Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de Saúde

Objetivo

Comparar práticas
da definição de preços
e da formação das contas hospitalares
na Saúde Suplementar no Brasil
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Metodologia

Participantes:
• Hospitais que atuam em Saúde Suplementar, de qualquer porte
• Maior número de participantes possível
Hospitais:
• Enviam os dados
Tabulação dos dados:
• Não são tabulados preços de tabela (acordos em contrato)
• São tabulados preços finais de contas recentes (práticas reais)

Resultado:
• GVsaúde recebe informações, tabula e divulga somente aos participantes
• Na divulgação preserva o sigilo em relação à fonte, prestadores, pagadores e
pacientes

Metodologia

Exemplo:
• Hospital Xpto forneceu contas referentes às Operadoras Acme e Tabajara
• Hospital Olimpo forneceu contas referentes às Operadoras Clímax e Tabajara
• Hospital Zandvor forneceu contas referentes às Operadoras Acme e Clímax
No estudo:
• Hospitais Xpto, Olimpo e Zandvor são codificados como Hospital 01, Hospital 02 e
Hospital 03
• Operadoras Acme, Clímax e Tabajara são codificados como Operadoras A, B e C
• Ao receber os estudos:
• Cada hospital participante recebe a lista dos hospitais participantes do
estudo, e a indicação de qual o seu código no estudo – não conseguirá
identificar especificamente cada hospital do estudo
• Somente o Hospital Xpto saberá que é o Hospital 01
• Somente os Hospitais Xpto e Zandvor saberão que a Operadora A é a Acme

Metodologia

Forma de Remessa dos Dados:
• Arquivo tipo PDF completo das contas
O estudo vai abranger cerca de 200 itens diferentes de contas

Para cada cota de participação cada hospital:
• Poderá enviar contas do tipo “aberta” de até 10 operadoras (no mínimo 2
contas por operadora)
• Poderá enviar contas do tipo “pacote” de até 10 operadoras (no mínimo 2
contas por operadora)
• Deverá enviar 2 contas de pacientes particulares do tipo aberta
• Poderá enviar até 10 contas de pacientes particulares do tipo pacote
As contas devem ser de atendimentos recentes – retroação máxima de 90 dias

Benefícios

Quanto maior a variedade de informação fornecida pela fonte,
maior o aproveitamento que obterá no estudo:
• Os nomes das fontes (hospitais) e provedores (operadoras de
planos de saúde) são codificados na tabulação;
• Os pacotes são codificados na tabulação;

• A fonte só conseguirá analisar uma informação de forma
satisfatória se tiver fornecido informação que lhe permita
identificar as codificações do estudo.

Benefícios

Em relação às Diárias, identificar se em relação ao mercado:
• Os valores estão compatíveis;
• Se são baixos, mas compensados pela prática de outras taxas;
• Etc.
Em relação as taxas, identificar se em relação ao mercado:
• Os valores estão compatíveis;
• Pratica-se maior ou menor variedade.
Em relação aos honorários, medicamentos e materiais descartáveis, identificar se
em relação ao mercado estão compatíveis:
• Deflatores e/ou Multiplicadores aplicados nas Tabelas Brasindice e Simpro;
• Preços de honorários multidisciplinares praticados fora das Tabelas CBHPM,
AMB e Outras

Ilustração

Realizado na primeira oficina GFACH do GVsaúde em 2016
Participantes:
• 6 Hospitais
Tabulados os 50 itens mais frequentes nas contas:
• Abrangendo Diárias, Honorários, Taxas, Materiais Descartáveis e
Medicamentos
• Excluindo OPME

Ilustração

Ilustração

Operacionalização

Valor da Cota para participação no estudo:
R$ 4.500,00

Cronograma:
Adesão ao Estudo
Remessa das Contas para Estudo
Envio de instruções de ajustes da remessa (instruções do GVsaúde)
Remessa dos ajustes conforme instruções do GVsaúde
Divulgação do Estudo

30/11/2016
16/12/2016
13/01/2017
27/01/2017
17/02/2017

Organização:
Coordenação Geral
Auditoria do Processo de Tabulação do Estudo
Auditoria do Processo de Divulgação do Estudo
Coordenação Técnico-Operacional

Contato para adesão ao estudo:
gvsaude@fgv.br
(11) 3799-7717

Profa. Dra. Ana Maria Malik
Prof. Dr. Walter Cintra Ferreira Jr.
Prof. Wilson Resende
Enio Jorge Salu

