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Processamento

Revisão SAA

FUNEPU

•
•
•
•

Equipe por vínculo:
FUNEPU – 57,6%
RJU – 30,3%
EBSERH – 12,1%

Não há a possibilidade de terceirização para substituição dos colaborardes FUNEPU.
A equipe RJU tem em sua maioria tempo para aposentadoria.

Produção do Serviço
• Média de Prontuários revisados no SAA
– 90/Mês por revisora – Média de 900 prontuários
mês

• Média de Contas Processadas:
– AIHs: 1050/Mês
– BPA Consolidado: 80.000 procedimentos/MES
– BPA Individualizado: 4.000/MES
– APACs: 950/MES

Formulários
imprescindíveis ao
processamento

BPA - C

BPA - I

APAC

INTERNAÇÕES

Fluxo da AIH - Internações
REVISÃO 1 - SAA
Revisão recolhe o prontuário
nos postos.
(regime de escala)
Inicia após a alta do paciente
- altas do dia anterior

O prontuário é reorgnizado e
conferido conforme check list

Realiza busca ativa de
informações faltantes
(exames, evolução,
prescrição, registro/resumo
de alta, etc)

Retorna para revisores.
Encaminha para alta no
SUSFACIL.

Envia para a CCIH

Passa para os médicos
revisores que checam as
informações . solicitam
correções aos médicos e/ou
residentes e em muitos casos
corrigem os erros.

Em casos de mais de um
procedimentos cirúrgico
encaminham para a inserção
de AIH subsequente no
susfacil.

busca ativa de residentes
para as informações que
ainda não foram
atualizadas/corrigidas

Encaminha o prontuário para
a Revisão de Contas

Fluxo da AIH - Internações
REVISÃO 2 + PROCESSAMENTO

Processamento recebe o
prontuário da revisao

O prontuario é anexado aos
laudos de AIH e folhas de uso
de material, etc

O prontuario é distribuido ao
faturista analista conforme
sequencia numérica de
distribuição

A internação é revisada com
olhar já de conta hospitalar,
verifica-se formularios,
justificativas, evoluções
diárias, prescrições, resumos,
etc.

Procede-se a codificação dos
procedimentos faturáveis, de
acordo com as normas do
convênio, por meio da tabela
do SIGTAP

As contas hospitalares são
levadas até o médico revisor
do HC-UFTM para analise
técnica/médica

Procede-se a codificação dos
procedimentos principais
com base na tabela do
convênio

A conta é conferida em
detalhes técnicos como:
permanência minima,
permanência a maior,
compatibilidade de materiais,
procedimentos, etc

A conta hospitalar é enviada
ao serviço de material para
inclusão de notas fiscais de
OPMEs utilizadas

Fluxo da AIH - Internações
REVISÃO 2 + PROCESSAMENTO
O prontuario e as contas
hospitalres são
apresentadas ao medico
supervisor da SMS

O médico supervisor
autoriza a cobrança dos
procedimentos , mediante
aos registros coletados
que compoem a conta
hospitalar

A Conta hospitalar é envia
da ao CPD para
distribuição

O Faturista procede a
inserção da conta no
Sistema de Informação do
Convênio

A conta é conferida pelo
faturista que procede
tambem sua consitencia e
apuração de valores

Após cruzamento de
tabelas de
compatibilidade entre
procedimentos, cid ,
permanência, materiais e
outros

A conta segue para
apresentação ou volta
para analise

Espelhos sao emitidos e a
conta é preparada para
assinaturas finais

O diretor clinico assina a
conta hospitalar seguido
pelo médico supervisor da
SMS

A conta é apresentada por
meio de arquivo à SMS
para processamento e
pagamento

O pagamento da conta é
aprovado e pago, ou
reprovada e retorna para
ser reapresentada

O Processamento recebe a
conta hospitalar com as
notas fiscais referentes a
cada conta

APAC

Fluxo da APAC

Processamento recebe a
solicitado o Laudo de
Solicitação da APAC

O laudo de apac quando
não autorizado e
encaminhado a SMS para
autorização, já os
autorizados seguem para
processamento da conta

A Conta de Alto Custo
(APAC) e digitada nos
sistema de convênio

A apac e encerrada nos
casos de apac unica e
mantida para novo
processamento nos casos
de apacs de glaucoma,
quimioterapia e terapia
renal substitutiva

As contas são consistidas,
valoradas e impressas para
auditoria da SMS

As contas são arquivadas
no setor de origem e
algumas modalidades no
setor de processamento

A conta é apresentada por
meio de arquivo à SMS
para processamento e
pagamento

O pagamento da conta é
aprovado e pago, ou
reprovada e retorna para
ser reapresentada

Fluxo da APAC

O Faturista analise as
informações do
formulário e procede a
codificação dos
procedimentos com base
na tabela SIGTAP

As contas geradas pelas
formulário sao agrupadas
por cns para digitação no
sistema do convênio em
forma de Folha de
Produção

O faturista aplica as
correções , se necessário
devolve as contas ao
setor.

As contas são valoradas e
impressas agrupadas em
boletins.

Os formulários dos
Ambulatórios são
encaminhadas para
arquivamento no setor de
origem

Os boletins são
apresentados por meio de
arquivo à SMS para
processamento e
pagamento

O pagamento da conta é
aprovado e pago, ou
reprovada e retorna para
ser reapresentada

O Processamento recebe a
Boletim Individualizado
do setor produtor, confere
o preenchimeto e distribui
ao faturista

O boletim de produção
individual é consistido
face as compatibilidades
de CEP, endereço, Idade,
sexo, cbo , quantidade, etc

Os formulários dos HCUFTM são arquivadas pelo
setor de Processamento

Fluxo BPA - Consolidado
O Processamento
recebe a FAA do setor
produtor, confere o
preenchimeto e distribui
ao faturista

O Faturista analise as
informações da FAA e
procede a codificação
dos procedimentos com
base na tabela SIGTAP

O boletim de produção
ambulatorial é
consistido face as
compatibilidades de
Idade, sexo, cbo ,
quantidade, etc

As FAA´s dos
Ambulatórios são
encaminhadas para
arquivamento no setor
de origem

O faturista aplica as
correções , quando
necessário devolve as
contas ao setor.

As FAA´s dos HC-UFTM
são arquivadas pelo
setor de Processamento

Os boletins são
apresentados por meio
de arquivo à SMS para
processamento e
pagamento

As contas geradas pelas
FAA´s sao agrupadas
para digitação no
sistema do convênio
em forma de Boletim de
Produção

As contas são valoradas
e impressas agrupadas
em boletins.

O pagamento da conta é
aprovado e pago, ou
reprovada e retorna para
ser reapresentada

Produção
Mês de Processamen 0-Não se Aplica
jan/16 R$
fev/16 R$ 45.868,80
mar/16 R$
Total
R$ 45.868,80

2-Média Complexidade 3-Alta Complexidade
R$
657.006,11 R$
352.024,76
R$
237.792,13 R$
277.808,66
R$
951.435,44 R$
303.613,65
R$
1.846.233,68 R$
933.447,07

Ano/mês processam 0-Não se Aplica
jan/16 R$
fev/16 R$
mar/16 R$
Total
R$
-

Média complexidade
R$
1.348.891,08
R$
2.109.297,98
R$
2.100.421,69
R$
5.558.610,75

Total
R$ 1.009.030,87
R$ 561.469,59
R$ 1.255.049,09
R$ 2.825.549,55

Alta complexidade Total
R$
847.771,83 R$ 2.196.662,91
R$
907.663,87 R$ 3.016.961,85
R$
939.804,46 R$ 3.040.226,15
R$ 2.695.240,16 R$ 8.253.850,91

Consolidado Valor Produzido
Ano/mês processam 0-Não se Aplica Média complexidade Alta complexidade Total
jan/16 R$
R$
2.005.897,19 R$ 1.199.796,59 R$ 3.205.693,78
fev/16 R$ 45.868,80 R$
2.347.090,11 R$ 1.185.472,53 R$ 3.532.562,64
mar/16 R$
R$
3.051.857,13 R$ 1.243.418,11 R$ 4.295.275,24
Total
R$ 45.868,80 R$
7.404.844,43 R$ 3.628.687,23 R$ 11.033.531,66
Média Valor da MC - jan a mar R$ 2.468.281,48
Média Valor da AC - jan a mar R$ 1.209.562,41

PRODUÇÃO X CONTRATO
CONTRATO

PRODUÇÃO

DIFERENÇA

ALTA
COMPEXIDADE

1.400.000,00

R$ 1.209.562,41

R$ 190.437,59

MÉDIA
COMPLEXIDADE

2.063.000,00

R$ 2.468.281,48

-R$ 405.281,48

R$ 595.719,07

Análise:
1. O Processo NÃO É INFORMATIZADO.
2. Ele se inicia em todos os casos após o atendimento do paciente
3. A codificação dos procedimentos é feita administrativamente no serviço de
processamento
4. As justificativas e outras informações são fornecidas por médicos revisores no
fechamento da conta.
5. O AIH demora, na melhor das hipóteses 30 dias para chegar na cobrança.
6. Os dois serviços de revisão se identificam como separados.
7. Não existe fluxo padronizado das APACS.
8. O Processamento ambulatorial sujeito erros na exportação. PERDAS

Propostas de melhorias

1. Piloto = Monitoramento das APACS Oncologia
1. Notificação do caso
2. Preenchimento e digitação do formulário no Setor de
QT

2. Contratualização da produção – NC 11
1. Diagnóstico da relação produção informada por setor
X Produção processadas
2. Priorização de monitoramento dos procedimentos
AC e FAEC

• Elaboração:
•
•
•
•
•
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