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A partir da necessidade ...

2.7 A auditoria concorrente (própria ou terceirizada)
possui procedimentos documentados de operação, no
intuito de aferir a qualidade e adequação dos serviços
prestados pela rede.

2.10 A OPS tem programa de qualidade devidamente
documentado e implementado relativo à segurança do
paciente, que inclui a análise da adequação do
atendimento, bem como supervisão efetiva das
atividades de melhoria contínua do atendimento aos
pacientes.

DIMENSÃO 2 - DINÂMICA DA QUALIDADE E DESEMPENHO DA REDE PRESTADORA:

RN Nº 277 : Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde.

2015
2018



Mensurar diariamente a qualidade de prestação de serviços : 

papel central da auditoria

• Permanência
• Formação médica 
• Recursos técnicos 

de apoio
• Modelo 

assistencial
• Proatividade da 

operadora
• Falta de vigilância

Conta médica



Relatório de auditoria médica – enfermagem hospitalar (2013)



Alternativas técnicas de controle de sinistro

Primeiro você



Compartilhamento de inconformidades técnicas 

Alta tecnologia

Cuidado



Relatório de eventos adversos - 2014
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Sensibilização para desospitalização

Alta segura

• Meta inicial 4/semana

• Meta atual (2017) – 10 semana

• Internação

•Cuidado domiciliar



Resultados iniciais

• Tendência para redução de média de 
permanência

• Redução do custo hospitalar em doenças agudas
• Auxilio efetivo no controle do sinistro

Ago- 18,45%   / Set- 16,5%
* Considerado apenas antibiótico



Resultados iniciais

Intangíveis

• Valorização do trabalho da auditoria
• Consolidação do trabalho em equipe
• Humanização da assistência / beneficiário no centro do atendimento
• Consolidação da marca



Em 2017

Aumento da segurança do 
paciente



Glosa de enfermagem com relação a 

segurança na administração dos 

medicamentos (Set/ 2017).

Valor de glosa de propofol: R$ 

39.000,00

Valor total da conta: R$ 168.719,28

% de glosa de propofol:  18,3%

Na prática ...



A busca é sempre pelo equilíbrio !




