nutrição Parenteral e Enteral

• Atenção para a cobertura contratual;
• Nutrição Enteral deverá sempre ter

prioridade em relação à Nutrição Parenteral;
• Não será considerado nutrição enteral, em

crianças, a dieta própria para a idade
administrada por sonda;

• Nutrição Enteral deve ser utilizada quando
estiverem mantidas as capacidades
absorsivas e motoras do trato
gastrointestinal.

RESULTADOS
CUSTO COM DIETAS – VALOR TOTAL

CLASSIFICAÇÃO 2012 2013
NUTRIÇÃO PARENTERAL 758.237,80 669.987,52 
NUTRIÇÃO ENTERAL PADRÃO 675.482,10 583.091,14 
INFANTIL 145.915,49 274.982,26 
NUTRIÇÃO ENTERAL DIABÉTICOS 150.795,88 187.078,59 
GI CONTROL 156.085,08 163.486,20 
CUBITAN 49.196,00 104.877,21 
NUTRIÇÃO ENTERAL RENAIS 76.140,80 88.221,01 
SUPLEMENTO GLUTAMINA 19.167,60 40.282,96 
DIPEPTIVEN 27.245,12 31.849,74 
NUTREN 10.467,23 25.289,02 
INFANTIL ESPECIAL 49.449,51 17.303,55 
SUPLEMENTO FIBRA 15.068,40 14.475,25 
SUPLEMENTO PROTEICO 11.105,82 9.147,94 
NUTRIÇÃO ENTERAL HEPATOPATAS 14.287,20 7.156,63 
NUTRIÇÃO ENTERAL FIBRAS 34.143,60 6.876,76 
NUTRI HYDRATE 3.035,55 3.635,80 
LACTOFOS 2.831,82 2.823,17 
PLURIMINERAL 2.871,20 2.375,40 
OLIGOSSAC 0,00 468,00 
SUPLEMENTO LIPÍDEO 0,00 130,00 
TOTAL DIETAS 2.201.526,20 2.233.538,15 

DIFERENÇA 13/12
(88.250,28)
(92.390,96)
129.066,77 
36.282,71 
7.401,12 

55.681,21 
12.080,21 
21.115,36 
4.604,62 

14.821,79 
(32.145,96)

(593,15)
(1.957,88)
(7.130,57)

(27.266,84)
600,25 
(8,65)

(495,80)
468,00 
130,00 

32.011,95 

LEGENDA
PARENTERAL
NE PADRÃO
NE INFANTIL
NE ESPECÍFICAS
SUPLEMENTOS

RESULTADOS
CUSTO COM DIETAS – VALOR POR BENEFICIÁRIO

CLASSIFICAÇÃO 2012 2013
NUTRIÇÃO PARENTERAL 3.355,03 2.875,48 
NUTRIÇÃO ENTERAL PADRÃO 1.093,01 1.166,18 
INFANTIL 2.279,93 3.525,41 
NUTRIÇÃO ENTERAL DIABÉTICOS 1.117,01 1.120,23 
GI CONTROL 1.975,76 2.595,02 
CUBITAN 1.144,09 1.263,58 
NUTRIÇÃO ENTERAL RENAIS 1.269,01 1.422,92 
SUPLEMENTO GLUTAMINA 255,57 221,33 
DIPEPTIVEN 2.476,83 1.990,61 
NUTREN 5.233,62 25.289,02 
INFANTIL ESPECIAL 1.648,32 961,31 
SUPLEMENTO FIBRA 1.506,84 361,88 
SUPLEMENTO PROTEICO 925,49 703,69 
NUTRIÇÃO ENTERAL HEPATOPATAS 793,73 650,60 
NUTRIÇÃO ENTERAL FIBRAS 794,04 2.292,25 
NUTRI HYDRATE 3.035,55 3.635,80 
LACTOFOS 141,59 156,84 
PLURIMINERAL 2.871,20 791,80 
OLIGOSSAC 234,00 
SUPLEMENTO LIPÍDEO 65,00 
TOTAL DIETAS 1.520,39 1.493,01 

DIFERENÇA 13/12
-14,29%
6,69%

54,63%
0,29%

31,34%
10,44%
12,13%
-13,39%
-19,63%
383,20%
-41,68%
-75,98%
-23,97%
-18,03%
188,68%
19,77%
10,77%
-72,42%

-
-

-1,80%

LEGENDA
PARENTERAL
NE PADRÃO
NE INFANTIL
NE ESPECÍFICAS
SUPLEMENTOS



A  Evolução
dos 

Hospitais

Valetudinaria

HOSPITAIS E OPERADORAS DEPENDEM UM DO 
OUTRO

PARA SOBREVIVEREM NO MERCADO

• QUANTOS PODEM CUSTEAR UMA INTERNAÇÃO COM
RECURSOS PRÓPRIOS ?

• ATIVIDADE HOSPITALAR É ASSISTENCIAL, PORTANTO SÓ É
VIÁVEL QUANDO O VOLUME DE ATENDIMENTO É ALTO!

• NO CONTRA-FLUXO A OPS SÓ LUCRA QUANTO MENOR FOR
A SINISTRALIDADE!

• GERA  ENTÃO O CONFLITO DE INTERESSES!

Mercado - Alguns Dilemas
• Grandes centros urbanos, principalmente nas

regiões Sudeste e Sul do País com maior
diversidade de OPS concorrendo no mercado
ocorre limitação da influência das OPS nas
regras do mercado;

• Nas outras regiões do País as poucas OPS
podem definir as regras do mercado, e os
hospitais atuarem como se fossem uma rede
própria;

Mercado - Alguns Dilemas



• Nas localidades com menor número de OPS e
presença de hospitais de referência, as OPS
passam a ofertar planos diferenciados devido
as dificuldades de negociações;

• Os hospitais com maior lucratividade são
aqueles que conseguem credenciar sua área
de SADTs (imagem e laboratório) para os
atendimentos ambulatoriais, conseguindo
amortizar a despesa fixa destas instalações de
elevado custo operacional.

Mercado - Alguns Dilemas Classificação Hospitalar

• Surgimento de Hospitais com tabelas próprias
e auto-denominados de 01ª Linha

• Inexistência de um modelo padronizado para
Classificação Hospitalar em nível Nacional

• Contratos de Prestação de Serviços muitas
vezes com itens inespecíficos ou omissos

• Tabelas Hospitalares diferentes em cada
Unimed ou OPS, Estado ou Região

Classificação Hospitalar

O objetivo da classificação é
propiciar o pagamento diferenciado e
justo para os prestadores de serviços em
função dos recursos disponíveis
(humanos, físicos e materiais), condições
de atendimento, investimentos
tecnológicos, sua resolutividade,
organização e dinamismo

Classificação Hospitalar

Avaliação
1. Edificações
2. Administração
3. Recursos Humanos
4. Conforto e Higiene
5. Arquivo Médico e Estatística
6. Ambulatório
7. Serviços Auxiliares de Diagnóstico e 

Terapia



Classificação Hospitalar

Avaliação

8. Unidade de Internação Geral e 
Especializada

9. Unidade de Tratamento Intensivo
10. Centro Cirúrgico
11. Centro de Esterilização
12. Centro Obstétrico
13. Centro de Neonatologia

Classificação Hospitalar
Avaliação

14. Unidade de Emergência
15. Nutrição e Dietética
16. Rouparia e Lavanderia
17. Farmácia
18. Comissão de Infecção Hospitalar
19. Transporte
20. Almoxarifado
21. Manutenção / Oficina
22. Câmara Mortuária e Velório

Classificação Hospitalar
Indicadores de Qualidade

• Organização
• Higiene das instalações e do paciente
• Manutenção dos equipamentos e 

instalações
• Resolutividade
• Conforto / Ambientação / Apresentação / 

Funcionalidade

Classificação Hospitalar
Indicadores de Qualidade

• Confiabilidade / Profissionalismo

• Segurança

• Rapidez no atendimento / Presteza

• Satisfação do usuário / paciente 
(pesquisa)



Classificação Hospitalar

• Categoria E (especial) – 86 a 100% da pontuação
máxima

• Categoria A – 71 a 85% da pontuação máxima

• Categoria B – 61 a 70% da pontuação máxima

• Categoria C – 50 a 60% da pontuação máxima

• Não Classificado – inferior a 50% da pontuação
máxima

Classificação Hospitalar
Forma de Remuneração

• Não Classificado = Remuneração da Categoria C –50%

• Categoria C = Remuneração Básica

• Categoria B = Remuneração da Categoria C +10%

• Categoria A = Remuneração da Categoria C +20%

• Categoria E = Remuneração da Categoria C +30%

O Segmento hospitalar privado vive um
rotineiro conflito de financiamento com as
fontes pagadoras, que buscam uma transição
do atual modelo, de remuneração por contas
abertas de serviços hospitalares, para a
remuneração por procedimentos (pacotes), a
qual requer gerenciamento de risco
financeiro por parte dos hospitais, fator
pouco presente no modelo vigente de
cobrança por contas abertas (Arashiro, LA.
2004).

É possível Alinhar todos os 
“Stakeholder”  ?

Exemplos de algumas práticas 
nos E.U.A



HOSPITAL SAFETY INCENTIVE AND
HEALTH CAMPAIGN 

REGENCE BLUE SHIELD

• O “Hospital Safety Incentive” foi uma das peças
componentes da estratégia global dos cuidados
de saúde da Regence Blue Shield

• O “Hospital padrão” alterou o benefício de
cobertura de 100% a 95% dos trabalhadores.

• Este incentivo deu ao sindicato dos
trabalhadores a opção de retornar até 100% do
benefício para assistência hospitalar, se os
serviços foram recebidas em

“hospitais seguros”.

HOSPITAL SAFETY INCENTIVE AND
HEALTH CAMPAIGN 

REGENCE BLUE SHIELD

HOSPITAL SAFETY INCENTIVE AND
HEALTH CAMPAIGN 

REGENCE BLUE SHIELD

• A segurança para o paciente foi mensurada
pelo “The Leapfrog Group” (terceirizada)

• É NECESSÁRIO TER INDICADORES DE
QUALIDADE DE ATENDIMENTO E “VALORIZAR”
ONDE HOUVER MELHOR QUALIDADE E
EFETIVIDADE DE TRATAMENTO.

HOSPITAL SAFETY INCENTIVE AND
HEALTH CAMPAIGN 

REGENCE BLUE SHIELD



Incentivos de Mercado 
Oferta de Cuidados c/ Inovação e Eficiência

Exemplo - Seguradora Geisinger’s CABG 

y Sistema “ProvenCare” foi iniciado em
fevereiro de 2006

y Check-list de 40 itens é aplicado para
assegurar que o paciente recebeu o
tratamento recomendado para a
Revascularização do Miocárdio

TimesPeople 

Incentivos de Mercado 
Oferta de Cuidados c/ Inovação e Eficiência

Exemplo - Seguradora Geisinger’s CABG 

y Taxa Fixa inclui os noventa dias do “follow-
up” do tratamento.

y Nenhum pagamento é solicitado as
seguradoras por nenhuma admissão
resultante de complicações pós-cirúrgicas.

Medicare – Incentivos de Pagamentos

y20% dos melhores hospitais em determinadas
áreas clínicas recebem 2% de pagamento
suplementar sobre o faturamento;

yPróximos 20% dos hospitais recebem 1% de
pagamento suplementar sobre o faturamento;

yRedução do pagamento em 3 anos para
hospitais com resultados ruins (tanto no custo
como em qualidade);



Medicare – Incentivos de Pagamentos

yO risco deve ser compartilhado entre
fornecedores e pagadores;

yCapacidade para mensurar o
desempenho é essencial para o
sucesso.

• Setor de internação

• Posto de enfermagem

• Visita ao quarto

• Contato com o médico assistente

• Contato com o diretor clínico

• Setor de faturamento 

O AUDITOR NA VISITA 
HOSPITALAR

O AUDITOR NA VISITA HOSPITALAR

• A visitação hospitalar é a grande
ferramenta da auditoria.

• O acompanhamento da internação em
tempo real evita o recebimento de
“contas surpresas” e de conflitos de
toda natureza.

VISITA HOSPITALAR

y Não interferir no relacionamento e
conduta do médico assistente com o
paciente e seus familiares.

y Conhecer os contratos e tabelas dos
prestadores de serviços credenciados.

y Relacionamento amistoso, cordial e
respeitoso com a rede credenciada e
usuários.



y Não endossar autorizações, contas
médicas e hospitalares ou quaisquer
outros procedimentos sem uma análise
prévia e minuciosa.

y Atuar com imparcialidade na análise dos
procedimentos, assumindo a
responsabilidade pelas informações e
autorizações emitidas.

VISITA HOSPITALAR
y Exercer a função com discrição, não

devendo, em hipótese alguma, fazer críticas
em público ou qualquer apreciação na
presença do examinado.

y Manter o sigilo profissional.

yEvitar comprometimentos de ordem afetiva,
familiar, política e comercial com o
credenciado ou paciente e seus familiares.

VISITA HOSPITALAR

FUNÇÕES DO  AUDITOR HOSPITALAR

y Treinar os novos auditores na revisão das
contas hospitalares.

y Avaliar todos os prontuários dos pacientes
ainda internados, num primeiro momento, se
inteirando de cada caso, observando as
indicações técnicas das internações, a
propriedade dos exames solicitados e
terapêutica, evolução clínica e tempo de
permanência.

y Verificar se no prontuário se o médico
assistente fez as prescrições diárias e as
anotações das evoluções.

y Verificar se os exames complementares
requisitados e os seus resultados estão
compatíveis com o diagnóstico de
internação.

FUNÇÕES DO  AUDITOR HOSPITALAR



y Visitar, num segundo momento, todos os
pacientes internados , examinando-o se for
necessário conforme a conduta determinada
pelo CFM, constatando o ato executado e o
nível de satisfação do usuário.

y Verificar os códigos solicitados, autorizados
ou não, e corrigir eventuais distorções.

y Visitar e vistoriar os nosocômios e serviços
auxiliares de diagnóstico e tratamento.

FUNÇÕES DO  AUDITOR HOSPITALAR

y Avaliar continuamente o trabalho da equipe
e fazer sugestões para o aperfeiçoamento
das normas de condutas de visitas
hospitalares, de conferência de contas
médicas e de análises de procedimentos,
propiciando assim uniformidade de critérios.

y Participar de equipe multidisciplinar para
classificação hospitalar e de outro serviço de
saúde.

FUNÇÕES DO  AUDITOR HOSPITALAR

y Prorrogar as internações e autorizar os
procedimentos de alto custo devidos.

y Orientar os médicos e usuários quanto aos
direitos contratuais e normas da empresa.

y Ao detectar irregularidades técnicas ou
administrativas, cientificar a Direção do
Hospital e aos seus superiores.

FUNÇÕES DO  AUDITOR HOSPITALAR

yOpinar junto a administração da OPS sobre
os serviços que reiteradamente trazem
transtornos aos beneficiários ou agem de
modo irregular, procurando embasar-se em
fatos confiáveis.

yDirimir dúvidas quanto ao processo de
glosas.

FUNÇÕES DO  AUDITOR HOSPITALAR



y Fortalecer o elo de ligação entre o hospital e a
empresa.

y Elaborar relatório diário de produtividade.

y Cumprir as normas de auditoria da empresa, o
regimento interno, as ordens de serviço e o
código de ética do seu conselho.

y Participar de eventos indicados pela supervisão.

FUNÇÕES DO  AUDITOR HOSPITALAR

• Elaborar relatório de irregularidades
(internações desnecessárias, realização de
cirurgia distinta da que foi autorizada ou de
procedimento sem cobertura contratual),
propor medidas corretivas e acompanhar
suas implementações.

FUNÇÕES DO  AUDITOR HOSPITALAR

• Examinar as faturas no tocante aos dados da
GIH: número de diárias, tipo de acomodação,
porte de sala, exames complementares,
quantidade de medicamentos e materiais,
taxas hospitalares e outros itens descritos na
fatura, detendo-se nas sinalizações da
auditoria de enfermagem. Após a correção, o
médico auditor carimba, data e assina.

FUNÇÕES DO  AUDITOR HOSPITALAR

Evitar distorções no custo e na qualidade.
Alguns exemplos:

• Utilização de sondas uretrais para aspiração de
secreção.

• Repetição de exames por extravios ou por falta
de informação no prontuário.

• Horário das altas sem considerar o fechamento
de diárias.

• Paciente sem diagnóstico ou sem definição de
um médico responsável.

FUNÇÕES DO  AUDITOR HOSPITALAR



• Visitas Hospitalares x Pareceres x
Acompanhamentos.

• Checar a indicação e a necessidade de
permanência em UTI.

• Autorizar procedimentos e exames em
pacientes internados e cobrar do prestador
agilidade na execução.

• Verificar o uso de medicamentos genéricos.

FUNÇÕES DO  AUDITOR HOSPITALAR

• Autorizar e checar o uso de medicações de alto
custo.

• Acompanhar diariamente o paciente durante o
seu internamento, conversando com o médico
assistente sobre o plano terapêutico.

• Checar a necessidade e a quantidade de
Fisioterapias Respiratórias e Motoras.

• Autorizar os tratamentos de hemoterapia.

FUNÇÕES DO  AUDITOR HOSPITALAR

Busca da Boa Prática!

• INTERNAÇÕES DESNECESSÁRIAS
• LONGA PERMANÊNCIAS
• USO INADEQUADO DE ANTIBIÓTICOS
• EXCESSO DE TC E RNM
• ATRASO NO RESULTADO DE EXAMES
• READMISSÃO
• INFECÇÕES ASSOCIADAS AOS CUIDADOS

OU CIRÚRGICA
• FALTA DE LEITOS

• O

Faturamento

Fonte: site
www.faturmedica.com.br



Ferramentas para análise do Faturamento

Tabela AMB/ 
CBHPM / 

TUSS

Contratos dos 
Prestadores

Tabelas de 
Diárias e Taxas

Revista 
Simpro

Revista 
Brasíndice

CID - 10
Resoluções do 

COREN e do 
CREMEC

Tabela de 
Materiais 

Descartáveis

Relação dos 
Prestadores de 

Serviços

Tabela de 
OPMES e 

Compatibilização

Ferramentas 
do Faturamento

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

DEF Tabela de 
Genéricos

Fatura Hospitalar Prontuário

Autorizações , 
Laudos, Relatórios 

e Justificativas

Ferramentas 
do Faturamento

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarAuditoria de Contas 

Hospitalares

Itens Avaliados pela Auditoria de Contas Médicas 
Hospitalares

Identificação
Dados da Internação
Resumo Clínico da Internação e Diagnósticos
Diárias e Taxas e Equipamentos
Gases
Exames
Hemoderivados
Materiais de Alto Custo



Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarAuditoria de Contas 

Hospitalares

Itens Avaliados pela Auditoria de Contas Médicas 
Hospitalares

Medicações e Medicações de Alto Custo
Serviços
Honorários
Fisioterapia
Procedimentos
Valores referenciais
Motivos da Glosa
Considerações do Auditor

Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarAuditoria de Contas 

Hospitalares
1. Resumo Clínico da Internação – Relato pelo Auditor

das intercorrências clínicas e cirúrgicas ocorridas
com o paciente, da admissão hospitalar até a alta.

• Sucinto mas completo
• Fácil entendimento
• Útil, no sentido de que facilite a

compreensão de todo a internação para o
leitor

• Através do resumo clínico da internação, não
há necessidade de se verificar todo o
prontuário do paciente para avaliar a
qualidade do atendimento

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoHistória do

Prontuário Médico

• Entre 3.000 e 2.500 a.C. – 01º Relatório Médico,
feito pelo médico egípcio Inhotep, que registrou
quarenta e oito casos
cirúrgicos em um papiro.

• Hipócrates, no século 5 A.C., dizia que o registro
médico deveria refletir exatamente o curso da
doença e indicar as suas possíveis causas. Seu
registro era sempre feito em ordem cronológica, ou
seja, era um registro médico orientado ao tempo
(time-oriented medical record).

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoHistória do

Prontuário Médico

• Nos séculos posteriores, pouco se registrou
sobre as moléstias.

• 1137 – Londres - Hospital São Bartolomeu
primeira instituição hospitalar de que se tem
notícia a registrar Anotações relativas aos
pacientes .



Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoHistória do

Prontuário Médico

• 1580 – Itália - Camilo de Lellis aperfeiçoou a
assistência aos doentes hospitalizados com mais
organização nas prescrições médicas, nos
relatórios de enfermagem e nas prescrições do
regime alimentar.

• 1897 – EUA - Hospital Geral de Massachussets
foi o primeiro a organizar um serviço de arquivo
médico e estatística.

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoHistória do

Prontuário Médico

• Final do século XIX, o cirurgião William Mayo funda a
Mayo Clinic que, inicialmente, como era comum em
outros hospitais, tinha o seu prontuário separado por
cada médico, podendo o paciente ter um prontuário
para cada médico da instituição.

•1907 - Mayo Clinic adota um prontuário único para
cada paciente. Nascia, então, o registro médico
centrado no paciente (patient-centered medical
record).

Auditoria Hospitalar
Prontuário Médico

• 1910 – Abraham Flexner elaborou um relatório
sobre educação médica, o “Medical Education in the
United States and Canada” e, nele, fez a primeira
declaração formal sobre a função e o conteúdo do
registro médico. Flexner também encorajava os
médicos a manter o prontuário individualizado por
paciente.

• Em 1913, o Colégio Americano de Cirurgiões, para
credenciar hospitais, exigia registro completo dos
casos e arquivamento dos prontuários.

História do
Prontuário Médico

Auditoria Hospitalar
Prontuário Médico

O conteúdo do registro médico foi
muito discutido até 1940 quando, então, foram
exigidos registros médicos bem organizados como
requisito para se obter acreditação hospitalar por
parte do governo americano. Com a chegada da
Informática aos hospitais, uma nova história
começou a se formar devido ao surgimento de novos
conceitos e paradigmas.

História do
Prontuário Médico



Auditoria Hospitalar
Prontuário Médico

• 1944 - Prof.ª Dr.ª Lourdes de Freitas Carvalho, no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
introduz o uso do Prontuário.

• O sistema foi adotado pelo Instituto Nacional de Previdência
Social, o que contribuiu para sua consolidação no âmbito
nacional.

• Atualmente, o Código de Ética Médica, aprovado pela
resolução n.º 1246/88, estabelece, no artigo 69, a
obrigatoriedade de elaboração de prontuário para cada
paciente.

História do
Prontuário Médico

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoEVOLUÇÃO DOS 

PRONTUÁRIOS

• PASSADO: Acesso por uma pessoa (o médico) a cada
tempo.

• PRESENTE: Equipes multidisciplinares, 100-180
pessoas envolvidas, em diferentes locais, ao mesmo
tempo.

• FUTURO: Acesso instantâneo e múltiplo, integração
de diferentes fontes e mídias, integração de
informações clínicas, uso concorrente e interativo.

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoConceito Prontuário 

Médico

Documento único constituído de
um conjunto de informações, sinais e
imagens registradas, geradas a partir de
fatos, acontecimentos e situações sobre a
saúde do paciente e a assistência a ele
prestada, de caráter legal, sigiloso e
científico, que possibilita a comunicação
entre membros da equipe multiprofissional
e a continuidade da assistência prestada ao
indivíduo (Resolução 1638/2002, CFM).



Auditoria Hospitalar
Prontuário Médico

FINALIDADES 
DO PRONTUÁRIO

O Prontuário Médico é elemento
valioso para o paciente e a instituição que
o atende, para o médico, bem como para
o ensino, a pesquisa e os serviços de
saúde pública, servindo também como
instrumento de defesa legal. Resolução
1331/89, CFM

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoCOMPONENTES 

DO PRONTUÁRIO MÉDICO

SÃO DOCUMENTOS PADRONIZADOS QUE DEVERÃO
FAZER PARTE DO PRONTUÁRIO MÉDICO
(PC/CFM/Nº 16/1990):

Ficha de Anamnese
Ficha de Evolução
Ficha de Prescrição Terapêutica
Ficha de Registro de Resultados de exames laboratoriais e de
outros métodos diagnósticos auxiliares.

OBS.: o modelo de cada ficha pode ser definido por cada
Instituição.

Auditoria Hospitalar
Prontuário Médico

Faturamento e
Prontuário Médico
Cobrança de gastos com o paciente:

• Depende de dados corretamente assinalados no
prontuário.
• São cobráveis todos os procedimentos realizados
por médicos, odontólogos e profissionais não-
médicos (nutricionista, assistente social, psicólogo,
fisioterapeutas e outros).
• Exames laboratoriais e de imagem,
anatomopatológicos, medicina nuclear, endoscópicos,
operações, radio e quimioterapias e outros.

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoFaturamento e

Prontuário Médico

• Falta de registro dos procedimentos no
prontuário pode ocasionar despesas não
cobradas.
• Falta de registro de descrição cirúrgica pode
motivar glosa do pagamento referente a
operações.
• Atender um paciente sem anotar a consulta no
prontuário significa perda de recursos, porque tal
consulta poderá não ser faturada para cobrança
em relação a entidades conveniadas.



Auditoria Hospitalar
Prontuário Médico

O prontuário é instrumento de defesa e
de acusação. É muito lembrada as frases:

“O que não está escrito no prontuário
não aconteceu”.

“DOUTOR O QUE VOCÊ ESCREVE É O
QUE LHE PROTEJE.”

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoAUDITOR E

PRONTUÁRIO MÉDICO

A Auditoria deve promover segurança
para o paciente.

Para as auditorias, o acesso ao prontuário
será feito dentro das dependências da
instituição responsável pela sua posse e
guarda.
(Resolução do CFM n.º1.466/96; Parecer CFM
n.º 02/94).

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoAUDITOR E

PRONTUÁRIO MÉDICO

• Prontuários ou cópias deste não podem, portanto,
ser retirados do estabelecimento de assistência
médica pelo auditor.

• Também este não poderá fazer anotações em suas
páginas, mesmo que seja médico.

Item 17.10 do Regimento de Normas de
Fiscalização do CRM-DF 2001, p. 29 e na Resolução do
CFM n.º 1.614/01, art. 7.

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoAUDITOR E

PRONTUÁRIO MÉDICO

• Avaliação sistemática da qualidade prestada
ao cliente pela análise dos prontuários.

• Acompanhamento do cliente in loco.

• Verificação da compatibilidade entre o
procedimento realizado e os itens cobrados na
conta hospitalar, garantindo justa cobrança e
pagamento adequado (Motta ALC.; 2003)



Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoAUDITOR E

PRONTUÁRIO MÉDICO

O perito tem o direito de
examinar o paciente para confrontar
seu estado com o que se descreve no
prontuário, conforme Parecer do
CFM n.º 021/94.

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoAUDITOR E

PRONTUÁRIO MÉDICO

1. Investigar as internações/permanência evitáveis
e o impacto financeiro dessa ação em um
hospital privado através do gerenciamento de
custos;

2. Criar protocolos de atendimento se necessário,
avaliando protocolos já existentes;

3. Manter satisfação e fidelidade dos clientes
através de uma assistência prestada de
excelência;

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoAlguns Problemas

Prontuário Médico

• Anotações ilegíveis

• Documentos faltantes

• Desorganização da pasta

• Rasuras

• Uso irregular

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoAlguns Problemas

Prontuário Médico

• Falta de controle de uso

• Abreviaturas, siglas, sinais impróprios

• Dados faltantes

• Erros gramaticais

• Preenchimento dos cabeçalhos



Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoFALHAS E DÚVIDAS COMUNS

PRONTUÁRIO MÉDICO

• PRONTUÁRIOS SEM EXAMES DO PACIENTE

• AUSÊNCIA DE MÉDICO RESPONSÁVEL

• AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA

• MEDICAÇÃO SEM PRESCRIÇÃO

• ALTERAÇÃO DA PRESCRIÇÃO OU DO TRATAMENTO
MÉDICO

• USO IRREGULAR

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoFALHAS E DÚVIDAS COMUNS

PRONTUÁRIO MÉDICO

• ATENDIMENTO SEM PRONTUÁRIO

• FALTA DE CARIMBO

• AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS,
LAUDOS OU RELATÓRIOS

• NUMERAÇÃO DAS FOLHAS

• PERDAS / ROUBOS

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoRELATÓRIO DE AUDITORIA

É o método do auditor 
comunicar os 

resultados de seu 
trabalho

Deve ser redigido 
com objetividade e 
imparcialidade, de 
forma a expressar 

claramente os 
resultados dos 

trabalhos realizados

É confidencial e deve 
ser apresentado ao 

superior imediato ou 
pessoa autorizada 

Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoRELATÓRIO DE AUDITORIA

É um 
documento que 
tem início, meio 

e fim.

Início: abertura 
pequena, direta e 

de fácil 
entendimento, 

dizendo do que se 
trata

Meio ou corpo: 
seleção de fatos, 

resultados, 
análise 

interpretação 
das evidências

Fim: conclusões, 
recomendações.



Auditoria Hospitalar
Prontuário MédicoPOSSÍVEIS BENEFÍCIOS

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Redução do 
tempo médio 
de internação

Redução do volume 
de glosas e 

conseqüentes 
recursos e revisões

Identificação 
de clientes para 

internação 
domiciliar

Auditoria Hospitalar
Prontuário Médico

NÃO COLOCAR NOS RELATÓRIOS OS TERMOS

•  PARA  O  QUE  COUBER
•  PARA  PROVIDÊNCIAS  CABÍVEIS
•  S.M.J ( SALVO MAIOR JUÍZO)
•  ETC
•  OUTROS  DOCUMENTOS
•  MAIS  OU  MENOS
•  EU  ACHO
•  SUPER
•  HIPER

Auditoria Hospitalar
Prontuário Médico

Solicitação 
Prontuário Médico

Fortaleza, _____de _____________de 2011.
Ofício nº ______/2011
Prezad(a) Senhor(a),
Pelo presente solicitamos cópia na íntegra do prontuário do(a)
paciente__________________AIH / APAC nº ________, data da
internação / atendimento em ____/____/____, conforme
Resolução do C.F.M. 1614 / 01, artigo 7º, parágrafo 1º para fins
de instrução de processo de auditoria.
Certos de contarmos com o seu apoio e atenção, aproveito a
oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima
e distinta consideração.
________________________
Ilmo(a) Sr(a) Dr(a)
_________________________
D.D. Diretor Clínico do Hospital

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética



Responsabilidade
Ética-Profissional

Resolução CFM nº 1.931/2009

C.E.M.

Resolução CFM 1614/2001

Clima de insatisfação geral

Operadoras
Os prestadores de serviços
sobrecarregam o custo da Saúde, por
isso têm de se evitar a realização ou o
pagamento do desnecessário.

Prestadores
As operadoras querem pagar o
mínimo possível e tentam comprar o
máximo de qualidade com muito
pouco recurso.

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética

Usuários
Acham caro o que pagam a título de
contribuição mensal, não entendem o caráter
solidário e além de tudo acham que as
operadoras querem impedir que façam tudo
o que precisam e têm direito.

Empresa que oferece benefício saúde
Veem como despesa e não investimento o
plano de saúde dos funcionários e seus
familiares diretos; querem pagar o mínimo
possível, sem muita evidência de
preocupação com a qualidade.

Auditoria Hospitalar
Agravos e ÉticaClima de insatisfação geral

Consulta nº 68.302/09

INTERESSADO: L.C.A
ASSUNTO: Sobre o artigo 8º da Resolução CFM 

1.614/2001, que normatiza o exercício da 
auditoria médica no Brasil.

RELATOR: Conselheiro Antonio Pereira Filho

APROVADO NA 4.072ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA 
EM 28.08.2009.
HOMOLOGADO NA 4.075ª REUNIÃO PLENÁRIA, 
REALIZADA EM 01.09.2009.

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética



Há que haver, a obrigatoriedade de um
consenso entre assistente e auditor quando
houver divergência de pertinência do ato
médico solicitado ou que é mais comum,
divergência de codificação. Na maioria das
vezes, a divergência pode ser resolvida com um
exame diagnóstico pré-operatório ou pelo
anatomopatológico ou pós-operatório;
Inequivocamente a auditoria é ato médico, e o
auditor responde por ele à luz do Código de
Ética Médica.

Ementa
Auditoria Hospitalar

Agravos e Ética

“Quanto à sua forma, é recomendável que
seja por escrito, mesmo porque ficariam as
partes resguardadas de eventuais problemas
futuros, nada impedindo, porém, que o
entendimento seja verbal.”

Dr. Helvécio Neves Feitosa 

Palavras de
Conselheiros

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética

“Por fim, julgamos que o perfeito conhecimento
dos limites de atuação, o bom senso, a
moderação, a cordialidade, o diálogo e a polidez
devem presidir as relações entre o médico
auditor e o médico assistente, pois acreditamos
ser este o melhor caminho da prevenção de
conflitos que permeiam essa delicada
convivência profissional.”

Dr. Helvécio Neves Feitosa 

Palavras de
Conselheiros

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética



Consulta nº 36.986/05
INTERESSADO: E.A.G
ASSUNTO: Qualificação necessária e funções do médico 

auditor, bem como suas responsabilidades em 
casos de demora na realização de exames ou 
procedimentos, em face de preenchimento 
ilegível, incorreto ou incompleto por parte do 
médico assistente.

RELATOR: Conselheiro Henrique Carlos Gonçalves.

APROVADO NA 3.330ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM
22.07.2005.

HOMOLOGADO NA 3.333ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM
26.07.2005.

Ementa: O auditor não necessita ter títulos de
especialidades ou outros requisitos formais. Deve ser
habilitado e ter competência comprovável de sua
habilidade no trabalho que vai desenvolver.

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética

Consulta nº 115.486/07

INTERESSADO: F.R.S.B
ASSUNTO: Embasamento em publicações médicas para 

emissão de laudos. Ética médica.

RELATOR: Conselheiro Antonio Pereira Filho
APROVADO NA 3.948ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM 
09.01.2009.
HOMOLOGADO NA 3.951ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA 
EM 13.01.2009.

EMENTA: As evidências científicas ao contrário de
tirarem do médico sua autonomia, a enriquecem,
agregando à autonomia do médico os princípios
éticos da beneficência e da não maleficência.

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética

As evidências científicas ao contrário de tirarem
do médico sua autonomia, a enriquecem, agregando à
autonomia do médico os princípios éticos da
beneficência e da não maleficência

O ordenamento jurídico brasileiro citado pelo
Consulente nunca colidiu com as evidências científicas
da medicina, ao contrário, baseia-se nela para suas
decisões.

Em sendo conhecedor de colegas que
eventualmente exerçam a medicina a margem das
evidências científicas, deve o Consulente comunicar o
fato à Comissão de Ética Médica da Instituição onde
trabalha ou ao próprio Conselho Regional de Medicina.

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética



Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética Auditoria Hospitalar

Agravos e Ética

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética

Evolução das 
OPMES



PROCESSO-CONSULTA CFM Nº 8.077/07

INTERESSADO: S.J.W
ASSUNTO: Exigência, pelo médico, de fornecimento de

materiais e instrumentais de determinada marca
comercial para realização de procedimentos
médicos.

RELATOR: Cons. José Hiran da Silva Gallo
RELATOR DE VISTA Cons. Antonio Gonçalves Pinheiro

EMENTA: Não há justificativa para o médico excluir
marca comercial de produtos e/ou instrumentos
para procedimentos, sendo garantido a ele o
conhecimento antecipado de cadastro destes no
âmbito do seu trabalho e também que devam ser
consideradas excepcionalidades para análise.

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética

Resolução CFM nº 1.956 / 2010

ASSUNTO: Disciplina a prescrição de materiais
implantáveis/órteses/próteses e determina
arbitragem de especialista quando houver
conflito.

Presidente do CFM: ROBERTO LUIZ D'AVILA

Secretário Geral HENRIQUE BATISTA E SILVA

Art. 1° Cabe ao médico assistente determinar as características
(tipo, matéria-prima, dimensões) das órteses, próteses e materiais
especiais implantáveis, bem como o instrumental compatível,
necessário e adequado à execução do procedimento.
Art. 2° O médico assistente requisitante deve justificar clinicamente
a sua indicação, observadas as práticas cientificamente
reconhecidas e as legislações vigentes no país.
Art. 3° É vedado ao médico assistente requisitante exigir fornecedor

ou marca comercial exclusivos.

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética

Resolução CFM nº 1.956 / 2010

ASSUNTO: Disciplina a prescrição de materiais
implantáveis/órteses/próteses e determina
arbitragem de especialista quando houver
conflito.

Presidente do CFM: ROBERTO LUIZ D'AVILA

Secretário Geral HENRIQUE BATISTA E SILVA

Art. 4° As autorizações ou negativas devem ser acompanhadas de
parecer identificado com o nome e número de inscrição no
Conselho Regional de Medicina do médico responsável pelo
mesmo.
Art. 5° O médico assistente requisitante pode, quando julgar
inadequado ou deficiente o material implantável, bem como o
instrumental disponibilizado, recusá-los e oferecer à operadora ou
instituição pública pelo menos três marcas de produtos de
fabricantes diferentes, quando disponíveis, regularizados juntos à
Anvisa e que atendam às características previamente especificadas.

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética

Resolução CFM nº 1.956 / 2010

ASSUNTO: Disciplina a prescrição de materiais
implantáveis/órteses/próteses e determina
arbitragem de especialista quando houver
conflito.

Presidente do CFM: ROBERTO LUIZ D'AVILA

Secretário Geral HENRIQUE BATISTA E SILVA

Parágrafo único. Nesta circunstância, a recusa deve ser
documentada e se o motivo for a deficiência ou o defeito
material a documentação deve ser encaminhada pelo
médico assistente ou pelo diretor técnico da instituição
hospitalar diretamente à Anvisa, ou por meio da câmara
técnica de implantes da AMB (implantes@amb.org.br),
para as providências cabíveis.

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética



Resolução CFM nº 1.956 / 2010

ASSUNTO: Disciplina a prescrição de materiais
implantáveis/órteses/próteses e determina
arbitragem de especialista quando houver
conflito.

Presidente do CFM: ROBERTO LUIZ D'AVILA

Secretário Geral HENRIQUE BATISTA E SILVA

Art. 6° Caso persista a divergência entre o médico assistente 
requisitante e a operadora ou instituição pública, deverá, de comum 
acordo, ser escolhido um médico especialista na área, para a decisão.
§ 1° Esta decisão não deverá ultrapassar o prazo de cinco dias úteis, 
contados a partir do conhecimento do responsável pela arbitragem.
§ 2° Cabe arbitragem mesmo nas situações de emergências, quando 
não for possível pré-autorização e tenha sido usado o material 
implantável, órtese ou prótese.
§ 3º O médico que atua como árbitro tem direito a remuneração 
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Agravos e Ética Critérios Clínicos e Angiográficos para 

indicação de Stents Revestidos por Drogas

Devem ser indicados nos casos em que
o índice de reestenose a curto e médio
prazo são elevados, garantindo portanto
uma boa relação de custo-efetividade. São
eles:

• Em vasos derradeiros;

• Em lesões da tronco da Coronária Esquerda
quando a revascularização está contra-
indicada;

Critérios Clínicos e Angiográficos para 
indicação de Stents Revestidos por Drogas

Devem ser indicados nos casos em que o
índice de reestenose a curto e médio prazo
são elevados, garantindo portanto uma boa
relação de custo-efetividade. São eles:

• Em lesões reestenóticas intra-stents
convencionais;

• Estes são critérios que , individualmente e por
si só, já indicam a colocação do stent
revestido.

Critérios Clínicos e Angiográficos para indicação 
de Stents Revestidos por Drogas

Os seguintes critérios , quando encontrados 
2 ou mais no paciente, também são 
utilizados para indicação:

• Paciente diabético;
• Em lesões coronarianas extensas (mais que 

20mm de extensão);
• Em lesões coronarianas em vasos de 

pequeno calibre (menor que 3,0mm de 
diâmetro);

• Em lesões de artéria Descendente Anterior 
maior que 3,5mm de diâmetro.
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Consulta nº 114.073/06

INTERESSADO: N.S.L

ASSUNTO: Qual o limite de interferência de uma auditoria médica
na criação de regras, dentro da própria seguradora. 1)
liberação de senha após a segunda opinião; 2) negativa
de liberação de senha; 3) liberação de senhas
incompletas.

RELATOR: Conselheiro Antonio Pereira Filho.

APROVADO NA 4.218ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA
EM 14.06.2010.

Cremesp
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O mecanismo da segunda opinião médica é
usual em todo mundo e em si não é antiética.
Havendo divergência entre a primeira e a segunda
opinião, o ideal é recorrer a uma junta médica com a
participação de um terceiro expert escolhido de
comum acordo entre médicos que emitiram as
opiniões divergentes. Se o auditor não concordar com
uma indicação cirúrgica ou com uma codificação de
cirurgia feita pelo médico assistente, não está ferindo
a ética médica apenas por discordar...

Ementa
Auditoria Hospitalar

Agravos e Ética

... A colecistectomia por via videolaparoscópica
e a herniorrafia umbilical são duas cirurgias
distintas, não sendo a herniorrafia umbilical
tempo da colecistectomia. Para não autorizar a
herniorrafia umbilical, o auditor deve proceder
à perícia, e em não constatando a hérnia
umbilical deve entrar em contato com o médico
solicitante e com ele discutir os achados da
perícia.

Ementa
Auditoria Hospitalar

Agravos e Ética



Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética Consulta nº 117.498/06

INTERESSADO: M.R.S
ASSUNTO: Sobre cobertura ou não de procedimentos 

médicos e de medicamentos pelas operadoras 
de planos de saúde, com base na Lei 9.656/98, 
em seu artigo 10. Função do CRM.

RELATOR: Conselheiro Antonio Pereira Filho
APROVADO NA 3.751ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM 23.11.2007.
HOMOLOGADO NA 3.754ª REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM 
27.11.2007.

EMENTA: Não cabe a este Tribunal de Ética e
fiscalizador do exercício profissional dos médicos
opinar sobre cobertura ou não de
procedimentos médicos e medicamentos pelas
operadoras

Auditoria Hospitalar
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Artigo 33

Assumir responsabilidade por ato médico
que não praticou ou do qual não participou
efetivamente.

É Vedado 
ao Médico

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética
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Discordâncias da nomenclatura dos atos médicos, da sua
codificação através de tabelas, do valor financeiro a ser
pago, não se constituem em interferência no exercício
profissional. Questionamentos ou solicitações de
relatórios não devem ser confundidos com interferência
nos atos profissionais de outro colega. Nem mesmo a
glosa (não pagamento) pode ser assim entendida como
tal.

PARECER CREMEC Nº 26/2003 - 15/12/03

INTERESSADO: CREMEC ex-officio

ASSUNTO: Modificação de procedimento indicado pelo 
médico assistente por parte de Auditoria 
Médica do Plano de Saúde

RELATOR: Cons. Helvécio Neves Feitosa

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética

EMENTA: A mudança de procedimento indicado pelo
médico assistente por parte do Setor de Auditoria
Médica de Plano de Saúde ou Cooperativa de Trabalho
Médico constitui-se em ilícito ético, por infringência
dos artigos 81, 118 e 121 do CEM e Art. 8o da
Resolução CFM 1.641/2001.
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PARECER CREMEC Nº 26/2003 - 15/12/03

INTERESSADO: CREMEC ex-officio

ASSUNTO: Modificação de procedimento indicado pelo 
médico assistente por parte de Auditoria 
Médica do Plano de Saúde

RELATOR: Cons. Helvécio Neves Feitosa
“Você como auditor não pode negar uma solicitação
do médico, mas a Operadora pode pagar o que
realmente foi realizado.”

Dr. José Albertino Souza

“Penso que seria até mais cômodo para os maus
auditores que querem conter o custo a qualquer
preço, não negar, mas também posteriormente não
pagar.”

Dr. Antônio Pereira Filho

Palavras de
Conselheiros

Auditoria Hospitalar
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Não existe obrigatoriedade pela ANS para
que as Operadoras ofertem o
credenciamento universal. Nas situações
aonde a Operadora não disponha de médicos
ou serviços para atender os seus
beneficiários a mesma terá que garantir o
ressarcimento integral ao beneficiário.

Auditoria Hospitalar
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Quando o beneficiário optar para a
realização de procedimento cirúrgico por
médico não credenciado a OPS, a Operadora
não possui a obrigatoriedade de ressarcir os
honorários médicos da equipe cirúrgica. O
beneficiário os arcará como particular através
de livre negociação com a equipe médica.
Não é aceito pelas OPS a terceirização de
solicitação de procedimentos.

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética
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Consulta nº 6.347/06

INTERESSADO: M.J.D.T
ASSUNTO: Decisão da ... em efetuar o pagamento dos 

honorários somente após o julgamento final 
da ação e caso haja a condenação da OPS

RELATOR: Conselheiro Ivan de Araújo Moura Fé

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética

...independente de previsão contratual, os
procedimentos necessários em caso de
urgência ou de risco iminente de vida para
o paciente devem ser realizados.
Surge, então, a questão: quem paga os
honorários do médico?
Entendemos que, em caso de impasse, a
matéria é passível de apreciação pelo
Judiciário.

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética
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• O Auditor tem o dever de se identificar
em todos os seus atos. (Parecer CFM
1614/2001).

• O ato de autorizar procedimentos é um
ATO MÉDICO. O Médico que trabalha
para um convênio na função de autorizar
a realização de procedimentos é um
Médico Auditor e tem sua atividade regida
pelo Parecer CFM 1614/2001.

Exercício Profissional

Adaptado Boletim SBN agosto  2010

Auditoria Hospitalar
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Considerando que o reprocessamento de
produtos médicos rotulados para uso único é uma
realidade em nosso país;

Considerando que existem uma gama de
produtos sendo reprocessados sem nenhum critério
normatizado, podendo colocar em risco os usuários
dos serviços de saúde;

Considerando que existem várias dificuldades
em garantir a qualidade do produto após o primeiro
uso, por não ser viável uma limpeza, desinfecção e
esterilização, conforme os padrões estabelecidos

Auditoria Hospitalar
Agravos e Ética

Resolução - REnº 515, de 115 de fevereiro de 2006

Art. 1º Estabelecer a lista de produtos médicos
enquadrados como de uso único proibidos de serem
reprocessados, que constam no anexo desta
Resolução.

Art. 2º Esta lista poderá ser atualizada e
encontrada no sitio: www.anvisa.gov.br.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Auditoria Hospitalar
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Resolução - REnº 515, de 115 de fevereiro de 2006
“Lista  de  Produtos  Médico-Hospitalares  de  Uso  Único”,  modificada  em  13/07/2005

1. Agulhas com componentes, plásticos não desmontáveis 
2. Aventais descartáveis;
3. Bisturi para laparoscopia com fonte geradora de energia, para corte ou coagulação com 
aspiração e irrigação;
4. Bisturis descartáveis com lâmina fixa ao cabo; (funcionalidade)
5. Bolsa coletora de espécimes cirúrgicos;
6. Bolsas de sangue;
7. Bomba centrífuga de sangue;
8. Bomba de infusão implantável;
9. Campos cirúrgicos descartáveis;
10. Cânulas para perfusão;
11. Cateter de Balão Intra-aórtico;
12. Cateter epidural;
13. Cateter para embolectomia, tipo Fogart;
14. Cateter para oxigênio;
15. Cateter para termodiluição (swan ganz/ similares);
16. Cateter para ureter duplo J;
17. Cateteres de diálise peritoneal de curta e longa permanência;
18. Cateteres e válvulas para derivação ventricular;

Auditoria Hospitalar
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Resolução - REnº 515, de 115 de fevereiro de 2006



19. Cateteres para infusão venosa com lume único, duplo ou triplo periféricos ou centrais;
20. Clipes de aneurisma permanente e temporário; 
21. Cobertura descartável para mesa de instrumental cirúrgico;
22. Coletores de urina de drenagens, aberta ou fechada;
23. Compressas cirúrgicas descartáveis;
24. Conjuntos de tubos para uso em circulação extracorpórea;
25. Dique de borracha para uso odontológico;
26. Dispositivo para infusão venosa periférica ou aspiração venosa;
27. Dispositivo para sutura mecânica, não desmontável linear ou circular;
28. Drenos em geral;
29. Eletrodo para geradores de pulsos implantáveis;
30. Embalagens descartáveis para esterilização de qualquer natureza;
31. Endopróteses vascular implantável;
32. Equipos descartáveis de qualquer natureza exceto as linhas de diálise;
33. Esponjas Oftalmológicas;
34. Estabilizador de tecido tipo Octopus e similares;
35. Expansores de pele com válvula;
36. Extensões para eletrodos implantáveis;
37. Extensores para bomba de infusão e bomba de seringa;
38 Extensores para equipos com ou sem dispositivo para administração de medicamentos

Auditoria Hospitalar
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Resolução - REnº 515, de 115 de fevereiro de 2006

39. Filtros de linha para sangue arterial;
40. Filtros para cardioplegia;
41. Filtros para veia cava;
42. Fios de sutura cirúrgica: fibra, natural, sintético ou colágeno, com ou sem agulha; 
43. Geradores de pulso implantáveis;
44. Hemoconcentradores;
45. Injetores valvulados (para injeção de medicamentos, sem agulha metálica);
46. Implantes oftalmológicos;
47. Lâmina de Shaiver com diâmetro interno menor que 3mm;
48. Lâminas descartáveis de bisturi;
49. Lancetas de hemoglicoteste;
50. Lentes de contato descartáveis; 
51. Linhas de Irrigação e Aspiração oftalmológicas;
52. Luvas cirúrgicas;
53. Luvas de procedimento;
54. Óleos de silicone Oftalmológico;
55. Oxigenador de bolhas;
56. Oxigenador de membrana;
57. Pinças e tesouras não desmontáveis de qualquer diâmetro para cirurgias vídeo assistida 
laparoscópica;
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Resolução - REnº 515, de 115 de fevereiro de 2006

58. Próteses oftalmológicas;
59. Próteses com materiais porosos; 
60. Próteses valvulares cardíacas implantáveis;
61. Punch cardíaco plástico;
62. Reservatórios venosos para cirurgia cardíaca de cardioplegia e de cardiotomia;
63. Saco coletor de urina infantil;
64. Sensor débito cardíaco;
65. Sensores de Pressão Intra-Craniana;
66. Seringas plásticas exceto de bomba injetora de contraste radiológico. 
67. Sistema de stent implantável;
68. soluções viscoelásticas oftalmológicas;
69 Sondas de aspiração; 
70. Sondas gástricas e naso-gástricas exceto fouché;;
71 Sondas retais;
72 Sondas uretrais, exceto uso em urodinâmica;
73 Sondas vesicais;
74. Sugador cirúrgico plástico para uso em odontologia;
75.Torneirinha multivias plástica. 
76.Transdutores de pressão sanguínea (sistemas fechados);
77.Trocater não desmontável com válvula de qualquer diâmetro; 
78.Tubo de coleta de sangue.

Auditoria Hospitalar
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Resolução - REnº 515, de 115 de fevereiro de 2006 Estamos todos no mesmo barco!



Diárias

Define-se como sendo o custo despendido para
manutenção de um leito em condições de uso
imediato, ponderando-se por tipo de acomodação, por
um período de tempo superior a 12 (doze) horas para a
diária de apartamento/enfermaria e até 12 (doze)
horas para a diária de day clinic em apartamento ou
enfermaria.

Conceitos na Fatura Hospitalar Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

Diárias

Quando o paciente internado for
transferido de leito, pagar-se-á a diária
referente a acomodação de maior
permanência.

Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarConceitos na Fatura Hospitalar

Diárias e Taxas

Compõem as diárias e taxas os gastos com:
• Salários e encargos do quadro de pessoal fixo da unidade;

• Água, luz, telefone (Ligações de uso pessoal serão tarifadas e
cobradas do paciente);

• Limpeza, manutenção;

• Depreciação do prédio e de equipamentos e outros recebidos
por rateio;

• Impostos

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

PIS 0,65% 
COFINS 3,00% 
IRPJ 4,80% 
CONT. SOBRE O LUCRO 1,08% 
ISS 4,00% 
TOTAL 13,53% 

 

 

Divisão dos Impostos
Auditoria Hospitalar

Fatura Hospitalar
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• Leito próprio (cama/berço)

• Escada, telefone, cadeira, mesa, frigobar

• Suporte de soro, papagaio, comadre, tensiômetro,
termômetro, estetoscópio centrais de oxigênio, ar
comprimido e vácuo (fluxômetro e umidificador)

• Banheiro (privativo se apartamento)

Composição Padrão da 
Diária de Apartamento ou
Enfermaria ou Day Hospital

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

• Cuidados e/ou Serviços de Enfermagem

• Prescrição de enfermagem

• Dieta do paciente de acordo com a prescrição
médica, exceto dietas especiais enterais (por sonda
nasogástrica ou gastrostomia, jejunostomia ou
ileostomia) ou parenterais

•Curativos (exclui material)

Composição Padrão da 
Diária de Apartamento ou
Enfermaria ou Day Hospital

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

• Preparo, instalação e manutenção de venóclise e
aparelhos

• Administração de medicamentos por todas as vias

• Controle de sinais vitais

• Controle de diurese, de drenos, de aspiração
contínua, de balanço hídrico

• Sondagens (exclui material)

Composição Padrão da 
Diária de Apartamento ou
Enfermaria ou Day Hospital

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

• Aspirações, inalações (exclui taxas, materiais e medicamentos)

• Cuidados e higiene pessoal do paciente (incluso material –
sabonete líquido, anti-séptico bucal e algodão)

• Preparo do paciente para procedimentos médicos 
(enteroclisma, lavagem gástrica, tricotomia, preparo cirúrgicos, 
etc)

• Mudança de decúbito

Composição Padrão da 
Diária de Apartamento ou
Enfermaria ou Day Hospital



Auditoria Hospitalar
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• Troca de roupa de cama e banho do paciente e do
acompanhante

• Preparo do corpo no caso de óbito

• Cuidados e materiais de uso na higiene e desinfecção
ambiental

• Atendimento de intercorrências pelo médico plantonista

• Orientação nutricional no momento da alta

Composição Padrão da 
Diária de Apartamento ou
Enfermaria ou Day Hospital

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

• Locomoção/transporte interno do paciente

• Transporte de equipamentos (Raio-X,
eletrocardiógrafo, ultrassom, etc)

• Equipamento de proteção individual – EPI (máscara,
propés, gorro, avental, luva de procedimento),
conforme legislação vigente

Composição Padrão da 
Diária de Apartamento ou
Enfermaria ou Day Hospital

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

A  Acomodação Apartamento também inclui:

• Café da manhã

• Acomodação do acompanhante

• Ar-condicionado

Composição Padrão da 
Diária de Apartamento ou
Enfermaria ou Day Hospital

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

Os Itens incluídos da diária acrescidos de:

Cuidados e/ou Serviços de Enfermagem
Asseio oral 3x ao dia (incluso material anti-séptico oral, 
espátula e algodão) 
Asseio corporal 3x ao dia – sabão líquido, algodão

Bomba de infusão, até a terceira bomba

Colchão caixa de ovos e Capa

Colchão articulado

Composição da Diária de 
U.T.I Adulta e Pediátrica 
e Semi-Intensiva
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Luvas de procedimento – 30 pares
Fisioterapia 2 a 3x ao dia, 2 a 3 pares
Mudança de decúbito de 3/3 horas por duas
pessoas = 16 pares
Asseio 3 x ao dia por duas pessoas = 06 pares
Aspiração 2 x ao dia = 2 pares
Higiene oral 3 x ao dia = 3 pares
Recolhimento de secreções de 04 a 05 pares

Composição da Diária de 
U.T.I Adulta e Pediátrica 
e Semi-Intensiva

Auditoria Hospitalar
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• Monitor multiparâmetro (frequência
cardíaca, saturação de oxigênio, pressão não-
invasiva, temperatura e frequência
respiratória) – inclui 05 eletrodos
descartáveis para 24h.
• Monitorização contínua do paciente
(pressão invasiva, PVC, saturação de
C02/Capnógrafo e pressão intracraniana) sob
solicitação médica. Não inclui materiais
descartáveis.

Composição da Diária de 
U.T.I Adulta e Pediátrica 
e Semi-Intensiva

Auditoria Hospitalar
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• Taxa de Ap. hipo e hipertermia
• Respiradores de qualquer tipo e acessórios
• Aspirador a vácuo (inclui a aspiração
contínua)
• Desfibrilador / Cardioversor
• Bomba de Seringa
• Macronebulizador
• Gerador de marcapasso (provisório)

Composição da Diária de 
U.T.I Adulta e Pediátrica 
e Semi-Intensiva

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

Composição da
Taxa de Acompanhante:

A taxa de acompanhante somente será
remunerada em casos de pacientes menores
de 18 (dezoito) anos e com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, conforme
prevê a regulamentação da ANS.

Refeições incluídas: almoço e jantar



Taxas de Permanência

Taxas de Permanência devem
ser pagas quando da necessidade do
paciente permanecer por mais de 3
horas e menos de 12 horas numa
instituição hospitalar.

Conceitos na
Fatura Hospitalar

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

• Instalações da sala
• Acomodação do paciente
• Cuidados e Serviços de Enfermagem
• Monitor
• Oxímetro
• Suporte para soro
• Cardioversor/desfibrilador
• Equipamento de proteção individual – EPI
(máscara, propés, gorro, avental, luva de
procedimento), conforme legislação vigente

Critérios técnicos para 
remuneração da Taxa de 
Observação/Repouso em 
Emergência (até 06 horas)

Auditoria Hospitalar
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Hidratação venosa - aplicação de soro no leito.

Aplicação de medicamentos diluídos em soro a
partir de 100ml.

Situações clínicas em que há necessidade de o
paciente permanecer em repouso, aguardando
estabilização do quadro e definição do diagnóstico.

Critérios técnicos para 
remuneração da Taxa de 
Observação/Repouso em 
Emergência (até 06 horas)

Auditoria Hospitalar
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• Instalações da sala, incluindo os materiais de
uso de higiene e desinfecção
• Acomodação do paciente
• Cuidados e Serviços de enfermagem do
procedimento
• Bombas de infusão exceto equipo
• Bombas de seringa
• Cardioversor/desfibrilador
• Cabine de fluxo laminar

Composição da 
Taxa de Quimioterapia

Auditoria Hospitalar
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• Suporte para soro
• Equipamento de proteção individual – EPI
(máscara, máscara de carvão ativado, propés,
gorro, avental, luva de procedimento
• Insumos: álcool, álcool iodado, algodão
hidrófilo, éter, povidine, clorexedine, soapex,
esparadrapo, micropore, gazes 7,5x7,5

Composição da 
Taxa de Quimioterapia

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

• Instalações da sala
• Equipamentos e instrumental para colocação
e/ou retirada de gesso
• Cuidados de enfermagem do procedimento
• Equipamento de proteção individual – EPI
(máscara, propés, gorro, avental, luva de
procedimento)

Composição da 
Taxa de Sala de Gesso

Auditoria Hospitalar
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A taxa de sala de gesso não será remunerada 

nos seguintes casos:

• Imobilizações descartáveis, reutilizáveis, plásticas e 

sintéticas;

• Enfaixamentos;

• Nos casos de retirada de gesso, quando o aparelho 

gessado tiver sido colocado nesse Hospital;

• Quando realizado no CC

Composição da 
Taxa de Sala de Gesso
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• Espaço físico
• Rouparia de sala, da enfermagem e dos médicos
• Serviços de enfermagem do procedimento
• Cuidados pós-sedação
• Mesa principal e auxiliares
• Anti-sepsia da sala e esterilização de instrumental /
equipamento
• Aspirador
• Assepsia e anti-sepsia do paciente
• Oxímetro
• Equipamentos inerentes ao procedimento
• Equipamento de proteção individual – EPI

Composição da 
Taxa de Sala de EDA / Colono
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Fatura Hospitalar



• Espaço físico, leito e rouparia
• Monitor multiparâmetro (frequência cardíaca, saturação de
oxigênio, pressão não-invasiva, temperatura e frequência
respiratória)
• Monitorização contínua do paciente (pressão invasiva, PVC,
saturação de C02/Capnógrafo e pressão intracraniana) sob
solicitação médica. Não inclui materiais descartáveis
• Plantão Médico e Cuidados de Enfermagem
• Aspirador
• Bombas de infusão
• Equipamento de proteção individual – EPI
• Taxa de Ap. hipo e hipertermia

Composição da 
Taxa de Sala de Recuperação Pós-
Anestésica

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

• Instalações da sala
• Cuidados de enfermagem do procedimento
• Equipamento de proteção individual – EPI (máscara,
propés, gorro, avental, luva de procedimento)

• Inalador

• Material e medicamentos inerentes ao

procedimento

• Gases

Composição da 
Taxa de Sala de Nebulização

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

• Espaço físico
• Mesa cirúrgica
• Iluminação (focos)
• Escada
• Suporte de soro
• Mesas auxiliares
• Carro de anestesia
• Carro de medicamento e de materiais
• Tensiômetro, estetoscópio, termômetro, lixeiras

Composição da 
Taxa de Sala de Cirurgia

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

• Aspirador elétrico ou vácuo
• Eletrocardiógrafo de sala de cirurgia e acessórios
• Hamper, rouparia e campos cirúrgicos
• Assepsia e anti-sepsia da equipe e do paciente
• Locomoção/transporte interno do paciente
• Monitor multiparâmetro (frequência cardíaca,
saturação de oxigênio, pressão não-invasiva,
temperatura e frequência respiratória) – inclui 05
eletrodos descartáveis para 24h

Composição da 
Taxa de Sala de Cirurgia

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar



• Bisturi elétrico e Bisturi Bipolar
• Cardioversor
• Monitorização contínua do paciente (pressão
invasiva, PVC, saturação de C02/Capnógrafo e pressão
intracraniana) sob solicitação médica
• Respiradores de qualquer tipo e acessórios
• Instrumental cirúrgico/ equipamentos de anestesia
• Bombas de Infusão e bombas de circulação extra-
corpórea em sala de cirurgia cardíaca

Composição da 
Taxa de Sala de Cirurgia

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

• Taxa de Ap. hipo e hipertermia
• Esterilização / desinfecção de instrumentos e
equipamentos
• Serviços de enfermagem próprios do procedimento
• Controle de sinais vitais
• Materiais Recicláveis - chicote, cal sodada, traquéias,
balões com e sem puff

Composição da 
Taxa de Sala de Cirurgia

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

• Insumos – álcool, álcool iodado, algodão
hidrófilo, água oxigenada, éter, polvidine,
formol, soapex, esparadrapo, micropore, gases,
compressa cirúrgica, gorro, máscara, propés,
luva de procedimento e luva cirúrgica.

Composição da 
Taxa de Sala de Cirurgia

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

NÃO COMPREENDE:
• Equipamentos e aparelhos não descritos no item
anterior;
• Medicamentos;
• Materiais, exceto os relacionados no item anterior.
• Honorários médicos, (instrumentação cirúrgica).
• Oxigênio, nitrogênio, ar comprimido, dióxido de
carbono, óxido nitroso, óxido nítrico e demais gases;

Composição da 
Taxa de Sala de Cirurgia

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar



• Espaço físico
• Rouparia de sala, da enfermagem e dos médicos
• Serviços de enfermagem do procedimento
• Mesa principal e auxiliares e Focos
• Instrumental cirúrgico
• Preparo do paciente (sondagem, tricotomia)
• Anti-sepsia da sala e esterilização de instrumental /
equipamento
• Bisturi elétrico e Bisturi Bipolar
• Cardioversor
• Assepsia e anti-sepsia do paciente
•Equipamento de proteção individual – EPI (máscara, propés,
gorro, avental, luva de procedimento)

Composição da 
Taxa de Sala de Pequena Cirurgia / 
Procedimentos em Ambulatório

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

Negociações
Horário especial (fora do horário
comercial)
Cirurgias concomitantes
Cobrança por hora (duração) ou por
porte de cirurgia
Cirurgia eletiva ou cirurgia de urgência

Composição da 
Taxa de Sala de Cirurgia

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

• Instalações da sala e equipamento de
hemodinâmica;
• Instrumental cirúrgico básico esterilizado;
equipamentos básicos (mesas, hamper, focos
cirúrgicos, carrinho de anestesia); rouparia inerente à
sala de hemodinâmica/arteriografia, descartável ou
não (avental, máscara, gorro, propé, botas, escovas e
campos cirúrgicos e campos cirúrgicos tipo Ioban,
Stare Drape e Campo Adesivo.
• Anti-sépticos para assepsia/anti-sepsia

Composição da 
Taxa de Hemodinâmica

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

• Limpeza e soluções para a desinfecção das salas de
instrumentais;
• Serviços de enfermagem
• Monitor cardíaco;
• Oxímetro de pulso;
• Monitor de P.A não invasiva;
• Bomba de infusão;
• Cardioversor/desfibrilador
• Equipamento de anestesia
• Sala de repouso pós-procedimento

Composição da 
Taxa de Hemodinâmica

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar



Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarAuditoria de Contas 

Hospitalares

Equipamentos 

São aqueles de uso eventual pela equipe
médica no cuidado ao paciente internado.
Dentre os equipamentos pode-se citar:
marcapasso temporário, RX com intensificador
de imagens para uso no Centro Cirúrgico,
aparelhos de vídeo-cirurgia ou diagnóstico,
bomba infusora, entre outros.

LUCIANA KOBUS

• Valor de aquisição do equipamento

• Depreciação - vida útil e obsolescência

• Seguro - 2% ao ano do custo de aquisição

• Custos de manutenção -2 a 5% ao mês

• Custos administrativos – rateios

• Produção - limite médio de uso

• Insumos por exame

• Impostos - sobre a receita

• Lucro

Composição da 
Taxa de Equipamentos

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

• Materiais recicláveis e insumos: ultragel,
glutaraldeido (5litros);
• Capa p/vídeo (descartável);
• Água destilada (1000ml);
• Soro fisiológico (250ml) aquecido para
visualização;
• Látex
• Reesterilização de equipamentos e
instrumentais inerentes ao serviço.

Composição da 
Taxa de Equipamento de Vídeodiagnóstico e 
Vídeocirurgia abdominal/articular/uterina/ 
urológica

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarAuditoria de Contas 

Hospitalares

Materiais e Medicamentos

É da alçada do auditor a atividade de
verificação dos materiais e medicamentos,
tanto em relação à quantidade, como em
relação ao seu valor. Neste sentido, a
quantidade é regida pela prescrição médica,
associada à checagem da administração da
medicação pela enfermagem.

LUCIANA KOBUS



• Tabela própria

• Tabela SIMPRO

• Regra do mercado = Valor custo +
impostos(13,53%) + margem líquida de 10%

• Periodicidade de Revisão da Tabela (de
trimestral a anual)

Materiais
Auditoria Hospitalar

Fatura Hospitalar

• Tabela BRASINDICE

• Tabela SIMPRO

• Resolução nº 3, de 2009, da Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos
– CMED

• RN nº 241 - ANS

Medicamentos
Auditoria Hospitalar

Fatura Hospitalar

CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS
CONSELHO DE MINISTROS

Foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução nº 3, de
2009, da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos –
CMED, que proíbe a publicação e a divulgação de Preço Máximo
ao Consumidor – PMC a medicamento de uso restrito a
hospitais e clínicas.
Apesar de o Preço Máximo ao Consumidor – PMC, por
definição, ser o teto a ser praticado por farmácias e drogarias, o
mesmo vinha sendo amplamente utilizado por hospitais e
clínicas como parâmetro de cobrança a planos e seguros de
saúde a título de ‘reembolso’.

Medicamentos
Auditoria Hospitalar

Fatura Hospitalar

CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS 
CONSELHO DE MINISTROS  

Hospitais e clínicas, por sua própria natureza, não podem nem devem
comercializar medicamentos, mas sim, pleitear de quem de direito o
reembolso pelos produtos que utiliza em procedimentos. E o ato de
reembolsar, segundo os melhores dicionários, significa ``1. Tornar a
embolsar; receber (o dinheiro desembolsado). 2. Restituir (o dinheiro que
outrem desembolsou).``, ou seja, receber por aquilo que pagou pelo
medicamento, que nunca poderia ser o PMC.
A medida vem reforçar o desestímulo de tal prática, buscando desonerar
diretamente os sistemas de saúde desses custos indevidos. (Imprensa da
Anvisa)

Medicamentos
Auditoria Hospitalar

Fatura Hospitalar



RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 241, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2010

Art. 1o As operadoras de planos de assistência à saúde deverão ajustar os 
instrumentos jurídicos firmados com os prestadores de serviços, que apresentem 
como parte integrante dos seus serviços de atenção à saúde a utilização de 
medicamentos de usos restritos a hospitais e clínicas.
§ 1º O ajuste a que se refere o caput deste artigo deverá conter cláusula que 
contemple:
I - o valor e/ou referência de valores dos medicamentos utilizados;
II - a remuneração pelos serviços de seleção, programação, armazenamento, 
distribuição, manipulação, fracionamento, unitarização, dispensação, controle e 
aquisição dos medicamentos, quando prestados, de acordo com a estrutura do 
prestador de serviços.

Medicamentos
Auditoria Hospitalar

Fatura Hospitalar

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 241, DE 3 DE 
DEZEMBRO DE 2010

§ 2º Os valores referenciados no inciso II do § 1º do 
presente artigo referem-se a valores relativos a 
serviços e não a margem de comercialização de 

medicamentos.

Medicamentos
Auditoria Hospitalar

Fatura Hospitalar

Regra Brasíndice para medicamentos com preço de 
fábrica até outubro de 2010

Resolução nº 2, de 11 de março de 2009

Art. 4º O Preço Máximo ao Consumidor - PMC será obtido 
por meio da divisão do Preço Fabricante - PF pelos fatores 

constantes da tabela abaixo, observadas as cargas tributárias 
do ICMS praticadas nos Estados de destino e a incidência da 

contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, conforme o 
disposto na Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2001.

Medicamentos
Auditoria Hospitalar

Fatura Hospitalar

Regra Brasíndice para medicamentos com preço de 
fábrica até outubro de 2010

Medicamentos
Auditoria Hospitalar

Fatura Hospitalar

ICMS Lista Positiva Lista Negativa Lista Neutra

19% 0,7234 0,7523 0,7071

18% 0,7234 0,7519 0,7073

17% 0,7234 0,7515 0,7075

12% 0,7234 0,7499 0,7084

0% 0,7234 0,7465 0,7103



Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarAuditoria de Contas 

Hospitalares
• Serviços - Nesta categoria foram incluídos os
serviços médicos de uso eventual pela equipe
multidisciplinar, para a assistência ao paciente.
Aspiração Contínua, Preparo de Alimentação Enteral e
Parenteral, Fototerapia, Incubadora fora da UTI, são
exemplos destes serviços, entre outros.

• Honorários - Incluem-se nesta categoria os dados
relacionados ao pagamento dos honorários médicos.
Este pagamento é realizado de acordo com o código
do procedimento para o qual o paciente esteve
internado.

LUCIANA KOBUS

Gases Medicinais
Auditoria Hospitalar

Fatura Hospitalar

• A cobrança usual é por hora

• Se acrescentar 20% de perda ao valor da
hora

• Se o Custo da hora + impostos (13,53%) +
variáveis + margem líquida

• Margem de Preço pode variar até 70%

Gases Medicinais
Auditoria Hospitalar

Fatura Hospitalar

OXIGÊNIO BAIXO FLUXO 
OXIGÊNIO MEDIO  FLUXO 
OXIGÊNIO ALTO  FLUXO 

AR COMPRIMIDO
PROTÓXIDO DE AZOTO

GÁS CARBÔNICO
NITROGÊNIO

NEBULIZAÇÃO COM OXIGÊNIO P/APLICAÇÃO (15 MINUTOS)
NEBULIZAÇÃO SEM  OXIGÊNIO P/APLICAÇÃO (15 MINUTOS)

Óxido Nítrico (Negociação no uso)

Gases Medicinais
Auditoria Hospitalar

Fatura Hospitalar

• Fluxo médio de 02 = 6l/min = 360 l/h
• 1 m3 = 1.000 litros que será gasto em 2,78 h

( = 1000/360)
• Valor de 1 hora de O2= valor m3+ frete + manutenção

2,78 h
• Manutenção do cilindro (7 m3) ou por m3   = 10% do 

valor de custo;
• Acrescentar 20% do valor de custo para perdas, 20% 

para pessoal e 20% para outras variáveis;



Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarAuditoria de Contas 

Hospitalares
• Diagnósticos - Compreende os dados coletados em
relação ao diagnóstico principal e outros diagnósticos
detectados durante a internação. Devem seguir a
padronização pela Classificação Internacional de
Doenças (CID-10), e podem influenciar
significativamente os indicadores de custos das
internações.

• Exames de Imagem, Exames Laboratoriais,
Hemoderivados e Fisioterapia – Nestas categorias
estão incluídos os Códigos dos exames e de
fisioterapia, de acordo com a tabela preconizada pela
Operadora de Saúde. LUCIANA KOBUS

Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarAuditoria de Contas 

Hospitalares
Procedimentos 

Inclui todos os procedimentos médicos que foram
realizados com o paciente, durante o período de
internação, os quais devem, geralmente, estar
solicitados e liberados junto a Operadora de Saúde.
Como documentação auxiliar para o processo de
auditoria e conseqüente pagamento, o procedimento
deve estar descrito pelo profissional que o realizou,
bem como conter uma relação dos materiais e
medicamentos utilizados durante a sua realização.
Seus Códigos devem ser preenchidos de acordo com
tabelas previamente acordadas entre a Operadora e
os Prestadores. LUCIANA KOBUS

Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarAuditoria de Contas 

Hospitalares

Motivos da Glosa

Este campo, implementa a compreensão das
inconformidades realizadas pelo Prestador.
Além disso, em caso de pedidos de Revisão de
Glosa, ou seja, de questionamento ou dúvidas
em relação à glosa efetuada ainda no
ambiente hospitalar, a explicação contida no
formulário torna-se clara e objetiva.

LUCIANA KOBUS

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

Glosa significa cancelamento ou
recusa, parcial ou total, de orçamento, conta,
verba por serem considerados ilegais ou
indevidos, ou seja, refere-se aos itens que o
auditor da operadora (plano de saúde) não
considera cabível para pagamento. As glosas
podem ser classificadas em administrativas e
técnicas.

Glosas hospitalares: importância 
das anotações de enfermagem
Vanessa A. Rodrigues1, Márcia G. Perroca2, Marli C. Jericó3



Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

As glosas administrativas são decorrentes de
falhas operacionais no momento da cobrança, falta de
interação entre o plano de saúde e o prestador de
serviço (instituição hospitalar), ou ainda, falha no
momento da análise da conta do prestador.

As glosas técnicas estão vinculadas à
apresentação dos valores de serviços e medicamentos
utilizados e não aos procedimentos médicos
adotados.

Glosas hospitalares: importância 
das anotações de enfermagem
Vanessa A. Rodrigues1, Márcia G. Perroca2, Marli C. Jericó3

Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarMotivos de Glosas

• MAT/MED – QUANTIDADES E VALORES
COBRADOS A MAIOR.

• AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO

• AUSÊNCIA DE GUIAS (AS GUIAS NÃO CHEGAM
A TEMPO HÁBIL NO FATURAMENTO PARA ENVIO
DAS CONTAS)

Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarMotivos de Glosas

• AUSÊNCIA DE EVOLUÇÃO, PRESCRIÇÃO, CARIMBO
OU ASSINATURA DO PROFISSIONAL E ASSINATURA
ILEGÍVEL.

• CONSULTAS COBRADAS NA MESMA DATA DA
QUIMIOTERAPIA OU PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

• CBO DO MÉDICO RADIOTERAPEUTA INVÁLIDO PARA
COBRANÇA DE CONSULTAS

Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarMotivos de Glosas

• COBRANÇA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO OU
EVENTO NÃO COMPORTA O GRAU DE PARTICIPAÇÃO
COBRADO.

• EVENTO DUPLICADO

• MAT/MED, COM VALORES DESATUALIZADOS NO
SISTEMA DE INFORMÁTICA .

• CONVÊNIO PAGA MEDICAMENTOS EM DESACORDO
COM BRASÍNDICE VIGENTE



Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarMotivos de Glosas

• ITEM COBRADO É PAGO EM QUANTIDADE INFERIOR
A QUE FOI AUDITADA PELO CONVÊNIO

• DEFLATOR PAGO DIFERENTE DO ACORDADO ENTRE
AS PARTES

• ADEQUAÇÃO DE VALOR AO TIPO DE PLANO DO
PACIENTE (ERRO DE CADASTRO DO PLANO DO
PACIENTE NO SISTEMA

• GLOSA DE AUDITORIA “IN LOCO”

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

Nas auditorias frequentemente são
detectadas ausências de dados fundamentais
para o esclarecimento das ações realizadas bem
como registros feitos de forma indevida. Grande
parte do pagamento de materiais,
medicamentos, procedimentos e outros serviços
estão vinculados aos registros de enfermagem.

Glosas hospitalares: importância 
das anotações de enfermagem
Vanessa A. Rodrigues1, Márcia G. Perroca2, Marli C. Jericó3

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

Devido às anotações de
enfermagem em sua maioria serem
inconsistentes, ilegíveis e subjetivas, a prática
de glosar itens do faturamento das contas
hospitalares tem sido significativa para o
orçamento das instituições.

Glosas hospitalares: importância 
das anotações de enfermagem
Vanessa A. Rodrigues1, Márcia G. Perroca2, Marli C. Jericó3

Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarGlosas hospitalares: importância 

das anotações de enfermagem
Vanessa A. Rodrigues1, Márcia G. Perroca2, Marli C. Jericó3

Tabela 1 - Distribuição percentual das justificativas apresentadas nos recursos de glosas dos componentes 
analisados. São José do Rio Preto, 2004.



Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarAuditoria de Contas 

Hospitalares

Considerações do Auditor

Trata-se de um campo para considerações,
complementações, justificativas, comentários
do auditor em relação à internação auditada,
ou relacionado a intercorrências com o
faturamento do hospital.

LUCIANA KOBUS

Composição do 
Custo Hospitalar

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarFuturo das

Contas Hospitalares

• Diárias mais justas (saída para os hospitais de pediatria)

• Taxas de sala globais (agilidade nas correções e cobranças)

• Taxas de equipamento justas

• MAT/MED com margens de lucro reais

• Profissionalização dos gestores

• Negociação win-win

Auditoria Hospitalar
Fatura Hospitalar

Relação de Auditoria e Fontes Pagadoras

• Administrar conflitos

• Transparência na relação

• Objetivo comum 

• Clareza do contrato

• Relação de confiança 



Auditoria Hospitalar
Erros ou FraudesFraude 

e elevação de custos médicos

• O cliente é a razão da 
nossa atividade

• O cliente é a razão da 
nossa sobrevivência

Os clientes são 
o objetivo 

principal deste 
enfoque pois:

MAS TAMBÉM, É O PONTO ONDE SE
LOCALIZAM AS DIVERGÊNCIAS EM
NOSSAS ATIVIDADES!

Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

Intenção de 
fraudar Conhecimento

Adulteração 
dos fatos

Fraude 
e elevação de custos médicos

Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

Para o mercado, a busca de medidas 
eficazes contra a fraude é hoje uma 
necessidade

Crescimento da sinistralidade

Regulamentação da ANS

Redução das despesas com fraude é a 
chave para rentabilidade de longo prazo

Fraude 
e elevação de custos médicos

Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

Fragilidade dos processos de contratação 
e aceitação;

Dificuldade de avaliação dos resultados 
dos processos de regulação;

Terceirização de atividades

Ausência de políticas estruturadas de 
combate à fraude.

Fraude 
e elevação de custos médicos



Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

PERÍCIA 
MÉDICA

Na análise de 
risco quando 
do ingresso 

do cliente no 
plano

Na suspeita de 
fraude/ para 
comprovação 
de um evento

Quando da 
solicitação de 

um 
procedimento

Fraude 
e elevação de custos médicos

Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

Existe no plano 
de saúde muitas 

etapas

As mesmas etapas , 
para um mesmo 
cliente podem 

acontecer inúmeras 
vezes

O plano de saúde 
tem muitos 

benefícios(consultas
, exames, 

internações)

O plano de saúde 
comporta muitos 

atores

Alguns atores têm 
preparo técnico que 
facilita a criação de 

fraudes sofisticadas.

Fraude 
e elevação de custos médicos

HOSPITAIS / CLINICAS / LABORATÓRIOS

Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

Falsificação

Super faturamento

Indução

Fraude 
e elevação de custos médicos

HOSPITAIS / CLINICAS / LABORATÓRIOS

Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

Esclarecimento 
sobre as regras e 

procedimentos de 
utilização

Informação 
periódica a 

respeito dos níveis 
de utilização

Estimular o 
envolvimento do 

cliente

Fraude 
e elevação de custos médicos



Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

PROFISSIONAIS

O desperdício

A falsificação

A indução da demanda

O super faturamento.

Fraude 
e elevação de custos médicos

Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

CONIVÊNCIA ENTREMÉDICO

HOSPITAIS

CLÍNICAS

LABORATÓRIOS

CLIENTES

Fraude 
e elevação de custos médicos

Não conhecimento
profundo das cláusulas
contratuais estabelecidas
com o convênio!

Auditoria Hospitalar
Erros ou FraudesPor que a 

Fraude acontece?

Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

TIPOS DE ERROS

INVOLUNTÁRIO: Engano, falta de atenção ou
de conhecimento, descuido, deficiência física,
imperícia ou imprudência

INTENCIONAL: Intuito de fraudar a empresa
ou informação

Fraude 
e elevação de custos médicos



Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

1. Há Fraudes que são específicas.
2. As Fraudes possuem um comportamento

dinâmico.
3. Quanto mais etapas nos processos maior

probabilidade de fraudes.
4. A complexidade e dificuldade de detecção de

fraudes são proporcionais ao grau de
conhecimento de quem frauda

5. O número de fraudes é proporcional ao número
de atores que intervêm no processo.

Fraude 
e elevação de custos médicos

Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

ERROS OU FRAUDES MAIS COMUNS

Internações 
desnecessárias

Cobrança indevida 
de diária de UTI

Cobrança indevida 
de auxiliar cirúrgico

Mat/Med cobrado 
sem relação com 

procedimento

Excesso de 
materiais 

descartáveis e fios

Exames 
complementares 

durante a internação, 
sem qualquer relação 

com a patologia

Fraude 
e elevação de custos médicos

Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

Aquisições com 
datas de fabricação 
posteriores às datas 

de faturamento

Pagamentos com 
preços 

superfaturados

Internações para 
procedimentos sem 

cobertura 
contratual pelo 

sistema

Cobrança de 
órtese, prótese e 

materiais especiais, 
sem a devida 
comprovação 

radiológica

Prontuários 
incompletos ou 

adulterados

Internações sociais 
(principalmente 

feriados e fins de 
semana)

ERROS OU FRAUDES MAIS COMUNS

Fraude 
e elevação de custos médicos

Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

Paciente internado 
em UTI por não 

haver vaga em SR 
ou apartamento

Cirurgia eletiva em 
horário especial

Internação de 
véspera

Cobrança de 
material 

importado, usando 
o nacional

Cobrança de 
medicamento 

referência, usando 
genérico ou similar

Cobrança de 
usuário não 

atendido

ERROS OU FRAUDES MAIS COMUNS

Fraude 
e elevação de custos médicos



Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

Cobrança de 
medicamentos de última 
geração ( por exemplo, 
antibióticos ) que não 

foram utilizados

Solicitação de excesso de 
pareceres ou de 

acompanhamento 
médico por várias 

especialidades

Cobrança de vários 
procedimentos 

cirúrgicos em uma 
mesma cirurgia

Solicitação de reembolso 
através de recibos 

fraudulentos

Internação com 
identificação de outro 

beneficiário

Pagamento de 
comi$$ões

ERROS OU FRAUDES MAIS COMUNS

Fraude 
e elevação de custos médicos

Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

Propinas e 
subornos a 

compradores
Cotações fraudadas 

Entrega de 
quantidade ou 

qualidade diferente 
do faturado

Recepção fictícia 
de mercadoria

Roubo de 
mercadoria

ERROS OU FRAUDES MAIS COMUNS

Fraude 
e elevação de custos médicos

Auditoria Hospitalar
Erros ou Fraudes

A visita hospitalar feita pelo médico
auditor, acompanhando os eventos e
gerenciando a internação, estabelece com a
equipe médica responsável uma relação de
respeito mútuo, procurando ajudar na
resolução de eventuais problemas técnico
administrativos.

Não deve se limitar ao prontuário,
mas ver o doente e se relacionar com os
familiares.

Fraude 
e elevação de custos médicos

Auditoria Hospitalar
Visita Hospitalar



Evolução 
da 

Cirurgia
Composição dos Custos

“Custo é a soma dos valores
de bens e serviços consumidos e
aplicados para obter um novo
bem ou serviço.”

Custos diretos: São os custos
apropriados diretamente a um objeto de
custo, bastando haver medida objetiva
de consumo.
Ex: Agulhas, Seringas, Scalps, kits e etc.

Custos indiretos: Não podem ser
apropriados diretamente a um objeto
de custo, senão por meio de rateios
estimados e arbitrários.
Ex: Mão de obra, Água, Energia
Elétrica, Telefone e etc.

Custos Fixos e variáveis: 

“Trata-se da mais importante 
classificação de custos. É muito 
utilizada e leva em consideração 

as mudanças dos custos em 
relação ao volume de atividade 
numa determinada unidade de 

tempo.”  Eliseu  Martins



Custos Fixos: Não se alteram com o 
volume de produção realizado.

Aluguel, Salários

Custos Variáveis: Dependem do 
volume de produção realizado.

Kits, Material de coleta ( agulhas e tubos)
Tributos, Energia elétrica e etc.

O lucro começa pela compra...

• Os ganhos começam pela compra de
materiais para a cadeia de suprimentos -
até mesmo de produtos não estratégicos.

• Pode ser feito com eficiência pela internet
por meio de uma solução de e-
Procurement.

Custo x Preço de venda

Quem determina o preço de
venda do meu produto ou
serviço???

Realidade do Mercado
Preços formados de forma subjetiva e

sem o uso de nenhuma ferramenta de
mercado.

O Comprador é quem determina quanto
quer pagar.

Uso de Tabelas de
convênios(AMB,CBHPM e outras) sem as
devidas atualizações técnicas. Quando
foram feitas não tinhas os avanços
tecnológicos de hoje.

Nos últimos 20 anos assistimos o
crescimento das empresas de medicina de
grupo com o devido declinio de pacientes
particulares .



Grande número de Profissionais no
mercado(CRF, CRM e CRBM). Concorrência
predatória.

Falta de União entre os profissionais.
Desqualificação dos profissionais para

exercer a administração do seu negócio.
Devido a baixa remuneração o

investimento em treinamento e qualificação
tende a zero. ( Congressos e palestras ).

Nos Doze últimos anos houve uma
redução das receitas dos laboratórios com um
crescente e abusivo aumento dos custos .
(Impostos ,Tarifas Públicas e etc. )

Se não podemos
colocar os preços nos
nossos produtos , como
deveremos agir para
sobrevivermos no
mercado???

Comprando  bem…

…Gerenciando  melhor  ainda.

Se você vende mal seu produto,
obrigatoriamente terá que COMPRAR bem.

Preste atenção:

CRIAR MECANISMOS DE CONTROLE 

IDENTIFICAÇÃO 
DOS CUSTOS

IDENTIFICAÇÃO 
DAS NÃO 

CONFORMIDADES

DEFINIÇÃO DE 
FLUXOS E ROTINAS

IMPLANTAÇÃO DOS 
MECANISMOS DE 

CONTROLE

DIRETRIZES



AUDITORIA ANALÍTICA

• Indicadores de utilização
• Ações de controle (procedimentos x FPO x FCES)
• Custo per capita
• Custo médio AIH / AIH de alto custo
• Procedimentos mais frequentes
• Permanência Média
• Rastreamentos de produções

Indicadores de custos Laboratoriais:
• Número de exames realizados.

• Faturamento x Prazo x Glosas.

• Valor médio em R$ por exame realizado.

• % de cada convênio no faturamento total.

• nº de exames x nº de Colaboradores x Horas
de trabalho.

Um Modelo de Remuneração 
Hospitalar

Taxas e Diárias com 
Composição Semi-Global

Operação de Autorização, Faturamento e Auditoria:

Que itens estarão sendo acompanhados neste modelo?

SADT E 
HEMODERIVADO

DIÁRIA 
E TAXA

HONORÁRIO 
MÉDICO O.P.M.M.E

GIH

CONSULTA SADT

O.P.M.M.E

P.S

MATERIAL 
DE USO 
GERAL

NUTRIÇÕES 
E DIETAS

MEDICAMENTO 
DE USO GERAL

PACOTE

Modelo de Remuneração Semi-Global



Composição do Atendimento
de Pronto Socorro:

Item Valor da Consulta

Honorário da Consulta Incluso

Demais Honorários Médicos 
(Peq. Procedimentos e Peq. 

Cirurgias)
Incluso

Gases Medicinais* Incluso

Materiais e Medicamentos Incluso

Taxas de Observação e PS Incluso

Hemoderivados e SADT’s Não Incluso

OPME´s Não Incluso

Gastos com Pequenos 
Procedimentos (gesso, 

suturas)
Incluso

CONSULTA DE EMERGÊNCIA

Modelo de Remuneração Semi-Global

Composição
das Diárias:

Item Valor da Diária
Custos de Hotelaria Incluso
Honorários Médicos Não Incluso
Gases Medicinais* Incluso

Materiais e 
Medicamentos Incluso

SADT’s Não Incluso
Hemoderivados Não Incluso

OPME´s Não Incluso
Alimentação e 

Nutrição (Enteral e 
Parenteral)

Incluso

DIÁRIAS SEMI-GLOBAIS   
APARTAMENTO, ENFERMARIA, BERCÁRIO E ISOLAMENTO

Modelo de Remuneração Semi-Global

Composição
das Diárias:

Item Valor da Diária

Custos de Hotelaria Incluso
Honorários Médicos Não Incluso
Gases Medicinais* Incluso

Materiais e 
Medicamentos Incluso

SADT Não Incluso
Hemoderivados Não Incluso

OPME´s Não Incluso
Alimentação e Nutrição 

(Enteral e Parenteral) Incluso

DIÁRIAS SEMI-GLOBAIS 
UTI, CORONARIANA, SEMI-INTENSIVA E UTIN

Modelo de Remuneração Semi-Global

Composição
das Diárias:

Item Valor da Taxa
Esterilização e
Higienização Incluso

Honorários Médico Não Incluso
Gases Medicinais* Incluso

Materiais e 
Medicamentos Incluso

Custo com 
Equipamentos Incluso

Hemoderivados Não Incluso
OPME´s Não Incluso

Demais Despesas Incluso

TAXA DE SALA CIRURGICA
COMPOSIÇÃO INDIFERENTE DO PORTE

Modelo de Remuneração Semi-Global



Tabela Semi-Global:

Modelo de Remuneração Semi-Global

Composição da Tabela Semi-Global:
DIÁRIA DE APARTAMENTO:

Estão inclusos:
Hotelaria, assistência de enfermagem, Refeições do paciente, material
descartável, gases medicinais, custo e manutenção com equipamentos médico-
hospitalares de uso permanente ou não, EPI (equipamento de proteção
individual), nutrição e dietas enterais/parenterais, materiais, medicamentos em
geral e demais custos necessários ao tratamento do paciente nesta unidade
hospitalar, com ressalva aos itens do Portal de OPMME (materiais e
medicamentos disponíveis no portal de OPMME + Imunoglobulina + Ambisome
que estarão em anexo);

Não estão inclusos:
Honorário Médico, Honorário de Anestesista,
Sangue/Hemoderivados/Hemocomponente, OPMME, SADT (Fisioterapia,
Laboratório de Análises Clinicas, Laboratório de Patologia, Broncoscopia,
Fonoaudiologia, Audiometria, Endoscopia, Colonoscopia, Hemodinâmica,
Hemodiálise, Banco de Sangue, Litotripsia, Eletrocardiograma, Cintilografia e
Imagem);

Modelo de Remuneração Semi-Global

Composição da Tabela Semi-Global:
DIÁRIA DE ENFERMARIA:

Estão inclusos:
Hotelaria, assistência de enfermagem, Refeições do paciente, material
descartável, gases medicinais, custo e manutenção com equipamentos médico-
hospitalares de uso permanente ou não, EPI (equipamento de proteção
individual), nutrição e dietas enterais/parenterais, materiais, medicamentos em
geral e demais custos necessários ao tratamento do paciente nesta unidade
hospitalar, com ressalva aos itens do Portal de OPMME (materiais e
medicamentos disponíveis no portal de OPMME + Imunoglobulina + Ambisome
que estarão em anexo);

Não estão inclusos:
Honorário Médico, Honorário de Anestesista,
Sangue/Hemoderivados/Hemocomponente, OPME, SADT (Fisioterapia,
Laboratório de Análises Clinicas, Laboratório de Patologia, Broncoscopia,
Fonoaudiologia, Audiometria, Endoscopia, Colonoscopia, Hemodinâmica,
Hemodiálise, Banco de Sangue, Litotripsia, Eletrocardiograma, Cintilografia e
Imagem);
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Composição da Tabela Semi-Global:
DIÁRIA DE ISOLAMENTO:

Estão inclusos:
Hotelaria, assistência de enfermagem, Refeições do paciente, material
descartável, gases medicinais, custo e manutenção com equipamentos médico-
hospitalares de uso permanente ou não, EPI (equipamento de proteção
individual), nutrição e dietas enterais/parenterais, materiais, medicamentos em
geral e demais custos necessários ao tratamento do paciente nesta unidade
hospitalar, com ressalva aos itens do Portal de OPMME (materiais e
medicamentos disponíveis no portal de OPMME + Imunoglobulina + Ambisome
que estarão em anexo);

Não estão inclusos:
Honorário Médico, Honorário de Anestesista,
Sangue/Hemoderivados/Hemocomponente, OPMME, SADT (Fisioterapia,
Laboratório de Análises Clinicas, Laboratório de Patologia, Broncoscopia,
Fonoaudiologia, Audiometria, Endoscopia, Colonoscopia, Hemodinâmica,
Hemodiálise, Banco de Sangue, Litotripsia, Eletrocardiograma, Cintilografia e
Imagem);

Modelo de Remuneração Semi-Global



Composição da Tabela Semi-Global:
DIÁRIA DE UTI:

Estão inclusos:
Hotelaria, assistência de enfermagem, Refeições do paciente, material descartável, gases
medicinais, custo e manutenção com equipamentos médico-hospitalares de uso
permanente ou não, EPI (equipamento de proteção individual), nutrição e dietas
enterais/parenterais, materiais, medicamentos em geral e demais custos necessários ao
tratamento do paciente nesta unidade hospitalar, com ressalva aos itens do Portal de
OPMME (materiais e medicamentos disponíveis no portal de OPMME + Imunoglobulina
+ Ambisome);

Não estão inclusos:
Honorário Médico, Honorário de Anestesista,
Sangue/Hemoderivados/Hemocomponente, OPMME, SADT (Fisioterapia, Laboratório de
Análises Clinicas, Laboratório de Patologia, Broncoscopia, Fonoaudiologia, Audiometria,
Endoscopia, Colonoscopia, Hemodinâmica, Hemodiálise, Banco de Sangue, Litotripsia,
Eletrocardiograma, Cintilografia e Imagem);
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Composição da Tabela Semi-Global:
DIÁRIA DE UCO:

Estão inclusos:
Hotelaria, assistência de enfermagem, Refeições do paciente, material
descartável, gases medicinais, custo e manutenção com equipamentos médico-
hospitalares de uso permanente ou não, EPI (equipamento de proteção
individual), nutrição e dietas enterais/parenterais, materiais, medicamentos em
geral e demais custos necessários ao tratamento do paciente nesta unidade
hospitalar, com ressalva aos itens do Portal de OPMME (materiais e
medicamentos disponíveis no portal de OPMME + Imunoglobulina + Ambisome
que estarão em anexo);

Não estão inclusos:
Honorário Médico, Honorário de Anestesista,
Sangue/Hemoderivados/Hemocomponente, OPMME, SADT (Fisioterapia,
Laboratório de Análises Clinicas, Laboratório de Patologia, Broncoscopia,
Fonoaudiologia, Audiometria, Endoscopia, Colonoscopia, Hemodinâmica,
Hemodiálise, Banco de Sangue, Litotripsia, Eletrocardiograma, Cintilografia e
Imagem);

Modelo de Remuneração Semi-Global

Composição da Tabela Semi-Global:
DIÁRIA DE HOSPITAL DIA APARTAMENTO:

Estão inclusos:
Hotelaria, assistência de enfermagem, Refeições do paciente, material descartável,
gases medicinais, custo e manutenção com equipamentos médico-hospitalares de
uso permanente ou não, EPI (equipamento de proteção individual), nutrição e
dietas enterais/parenterais, materiais, medicamentos em geral e demais custos
necessários ao tratamento do paciente nesta unidade hospitalar, com ressalva aos
itens do Portal de OPMME (materiais e medicamentos disponíveis no portal de
OPMME + Imunoglobulina + Ambisome que estarão em anexo);

Não estão inclusos:
Honorário Médico, Honorário de Anestesista,
Sangue/Hemoderivados/Hemocomponente, OPMME, SADT (Fisioterapia,
Laboratório de Análises Clinicas, Laboratório de Patologia, Broncoscopia,
Fonoaudiologia, Audiometria, Endoscopia, Colonoscopia, Hemodinâmica,
Hemodiálise, Banco de Sangue, Litotripsia, Eletrocardiograma, Cintilografia e
Imagem);
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Composição da Tabela Semi-Global:
DIÁRIA DE HOSPITAL DIA ENFERMARIA:

Estão inclusos:
Hotelaria, assistência de enfermagem, Refeições do paciente, material
descartável, gases medicinais, custo e manutenção com equipamentos médico-
hospitalares de uso permanente ou não, EPI (equipamento de proteção
individual), nutrição e dietas enterais/parenterais, materiais, medicamentos em
geral e demais custos necessários ao tratamento do paciente nesta unidade
hospitalar, com ressalva aos itens do Portal de OPMME (materiais e
medicamentos disponíveis no portal de OPMME + Imunoglobulina + Ambisome
que estarão em anexo);

Não estão inclusos:
Honorário Médico, Honorário de Anestesista,
Sangue/Hemoderivados/Hemocomponente, OPMME, SADT (Fisioterapia,
Laboratório de Análises Clinicas, Laboratório de Patologia, Broncoscopia,
Fonoaudiologia, Audiometria, Endoscopia, Colonoscopia, Hemodinâmica,
Hemodiálise, Banco de Sangue, Litotripsia, Eletrocardiograma, Cintilografia e
Imagem);

Modelo de Remuneração Semi-Global



Composição da Tabela Semi-Global:
TAXA DE SALA:

Estão inclusos:
Higienização e preparo da sala, assistência de enfermagem, materiais
descartáveis ou não, gases medicinais, custo e manutenção com equipamentos
médico-hospitalares de uso permanente ou não, EPI (equipamento de proteção
individual), nutrição e dietas enterais/parenterais, intensificador de imagem,
materiais, medicamentos em geral e demais custos necessários ao tratamento
do paciente nesta unidade hospitalar, com ressalva aos itens do Portal de
OPMME (materiais e medicamentos disponíveis no portal de OPMME +
Imunoglobulina + Ambisome que estarão em anexo);

Não estão inclusos:
Honorário Médico, Honorário de Anestesista,
Sangue/Hemoderivados/Hemocomponente e OPMME;

Modelo de Remuneração Semi-Global

Composição da Tabela Semi-Global:
ATENDIMENTO EM PS:

Estão inclusos:
Honorários médicos da consulta e dos pequenos procedimentos realizados em
ambiente de Pronto Socorro, higienização e preparo dos consultórios médicos e
sala de observação, assistência de enfermagem, refeições do paciente, material
descartável, gases medicinais, custo e manutenção com equipamentos médico-
hospitalares de uso permanente ou não, EPI (equipamento de proteção
individual), nutrição e dietas enterais/parenterais, materiais, medicamentos em
geral, gesso, tala gessada e demais custos necessários ao tratamento do
paciente nesta unidade hospitalar, com ressalva aos itens do Portal de OPMME
(materiais e medicamentos disponíveis no portal de OPMME que estarão em
anexo)
Não estão inclusos:
Sangue/Hemoderivados/Hemocomponente, OPMME, SADT (Fisioterapia,
Laboratório de Análises Clinicas, Laboratório de Patologia, Broncoscopia,
Fonoaudiologia, Audiometria, Endoscopia, Colonoscopia, Banco de Sangue,
Litotripsia, Eletrocardiograma, Cintilografia e Imagem);

Modelo de Remuneração Semi-Global

Indicadores de Desempenho:

1. Índice de Re-hospitalização:
� Nº de beneficiários que re-internaram, em qualquer hosp., em menos de 30
dias, após uma internação;

2. Índice de internação por PS:
� Nº de atendimentos em pronto socorro que em até 96 horas evoluíram para

internação;

3. Índice de Retorno do Paciente ao PS:
� Nº de atendimentos de P.S feitos com até 72 horas após o primeiro
atendimento, em qualquer P.S;

4. Custo médio gerado a partir da consulta de PS:
� Custos gerados em um atendimento de pronto socorro sem considerar o

valor da consulta;

5. Tempo médio de Internação Clínica e Cirúrgica:
� Média do tempo das internações: CTI (Clínicas e Cirúrgicas) e Apto

(Clínicas e Cirúrgicas);

Modelo de Remuneração Semi-Global

Conta Médica no Modelo Atual:

Modelo de Remuneração Semi-Global

HM

Diária

Taxas

Mat.

Med.



Conta Médica no Novo Modelo:

Modelo de Remuneração Semi-Global

HM

Diária

Taxa

CÁLCULO TAXAS

Para todas as taxas foram consideradas as seguintes premissas:
       Depreciação e amortização 120 meses
       Impostos 9,31%
       Logistica 3,00%
       Lucro 8,00%

VALOR LICITAÇÃO RJ 11.372,97R$    UNIDADE GERADORA DE CALOR (LICITAÇÃO CE) 10.500,00R$    
VALOR AJUSTADO 14.967,60R$    CAPACIDADE MENSAL 30 DIAS
CAPACIDADE MENSAL/dia 30 DIAS VALOR DA TAXA/DIA 7,32R$              
VALOR DA TAXA/DIA 10,43R$            VALOR MANTA (LICITAÇÃO CE) 210,00R$          

UTILIZAÇÃO DE 3 POR  MÊS 630,00R$          
TX MANTA DIA 26,35R$            
UTILIZAÇÃO 20%

VALOR LICITAÇÃO RJ 12.768,02R$    VALOR DA TAXA/DIA FINAL 6,73                   
VALOR AJUSTADO 16.803,59R$    
CAPACIDADE MENSAL/dia 30 DIAS
VALOR DA TAXA/DIA 11,71R$            

COLCHÃO TERMINCO (PROVIDA) 89.000,00R$    
CAPACIDADE MENSAL 720 HORAS
VALOR DA TAXA/HORA 2,59R$              

VALOR LICITAÇÃO RJ 5.000,00R$      
VALOR AJUSTADO 7.000,00R$      VALOR ESTERILIZAÇÃO DA CANETA 3,62                   
CAPACIDADE MENSAL 30 DIAS

VALOR DA TAXA/DIA 4,88R$              
UTILIZAÇÃO 10%
VALOR DA TAXA/DIA FINAL 0,49R$              

INICIAL (2 horas) 5,18                   
VALOR PLACA 8,00                   TRANSITORIA (4 horas) 10,36                 

MAXIMA (6 horas) 15,54                 

VALOR DOS ACRESCIMOS

MONITORIZAÇÃO 10,43                 
MONITORIZAÇÃO UTI 10,43                 PLACA 8,00                   
GERADOR DE MARCAPASSO 0,49                   ESTERILIZAÇÃO CANETA 3,62                   
EQUPAMENTO DE HIPOTERMIA UTI 6,73                   HIPOTERMIA (4 HORAS) 10,36                 

 TOTAL                   17,65  TOTAL                   32,41 

MONITORIZAÇÃO UTI 10,43                 MONITORIZAÇÃO 10,43                 
PLACA 8,00                   PLACA 8,00                   
ESTERILIZAÇÃO CANETA 3,62                   ESTERILIZAÇÃO CANETA 3,62                   

 TOTAL                   22,05 HIPOTERMIA (6 HORAS) 15,54                 
 TOTAL                   37,59 

MONITORIZAÇÃO 10,43                 
PLACA 8,00                   
ESTERILIZAÇÃO CANETA 3,62                   
HIPOTERMIA (2 HORAS) 5,18                   

 TOTAL                   27,23 

 TAXA DE SALA PORTE 2 

 TAXA DE SALA PORTE 3 

 TAXA DE SALA PORTE 4 

 MONITORIZAÇÃO UTI 

 GERADOR DE MARCAPASSO 

 EQUPAMENTO DE HIPOTERMIA UTI 

 TAXA DE SALA DE RECUPERAÇÃO ANESTESICA 

 EQUPAMENTO DE HIPOTERMIA CC 

 DIÁRIA DE UTI 

 TAXA DE SALA PORTE 1 

 MONITORIZAÇÃO TX SALA 

Procedimento: GASTROPLASTIA PARA 
OBESIDADE MÓRBIDA CONVENCIONAL

Anestesia: Geral - 04 horas de cirurgia 

Previsão de Internação: 07 dias

Resumo Quant.

1. Diaria 2

2. Diária de UTI 1

3. Taxas e gases C/C

4. Materais no C/C

5. Medicamentos no C/C

6. Materiais na UTI

7. Medicamentos na UTI

8. Plantão de UTI 2

9. Materiais na Unidade de Internamento

10. Medicamentos na Unidade de Internamento

11. Gasoterapia na UTI 13

BOOK DE PROTOCOLOS MÉDICOS

TOTAL GERAL > > >

Discriminação Quant.
Ar comprimido (valor hora) 3
Taxa de Curativo 0
Capinógrafo 0
Taxa de Sala de Recuperação Anestésica 1
Monitor 0
Oxigênio (O2)  (valor hora) 3
Oxímetro 0
Taxa de sala porte VII 1

Discriminação Quant.
Abocath 2
Agulha de insulina 1
Agulha Descartável 12
Agulha peridural 1
Atadura de crepon 15 X 4.5 2
Dreno de Penrose 1
Equipo extensor acessório 2
Equipo c/ injetor lateral 2
Equipo para bomba de infusão 2
Fita Cardíaca 1
Fio Catgut Cromado 2.0 6
Fio Monocryl 0  886 1
Fio Monocryl 3.0 Y 427 1
Fio Polycot 2.0   P13T 1
Fio Prolene 2.0   8723 1
Fio Seda 2.0 E8225G 5
Lâmina de Bisturi 1
Liga Clip Lt 100/200 4
Seringa de 10ml 4
Seringa de 20ml 4
Seringa de 3ml 1
Seringa de 5ml 2
Seringa de 1ml 1
Sonda Endotraqueal com balão 1
Sonda para Asp. Traqueal 1
Torneira 3 vias 3
Grampeador Linear Cortante 1
Carga para Grampeador 2

Taxas e Gases no Centro Cirúrgico

Materiais utilizados no Centro Cirúrgico



Discriminação Quant.
Antak 50mg  amp 2
Atropina 0.25 mg 1 ml amp 2
Diprivan 20 ml amp 1
Dormire 5 mg amp 1
Kefazol 1 gr  amp 2
Novabupi 2
Nimbium 10mg amp 3
Prostigmine 0,5 ml amp 2
Nausedron 8mg 1
Precedex 1
Plamet 0
Suxametoneo 4
Sevorane 30
Soro fisiologico 500 ml 7
Soro Ringer Lactado 500 ml 4
Sufenta 1 ml amp 1
Tramal 100mg  amp 1
Xylocaina 2% c vaso 2
Xylocaina 2% s/ vaso 1

Discriminação Quant.
Agulha descartável 14
Equipo bomba de infusão parenteral 1
Equipo simples 5
Protetor cone luer 4
Seringa de 20 ml 11
Seringa de 5 ml 3
Torneira 3 vias 2

Agua destilada 10 ml amp 14
Antak 50mg  amp 6
Clexane 40 mg amp 1
Buscopan Composto  amp 8
Kefazol 1 g amp. 4
Lorax 2mg  cpr 2
Precedex 0
Nausedron 8mg 1
Soro Ringer lactado 500 ml amp 3
Superan 50mg 0
Soro glicosado 100 ml 1
Soro glicofisiológico 500 ml 2
Soro fisiológico 500 ml 4
Soro fisiológico 100 ml 4
Tramal 100mg 5

Medicamentos utilizados na UTI

Medicamentos utilizados no Centro Cirúrgico

Materiais utilizados na UTI

Discriminação Quant.
Agulha descartável 15
Equipo Simples 1
Seringa de 20 ml 9
Seringa de 10 ml 6

Agua destilada 10 ml amp 18
Clexane 40 mg amp 2
Cloreto de Potássio 5
Dipirona 1gr  amp 3
Buscopan Composto  amp 2
Luftal  ml 8
Pantoprazol 40 mg amp ev 2
Nausedron 4mg 4
Plamet gotas 0
Soro fisiológico 100 ml 1
Soro glicofisiológico 500 ml 4
Soro glicosado 500 ml 7
Soro Ringer Lactado 500 ml 3

Discriminação Quant.
Oxigênio por hora 13

Medicamentos utilizados na Unidade de Internamento

Materiais utilizados na Unidade de Internamento

Gasoterapia na UTI

Modelo p/ Pacote Cirurgia Refrativa
LASIK TRADICIONAL ESFERO /CILÍNDRICO
Despesa
Taxa de sala - porte 2
Gases medicinais
Materiais: bota descartável, sapatilha, gorro, avental, máscara, escova, luvas (2
pares_MD e instrumentadora), campo cirúrgico descartável, esponja de
celulose, esponja merocel, seringa 20 cc, cânula, bandeja de assepsia, lente de
contato terapêutica.

Medicamentos: iodopovidina, col. anestesia tópica, col. Antibiótico tópico, col.
antiinflamatório tópico, colírio lubrificante, ansiolítico e
analgésico/antiinflamatório.

Taxas e Equipamentos: manutenção do excimer laser, cartão do laser para
programar 1 cirurgia em 1 olho), depreciação do microcerátomo, depreciação do
laser, monitoramento de laser (MD), manutenção do ar, lâmina do
microcerátomo, taxa de esterilização.
Total Geral
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1- SITUAÇÕES QUE NECESSITAM DE SOLICITAÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO

PRÉVIA DA AUDITORIA MÉDICA
1.1- PROCEDIMENTOS

• Prorrogação de internação.
• Diária de UTI.
• Mudança ou acréscimo de procedimentos (punção de vaso profundo,

dissecção venosa, passagem de sonda naso-enteral, etc).
• Prorrogação da permanência em apartamento ou enfermaria (taxas de

permanência), obedecendo aos seguintes critérios:
o Para pacientes que, após a alta hospitalar, apresentam alguma
intercorrência que requeira sua permanência entre três e doze horas
em ambiente hospitalar.
o Para pacientes que recebem alta após três e antes de doze horas de
permanência no hospital, em casos de guia hospitalar.
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1.1- PROCEDIMENTOS
• Recuperação pós-anestésica (taxas de SRA), obedecendo aos seguintes

critérios:
o Quando solicitada pelo anestesista.
o Para pacientes submetidos a anestesia geral inalatória que
necessitem de monitorização por um período mínimo de uma hora
para total recuperação anestésica.
o Para pacientes submetidos a qualquer tipo de anestesia que
apresentaram alguma intercorrência durante o ato anestésico,
gerando instabilidade clínica.
o Para pacientes idosos submetidos a cirurgias de grande porte.
o Será paga para remunerar a permanência do paciente em UTI, nos
hospitais que não dispõem de sala de recuperação.
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1.1- PROCEDIMENTOS
• Pareceres e acompanhamentos por mais de um especialista.
• Uso de órteses, próteses, materiais especiais e alto custo
(beriplast, curativos especiais, sonda vesical de silicone,
grampeadores, cateteres e sondas especiais, etc)
• Uso de oxímetros, monitores, respiradores e Bipap em
apartamento ou enfermaria.
• Uso de cateter de duplo lúmen e single lúmen
• Uso de contrastes não-iônicos.
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1.2- MEDICAMENTOS ESPECIAIS
• Albumina.
• Antifúngicos, antimicrobianos e outros medicamentos com
indicações restritas (Eprex, Granulokine, Lanexat, Precedex,
Protromplex, Zofram, e outros)
• Quimioterápicos e coadjuvantes.

1.3- SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE
• Plasmaferese.
• Quimioterapia.
• Radioterapia.
• Hemodiálise.
• Hemodinâmica.
• Nutrição enteral e parenteral.
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2- REGRAS PARA COBRANÇA DE MATERIAIS COMUNS

2.1 - ACESSO VENOSO PERIFERICO (Scalp, Jelco, Insyte, Íntima).
• Poderá ser cobrado um a cada 72 horas

2.2 - ACESSO VENOSO PROFUNDO (CATETER VENOSO CENTRAL)
• As trocas periódicas não são recomendadas. A observação deve

ser diária, e na evidência de hiperemia ou secreção no local da
punção e/ou outros sinais e sintomas de infecção associada ao
cateter está indicada a troca.

• Mediante autorização do médico auditor.
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2- REGRAS PARA COBRANÇA DE MATERIAIS COMUNS

2.3 - EXTENSOR/PERFUSOR Adulto/Recém Nascido
• Poderá ser cobrada 01 unidade a cada punção venosa com Jelco,

Single Lúmen ou Cateter Percutâneo.
• Poderão ser cobradas 02 unidades a cada punção venosa com

Duplo Lúmen ou Cáteter Umbilical.
• Poderá ser cobrada 01 unidade a cada troca de sistema, a cada

72hs, quando necessário.
• Poderá ser cobrada 01 unidade a cada horário de dieta prescrita

em bomba de seringa na UTI Neonatal.
• Poderá ser cobrada 01 unidade a cada medicação feita em

bomba de seringa na UTI Neonatal por 24 horas
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2.4 - TORNEIRINHA OU TREE-WAY
• Poderá ser cobrada quando do uso simultâneo de múltiplas

medicações ou soro.

2.5 - EQUIPO SIMPLES
• Poderá ser cobrada 01unidade para cada dieta enteral

(máximo de 8unidades/24h ).
• Poderá ser cobrada 01 unidade a cada medicação em

frasco/ampola superior a 20ml (Cipro, Flagyl, outros) e
medicações diluídas com volumes superiores a 20ml
(Profenid, Ancoron etc).

• Poderá ser cobrada 01 unidade para hidratação venosa
simples ou com eletrólitos a cada 72hs.
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2.6 – SERINGA

• Poderá ser cobrada 01 seringa por medicação, na graduação
indicada pela medicação. O valor da seringa inclui a agulha
utilizada.(exceto em seringas de 5ml,10ml,20ml e 60ml)

• Na administração de medicação por sondas, poderá ser
cobrada 01 seringa por cada turno.

• Quando da necessidade de toalete brônquica poderão ser
cobradas, no máximo, 03 seringas de 10ml, nas 24horas.

• Para a passagem de sondas nasogástricas, enterais ou
vesicais de demora, poderá ser cobrada 01 seringa de 20ml.
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2.6 – SERINGA

• Na UTI Neonatal poderão ser cobradas seringas para dieta, se
prescrita em bomba de seringa, 01unidade a cada dieta, com
graduação compatível com volume prescrito.

• Na UTI Neonatal poderá ser cobrada 01 seringa para diluição
(padrão inicial) e 01seringa para cada administração com
graduações compatíveis.

• Na UTI Neonatal, caso haja rediluição, poderá ser cobrada
mais 01 unidade para esse fim.

• Poderá ser cobrada 03 seringas de 20ml nas 24 horas para
lavar SNG,SNE OU gastrostomias após a dieta.
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2.7 - EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO

• Poderá ser cobrada 01 unidade para medicação de infusão contínua a
cada 72 horas (ver indicação de volume/hora).

• Poderá ser cobrada 01 unidade para dieta quando prescrita em B.I por
24h.

• Poderá ser cobrada 01 unidade para medicação cujo fabricante relata o
uso obrigatório da B.I (mesmo que a medicação seja de horário) 01
unidade a cada 24 horas.

• Poderá ser cobrado para hidratação venosa, com reposição de vários
eletrólitos, a partir de 03 eletrólitos respeitando a prescrição médica, em
crianças e em pacientes renal, cardiopatas ou com outras enfermidades
que levem à indicação de controle rigoroso de fluxo.
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2.8 - EQUIPO FOTOSSENSÍVEL SIMPLES
• Poderá ser cobrada 01 unidade a cada medicação, para

medicamentos com exigência do uso desse tipo de equipo
pelo fabricante.

2.9 - EQUIPO MICROFIX / BURETA (equipo para câmara gradual,
bureta, microfix).

• Poderá ser cobrada 01 unidade a cada 72hs quando houver
prescrição médica e volume superior a 20ml e inferior a
100ml.

2.10 - EQUIPO FOTOSENSÍVEL PARA BI
• Poderá ser cobrada 01 unidade a cada 72 hs conforme

prescrição médica e indicação.
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2.11 - CÂNULAS
• Cânula endotraqueal – Poderá ser cobrada 01 por intubação

(podendo ser trocado 01 vez por semana).
• Cânula para traqueostomia – Poderá ser cobrado 01 por

intubação podendo ser trocada nos casos de obstrução (com
o visto do auditor médico).

2.12 - SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL
• Poderá ser cobrada 01 unidade para cada registro de
utilização feito pela enfermagem ou fisioterapia (máximo de 8
unidades a cada 24 horas ).
• Quando do uso do TRACH CARE, serão pagas no máximo 06
unidades de sonda de aspiração traqueal nas 24 horas, para
aspiração oral e nasal;
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2.13 - TRACH CARE
• Poderá ser cobrada 01unidade a cada 72 horas, quando
prescrito e estando o paciente em ventilação em sistema
fechado.
OBS: Não está indicado quando em desmame intercalado com
máscara de Venturi ou nebulização

2.14 - LUVA DE PROCEDIMENTOS
• Poderá ser cobrada no ambulatório, para procedimentos

médicos, observando se estéril ou não, de acordo com a
natureza do procedimento.

• Não cobrar para pacientes internados, uma vez que faz parte
da diária.
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2.15 - LUVA ESTÉRIL
• Poderá ser cobrada 01unidade para cada membro da equipe médica e

instrumentador no Centro Cirúrgico (a partir de 04 horas pagar 01 luva
para o cirurgião e o auxiliar).

• Não poderá ser cobrada para o anestesista em caso de sedação.
• Poderá ser cobrada mais 01unidade para cirurgião e para o técnico, nas

cirurgias traumatológicas, quando do uso de gesso.
• Poderá ser cobrada mais 01unidade para sondagem vesical, no centro

cirúrgico.
• Poderá ser cobrada mais 01unidade para estabelecimento de acesso

venoso profundo ou outros procedimentos que não façam parte do ato
cirúrgico principal.

• Poderá ser pago para aspirações traqueais até 08 unidades nas 24horas
mediante registro da enfermagem, em pacientes entubados ou
traqueostomizados sem uso do TRACK-CARE.

• Será pago a troca das luvas após a ressecção do tumor nas cirurgias
oncológicas.
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2.16 - OXIGÊNIO (O2)
• Poderá ser cobrada a hora indivisível, conforme prescrição

médica e registro de enfermagem.

2.17 - GÁS CARBÔNICO (CO2)
• Poderá ser cobrado por procedimentos cirúrgico, no centro

cirúrgico, nas cirurgias videolaparoscópicas, para estabelecer
pneumoperitônio.( 01 hora )

2.18 - ÓXIDO NITROSO
• Poderá ser cobrado por hora de uso ou fração, conforme

registro do anestesiologista.
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2- REGRAS PARA COBRANÇA DE MATERIAIS COMUNS

2.19 - NEBULIZAÇÃO SIMPLES
• Inclui apenas seringa e diluente (água destilada ou soro fisiológico).
• Poderá ser cobrada medicação não broncodilatadora, quando prescrita

por via inalatória.
• Gases usados para esse fim (oxigênio /ar comprimido) incluso na taxa.

2.20 - NEBULIZAÇÃO COM BRONCODILATADOR
• Inclui a seringa, o diluente e broncodilatadores.
• Poderá ser cobrada medicação não broncodilatadora, quando prescrita

por via inalatória.
• Gases usados para esse fim (oxigênio /ar comprimido) incluso na taxa.
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2.21 - MEDICAÇÃO PARENTERAL
• Cobrar conforme estabilidade da droga, considerando vazão em bomba

de infusão e prescrição médica.

2.22 - SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML
Poderá ser cobrado para:
• Diluir medicações, conforme prescrição médica.
• Aspiração traqueal – Máximo de 03 unidades por 24 horas.
• Curativos Simples – 01unidade a cada troca.

2.23 - CURATIVOS COMUNS / BIOLÓGICOS
• Cobrar somente com prescrição médica e registro de enfermagem,

respeitando a indicação técnica do curativo e/ou necessidade do
paciente.

• Cobrar somente curativos cadastrados na tabela vigente.
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2.24 - MATERIAIS USADOS PARA COLETA DE EXAMES QUE JÁ ESTÃO INCLUSOS

NAS TAXAS DOS EXAMES
• Seringas
• Scalps
• Agulhas
• Coletores de Urina

2.25 - TROCATER
• Poderá ser cobrada apenas 01 unidade já que os mesmos podem ser

reutilizados por 03 vezes. Independente do procedimento.

2.26 - LIGA CLIPS
• Para colecistectomias endoscópicas poderão ser cobradas até seis unidades,

conforme relato cirúrgico.
• Para cirurgias cardíacas poderão ser cobradas até vinte e quatro unidades

conforme relato cirúrgico.
• Nos demais procedimentos, poderão ser cobrados conforme relato cirúrgico.
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2.27 - HEMO CLIPS
• Poderão ser cobrados conforme relato cirúrgico*.

* A Unidade de cobrança se refere ao cartucho e não ao material individual.

2.28 - ÁGUA DESTILADA PARA DILUIÇÃO (MEDICAÇÃO)
• Poderá ser cobrada para medicações sem diluentes ou com prescrição da

diluição superior ao diluente que a acompanha.

2.29 - ÁGUA DESTILADA (TOALETE BRÔNQUICA)
• Poderá ser cobrada 01 unidade de 10ml a cada registro (máximo de 03

unidades por 24 horas).

2.30 - ÁGUA DESTILADA 500ML OU 1000ML
• Poderão ser cobrados 06 litros a cada hora do ato cirúrgico, em cirurgias com

irrigação contínua, mediante descrição médica.
• Nas cirurgias Ureteroscópicas poderão ser cobrados 03 litros a cada hora do

ato cirúrgico.
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3- REGRAS PARA COBRANÇA DE TAXA DE OBSERVAÇÃO

• Atendimentos em Emergência, em leitos específicos para
esta finalidade.
• Caso o paciente necessite de observação por um mínimo de
duas e máximo de seis horas.
• Prescrição, evolução de admissão e de alta, feitas pelo
médico assistente ou plantonista.
• Aplicável a casos de instabilidade clínica que requeiram
administração de medicação endovenosa , monitorização ou
reavaliações clínicas freqüentes.
• Inclui monitorização cardíaca e oximetria.
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4- REGRAS PARA COBRANÇA DE TAXA DE INTENSIFICADOR DE
IMAGEM

• Fraturas de colo do fêmur.
• Reduções de fraturas e/ou luxações das extremidades, quando

possíveis fixações percutâneas, evitando acessos cirúrgicos
amplos e desnecessários.

• Cirurgias ortopédicas corretivas em crianças e adolescentes tais
como osteotomias e correções de epifisiólises.

• Procedimentos na coluna vertebral.
• Para o implante de cateter duplo J será pago 1/5 do valor da

taxa convencional.
• Colangeopancreatografias retrógradas – CPRE.
• Tratamento de Cisto Ósseo Simples.
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5- REGRAS PARA COBRANÇA DE PLACAS BLOQUEADAS
Nos procedimentos cirúrgicos traumatológicos de urgência ou eletivos somente
daremos cobertura para o uso de placas bloqueadas nas seguintes indicações:

5.1. FÊMUR:
•Fraturas cominutivas distal do fêmur extra ou intra-articular;
•Paciente com osteoporose com comprovação por imagem;
•Fraturas cominutivas diafisárias do fêmur com o propósito de placa ponte;

5.2. TÍBIA:
•Fraturas com afundamento do platô tibial associada à fratura da diáfise;
•Paciente com osteoporose com comprovação por imagem;
•Fraturas do Pilão Tibial;
•Fraturas cominutivas distais da tíbia com ou sem traço intra-articular;
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5- REGRAS PARA COBRANÇA DE PLACAS BLOQUEADAS

5.3. ÚMERO:
•Paciente com osteoporose com comprovação por imagem;
•Fraturas em 03 e até 04 partes proximais do úmero;
•Fratura cominutiva proximal do úmero;

5.4. PUNHO:
•Paciente com osteoporose com comprovação por imagem;
•Fraturas distais do rádio com desvio dorsal ou volar intra-articular;
•Paciente economicamente ativo.

Demais situações deverão ter relatório médico com justificativa e autorização
prévia da auditoria para o seu uso.
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6- REGRAS PARA COBRANÇA DE ANGIOSEAL
Nos procedimentos cirúrgicos de urgência ou eletivos somente daremos
cobertura para o uso de angioseal nas seguintes indicações:

•Angioplastias
•Procedimentos Vasculares Periféricos
•Cirurgias Neurológicas
•Arteriografias Cerebrais

7- REGRAS PARA COBRANÇA DE LIGA SURE
Nos procedimentos cirúrgicos de urgência ou eletivos somente daremos
cobertura para o uso de ligasure nas seguintes indicações:

•Cirurgia Torácica
•Cirurgia Abdominal de Hepatectomia, Esplenomegalia ou Oncológica de
grande porte.
•Nefrectomia Radical
•Prostatectomia Radical
•Cirurgias Neurológicas (Cerebrais)
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Relação de Quimioterápicos Fracionados: 
2.1. Os medicamentos listados abaixo serão remunerados de forma fracionada de acordo 
com a prescrição médica:

Adriblastina RD (doxorrubicina) Hycamtin (opotecano)

Caelyx (doxorrubicina lipossomal) Mitocin

Camptosar (irinotecano) Mitoxantrona

Daunoblastina Muphorn (fotemustina)

Elspar 10.000 UI Nexvep (etposido Fosfato)

Farmarrubicina (Epirrubicina) Oncovin

Fauldmetro (metotrexato) Paraplatin (carboplatina)

Faulfluor (5-Fluorouracil) Taxol

Genuxal (ciclosfofamida) Velban (vimblastina)

Holoxane (ifosfamida) Zavedos

Herceptin (trastuzumabe)
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5 – MEDICAMENTOS
5.2 - Está prevista a remuneração do Equipo Fotossensível...utilizado na 

aplicação dos medicamentos... definidos abaixo:
GENÉRICO MARCA GENÉRICO MARCA

Acido Folinico Leucovorin Idarubicina Zavedos

Actinomicia Bioact-D Irinotecano Camptosar

Anfotericina Fugizon Melfalano Alkeran

Bleomicina Blenoxane Mesna Mitexan

Carboplatina Paraplatim Metotrexate Methotrexate

Carmustina Becnum Mitomicina Mitocin

Cisplatina Platiran Mitoxantrona Novatrene

Cladribina Leustatin Oxaliplatina Eloxatin

Dacarbazina Dacarb Rituximab Mabthera

Daunorubicina Daunoblastina Teniposido Vumon

Daunorubicina (Lipossomal) Daunoxome Topotecano Hycamtin

Doxorubicina Adriblastina Vimblastina Velban

Epirubicina Farmorubicina Vincritina Oncovin

Etoposido Vepesid Vinorelbina Navelbine

Fluorouracil Fluorouracil
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5 – MEDICAMENTOS

É necessário a autorização pela auditoria de medicamentos com valor 
superior a R$ 300,00 (Cem reais).

Não existe em contrato mas é praticado pela auditoria da Camed.
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6 – OPME

6.2 – Dependem de prévia autorização os materiais com valores unitários
iguais ou maiores que R$ 500,00 (quinhentos reais).

6.5 - Disponibilizar durante a auditoria hospitalar, exame radiológico que
comprove a implantação da OPMES (órtese, prótese, material especial e
síntese) como, por exemplo, exame de raio-x que apresente a implantação
do endoprótese vascular, stent, pino, placa, dentre outros;

6.6 - Os produtos médicos enquadrados como de uso único, ou seja,
proibidos de serem reprocessados, conforme prevê a Resolução RE/ANVISA -
Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 2605, de 11 de agosto de 2006
(respeitando-se sempre a resolução em vigor), deverão ser devolvidos a
filiada, quando solicitados.
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Classificação da Taxa de Curativo para os pacientes externo/pronto
atendimento em casos de urgência e emergência, independente da
quantidade de lesões

Curativo Pequeno
Cateteres venosos e arteriais (central e periféricos)
Cesáreas
Cicatrização do coto umbilical
Embrocação
Flebotomias e/ou subclávias
Histerectomia vaginal
Incisões pequenas
Oftálmicos
Perineorrafias
Traqueostomias
Troca de apósitos externos sem trocar curativos
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Classificação da Taxa de Curativo para os pacientes
externo/pronto atendimento em casos de urgência e
emergência, independente da quantidade de lesões

Curativo Médio
Cesárias infectadas
Incisões com drenos
Fístulas anais
Hemorroidectomia
Lesões cutâneas

Auditoria Hospitalar
Fatura HospitalarALGUMAS 

NORMAS TÉCNICAS
Classificação da Taxa de Curativo para os pacientes externo/pronto
atendimento em casos de urgência e emergência, independente da
quantidade de lesões

Curativo Grande
Incisões contaminadas
Grandes cirurgias
Balão intra-aórtico ou Bio-Pump
Queimados, especificar área e/ou grau de queimadura
Toracotomias com drenagem

Curativo Especial
Cirurgias de alto risco
Grandes incisões contaminadas
Grandes queimados, especificar área queimada e/ou grau queimadura
Cavidades abertas, com lavagem contínua, grandes fístulas

Unidade de Terapia Intensiva

Resolução CREMESP nº 71, 
de 08 de novembro de 1995.

CRITÉRIOS PARA  ADMISSÃO EM U.T.I.

PRIORIDADE I:
PACIENTES COM QUADRO CLÍNICO
AGUDO, INSTÁVEIS, QUE NECESSITEM DE
CUIDADOS INTENSIVOS (ASSISTÊNCIA
VENTILATÓRIA, DROGAS VASOATIVAS).

PRIORIDADE II:
PACIENTES QUE NA ADMISSÃO NÃO SÃO
AGUDOS, MAS CUJAS CONDIÇÕES
REQUEREM SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO INTENSIVO.



PRIORIDADE III:
PACIENTES AGUDOS, INSTÁVEIS, CUJAS
CONDIÇÕES PRÉVIAS DE SAÚDE
COMPROMETAM SEVERAMENTE O
PROGNÓSTICO DE CURA OU MELHORIA.
RECEBEM CUIDADOS TERAPÊUTICOS PARA
ALÍVIO DE COMPLICAÇÕES AGUDAS,
CONTUDO OS CUIDADOS DEVEM EXCLUIR
ENTUBAÇÃO E RESSUSCITAÇÃO CÁRDIO-
RESPIRATÓRIA

CRITÉRIOS PARA  ADMISSÃO EM U.T.I. PACIENTES QUE NÃO PREECHEM CRITÉRIOS DE ADMISSÃO EM U.T.I.

• PACIENTES COM CONFIRMAÇÃO CLÍNICA OU
LABORATORIAL DE MORTE ENCEFÁLICA;

• PACIENTES CONSCIENTES QUE RECUSEM TERAPIA
DE SUPORTE;

• PACIENTES EM COMA DE ORIGEM NÃO
TRAUMÁTICA, EM ESTADO VEGETATIVO
PERMANENTE;

Obs: Tais pacientes somente podem ser admitidos na UTI
em circunstâncias excepcionais (ex: retirada de
orgãos quando forem doadores), a critério do chefe
da UTI, e devem dar lugar aos de prioridade I, II e III.

CRITÉRIOS PARA ALTA EM U.T.I.

PRIORIDADE I:
ALTA QUANDO NÃO HÁ MAIS NECESSIDADE
DE TRATAMENTO INTENSIVO, OU QUANDO O
TRATAMENTO NÃO TEVE SUCESSO E O
PROGNÓSTICO É EXTREMAMENTE MAU, SEM
POSSIBILIDADE DE MELHORA;

PRIORIDADE II:
ALTA QUANDO NÃO MAIS TIVER
NECESSIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS E
NÃO EXISTE MAIS A NECESSIDADE DE
MONITORIZAÇÃO;

CRITÉRIOS PARA ALTA EM U.T.I.

PRIORIDADE III:

ALTA QUANDO NÃO TIVEREM MAIS
NECESSIDADE DE TRATAMENTO
INTENSIVO, PODENDO TER ALTA
ANTES, SE O PROGNÓSTICO FOR
FECHADO.



PACIENTES QUE POSSIVELMENTE NÃO SE
BENEFICIEM DE CUIDADOS EM U.T.I.

• IDOSOS COM FALÊNCIA DE TRÊS OU MAIS
SISTEMAS QUE NÃO APRESENTARAM
RESPOSTA APÓS 72 HORAS DE UTI;

• PACIENTES QUE ESTÃO COM CUIDADOS
LIMITADOS EXCLUSIVAMENTE PARA
CONFORTO;

• PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA
PROLONGADA, QUE NÃO RESPONDAM AOS
CUIDADOS INICIAIS, E COM TUMORES
HEMATOLÓGICOS;

PACIENTES QUE POSSIVELMENTE NÃO SE
BENEFICIEM DE CUIDADOS EM U.T.I.

PACIENTES COM VÁRIOS
DIAGNÓSTICOS QUE NÃO APRESENTARAM
RESPOSTA AOS CUIDADOS INTENSIVOS,
COM PROGNÓSTICO MAU, E PARA OS QUAIS
NÃO HAJA TERAPIA POSSÍVEL DE ALTERÁ-LO.

UTI Neonatal
PARECER CREMEC Nq12/2003

I - CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO:
Unidade de Terapia Intensiva

¨ Peso de Nascimento ( PN ) < 1500g ou Idade 
Gestacional (IG) < 34 semanas

¨ Desconforto respiratório com indicação de CPAP 
ou Ventilação Mecânica

¨ Anóxia grave ( Apgar </= 3 no 5º min. de vida) –
encefalopatia hipóxico-isquêmica graus 2 e 3 de 
Sarnat e/ou escore > 6 de Portman

¨ Hidropsia Fetal

UTI Neonatal

b) Unidade de Terapia Intensiva

• Sepse

• Nutrição Parenteral

• Pós-operatório

• Risco ou ocorrência de apnéia

• Exsanguineotransfusão



UTI Neonatal

b) Unidade de Terapia Intensiva

• Distúrbios cardiovasculares: insuficiência
cardíaca, arritmias, choque, etc.

• Enterocolite necrosante

• Instabilidade de parâmetros vitais por
causas diversas: insuficiência renal e
supra-renal, hemorragia cerebral, coma,
convulsão, anomalias congênitas, etc.

UTI Neonatal
PARECER CREMEC Nq12/2003

I - CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO DE RECÉM-
NASCIDO:

a) Unidade de Cuidados Intermediários:
¨ Prematuridade (Quando IG < 36 semanas e PN

< 2.000g) – primeiras 24 a 48h – mínimo.
¨ Baixo peso ao nascer (Quando PN < 2000g) -

primeiras 24 a 48h – mínimo.
¨ Asfixia Perinatal ( Apgar de 5º min < 6 ) -

primeiras 24 a 48h – mínimo
¨ Filho de mãe diabética - primeiras 24h –

mínimo

I - CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO DE RECÉM-
NASCIDO:

a) Unidade de Cuidados Intermediários:
¨ Desconforto respiratório leve – até a retirada

do oxigênio
¨ Malformação congênita – até estabilidade

clínica
¨ Distúrbio hidroeletrolítico – até estabilização

UTI Neonatal
PARECER CREMEC Nq12/2003

UTI Neonatal
PARECER CREMEC Nq12/2003

I - CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO DE RECÉM-
NASCIDO:

a) Unidade de Cuidados Intermediários:
¨ Infecção perinatal provável ou clínica

¨ Nutrição parenteral em transição

¨ Tranferências da UTIN.



UTI Neonatal
PARECER CREMEC Nq12/2003

II - CRITÉRIOS DE ALTA
a) Unidades de Cuidados Intermediários :
¨ Recém-nascidos estáveis, em condições de 

Alojamento Conjunto ou Alta Hospitalar 

b) Unidade de Terapia Intensiva Neonatal :
¨ Peso > 1500g ou IG > 34 semanas
¨ Estabilidade hemodinâmica e das funções vitais
¨ Alimentação enteral ou parenteral em transição
¨ Sepse controlada
¨ Necessidade de oxigênio em Halo com Fi < 40%

AUDITORIA INTERDISCIPLINAR

“Aonde  houver  amor  ao  homem,  
há  também  amor  à  arte  de  curar!”

Hipócrates

OBRIGADO !

andre.roldan@icc.org.br
andreroldanviana@gmail.com

andre.roldan@unimedfortaleza.com.br


