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RESUMO 

 
A auditoria hospitalar, busca encontrar nas contas dos serviços de saúde, 

falhas que gerem perdas ao faturamento da assistência, as chamadas glosas. Neste 

sentido, faz-se necessário, a boa prática dos registros médicos e de enfermagem, 

sendo estes os principais instrumentos de sua análise, minimizando assim, perdas ao 

faturamento hospitalar. Analisou-se o impacto das glosas no faturamento de uma 

clínica médica hospitalar. Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, 

retrospectiva, documental e com abordagem qualitativa que utilizou um formulário 

como instrumento para a coleta de dados dos prontuários de uma clínica médica em 

instituição hospitalar privada de grande porte, localizada na zona sul da cidade de São 

Paulo, no ano de 2018. O mapeamento dos dados do estudo, constatou que dos 349 

prontuários que apresentaram itens glosados, faturou-se R$6.464.333,40 e glosou 

R$103.587,66, representando 1,6% de glosas desta amostra. Divididos em grupos 

contábeis, observou-se que o grupo materiais apresentou o maior percentual de 

glosas, sendo 25,07%, seguido por medicamentos (19,70%), equipamentos (2,07%), 

gases (1,30%) e taxas (0,65%). Observou que os resultados obtidos, refletiram a 

qualidade da clínica médico cirúrgico analisada, o baixo percentual de glosas do 

período, manifestaram positivamente ao trabalho realizado pela equipe, evidenciando 

o comprometimento dos profissionais de enfermagem em relação às etapas do 

processo de enfermagem. 

 

Palavras-chave: Glosas hospitalares; auditoria de enfermagem; faturamento da 

assistência.  

 

1  INTRODUÇÃO 

 

O cenário atual da saúde no Brasil, as exigências das instituições hospitalares 

e a necessidade de fornecer assistência compatível ao que está sendo cobrado, 

trouxe predominância ao setor de faturamento dentro das instituições. Em harmonia 

com Silva et al. (2013, p.122), nota-se que o serviço quando bem realizado, “consegue 

equacionar as perdas provocadas por avaliação inadequada do prontuário, podendo 

levar ao subfaturamento ou ao não faturamento de determinados procedimentos”. 



 
 

O faturamento hospitalar tem como seu principal objetivo, cobrar os serviços 

de assistência prestados, de forma a assegurar lucro e ressarcimento de todo o gasto 

gerado pelo usuário do serviço, ainda assim, a auditoria corrobora na leitura do cenário 

da assistência do serviço prestado, tornando clara, possíveis falhas neste processo. 

 O grande benefício da auditoria para a instituição, está em “verificar os 

resultados de seus planos, se foram alcançados ou não, direcionando melhor o 

planejamento e obtendo melhor controle de custos” (Barreto; Lima; Xavier, 2016, 

p.2082). 

Ainda segundo Barreto, Lima e Xavier (2016) o processo de avaliação as 

anotações de enfermagem nos prontuários dos pacientes, tem o intuito de identificar 

possíveis falhas e inconsistências e segundo Ferreira et al. (2009), quando as 

contratantes dos serviços de saúde (planos de saúde) têm dúvidas em relação à regra 

e prática adotada pela instituição de saúde são aplicadas as chamadas glosas, estas  

 
 

[...] são consideradas como o cancelamento parcial ou total do 
orçamento apresentado pela instituição após a prestação de seus 
serviços, mas, considerado pela fonte pagadora, como ilegal ou 
indevido, aplicada quando qualquer situação gera dúvida em relação 
à regra e à prática adotada pela instituição auditada. (SILVA et al., 
2017). 

 

 O estudo de Silva et al. (2017), enfatiza que grande parte das glosas 

hospitalares é justificada pela falta de anotações, especialmente sobre as praticas das 

equipes de enfermagem e médica. Segundo os autores, a escassez das informações 

nas anotações executadas no prontuário é constante quando se tem dificuldade de 

entendimento da letra, devido a isso, um o alto índice de glosas é aplicado. 

As anotações de enfermagem são um instrumento fundamental de suporte para 

a análise das contas hospitalares na auditoria, pois, “devem referir o estado geral do 

paciente bem como os cuidados e as intercorrências que venham a acontecer no 

período” (SANTOS; ROSA, 2013, p.125). Estas representam o mais significativo 

instrumento de prova de qualidade da atividade da enfermagem, quando encontrado 

inconsistência neste processo, as contas hospitalares glosadas, recebem o nome de 

“contas sujas”, pois têm seus itens, considerados glosados, pela fonte pagadora, 

riscados.  

 Segundo Zunta (2016), a identificação dos grupos dos profissionais que mais 

colaboram com essas perdas financeiras, a averiguação dos motivos das glosas e a 



 
 

avaliação dos grupos contábeis, sendo estes, a divisão em grupos dos itens glosados 

em materiais, medicamentos, equipamentos, gases e taxas. Poderiam fundamentar a 

proposição de ações educativas e preventivas que contribuíssem com a gestão de 

custos.  

Sendo assim, o presente estudo, realizou o levantamento de registros médicos 

e de enfermagem em prontuários nos quais ocorreram glosas técnicas, classificando-

as por grupos contábeis, a fim de responder: qual o impacto da falta de registro de 

anotações de enfermagem sobre o faturamento hospitalar em uma clínica médica? 

2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o impacto das glosas de uma clínica médica no faturamento hospitalar. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar por grupos contábeis, quais itens mais contribuíram para as glosas 

da clínica médica. 

 Verificar a porcentagem de glosa gerada pela clínica médica, em relação ao 

faturamento hospitalar  

 

3 MÉTODO 

 

3.1  Tipo 

 

Estudo de natureza quantitativa, descritiva, documental, retrospectiva, de 

campo, de caráter exploratória, no qual foi possível analisar o impacto das glosas de 

uma clínica médica no faturamento hospitalar. 

 

3.2  Local 

 

 A pesquisa foi realizada na Clínica Médica, de uma Instituição Hospitalar 

Privada de grande porte, localizada na Zona Sul da Cidade de São Paulo. Escolheu-



 
 

se esta instituição, considerando a infraestrutura organizacional e sua associação a 

maior operadora independente de hospitais do Brasil. 

 

3.3  Amostra 

 

Para o cálculo, foi utilizada a fórmula para o tamanho mínimo da amostra, 

descrita por Barbetta (2006, p.58). 

Sendo a população de 1200 internações cirúrgicas/mês, considera-se 75% 

destes prontuários contendo suas contas sujas, obteve o valor expresso de 349 como 

tamanho total da amostra de prontuários a serem analisados, sendo 

aproximadamente 116 amostras mensais.  

 

3.3.1 Critérios de inclusão 

  

Utilizou-se os prontuários que foram faturados e que tinham a “conta suja”.  

 

3.3.2 Coleta de dados 

 

Levantou-se junto ao Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) uma lista 

com todos os prontuários que haviam sido faturados nos últimos três meses e que 

continham a conta suja, os arquivos foram selecionados de forma aleatória, 

respeitando o tamanho aproximado de amostra por mês analisado.  

O período da coleta de dados ocorreu nos meses de fevereiro de 2018 a abril 

de 2018. 

 

3.3.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Aplicou-se um instrumento de coleta de dados, com três colunas para 

classificar informações sobre itens glosados. (Apêndice A)  

Uma coluna coletou informações sobre os itens glosados, estes, foram 

organizados nos grupos contábeis (materiais, equipamentos, taxas, medicamentos e 

gases). Outra recebeu informações de quantidade e uma terceira para os valores de 

cada item.  

 



 
 

3.4 Aplicação do instrumento de coleta de dados 

 

 Foram preenchidos pelos próprios pesquisadores, com base nos dados dos 

prontuários e das contas sujas selecionadas para o estudo. 

 

3.5 Análise de dados 

 

 Transportou-se as informações coletadas do instrumento de coleta de dados 

para o recurso disponível pelo Pacote Office da Microsoft, o Excel®. Estas 

informações estão apresentadas como dados estatísticos em forma de Tabelas. 

 

3.6  Aspectos éticos da pesquisa 

 

O presente estudo foi apreciado de acordo com os padrões propostos pelo 

Comitê do Hospital Campo de Estudo e aprovado sob o número 2.530.273. Por tratar-

se de um estudo que envolveu seres humanos, os pesquisadores comprometeram-se 

a preservar o sigilo da fonte dos dados coletados durante a pesquisa, conforme o 

Termo de Confidencialidade e Sigilo. (Apêndice B)  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O estudo apresenta o valor de seis milhões, quatrocentos e sessenta e quatro 

mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos, como total faturado pelos 349 

atendimentos analisados e o valor dos itens glosados, sendo, cento e três mil, 

quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos. Conforme observado, a 

percentagem de glosas nesta amostra alcançou 1,6% do faturamento total da clínica 

médica nos meses de fevereiro a abril de 2018.  

 

Tabela 1 – Distribuição dos valores faturados e glosados em uma clínica médica. 

São Paulo, 2018. 

 

Valores Total  Média 
Desvio 

Padrão 
Máx. Mín. Mediana % n 

Faturado 6.464.333,40 18.522,45 19.638,76 162.540,24 1.034,57 13.523,10 100,0 349 

Glosado 103.587,66 296,81 505,42 3.650,42 0,88 115,05 1,60% 349 



 
 

Fonte: dados brutos 

 

 O percentual apresentado foi menor quando comparado ao estudo de Zunta 

(2016), onde, a porcentagem do valor glosado, em um centro cirúrgico (CC), variou 

de 0,003% a 28,55%, com média de 3,56%, vale salientar, que a diferença pode estar 

ligada ao tipo de serviço e custo dos procedimentos realizados, sendo, discrepante o 

custo entre uma hospitalização em clínica médica (CM) e CC.  

 Neste sentido, é elogiável ressaltar o trabalho da equipe de enfermagem do 

setor, pois, o percentual baixo, descreve positivamente a qualidade das anotações de 

enfermagem; segundo Vieira et al (2015), a utilização dos prontuários para a 

realização da auditoria é a ferramenta fundamental, visto que, através dele é possível 

acompanhar as ações de cuidado dispensado pela equipe de saúde ao paciente. 

 

4.1 Classificações das glosas por grupos contábeis 

 

 A separação das glosas em grupos contábeis correspondeu a uma 

predisposição apresenta por Zunta (2016), no qual, o grupo materiais, corresponde à 

maior parte dos itens glosados; conforme observado na Tabela 2, este, apresentou 

25,07% das glosas, sendo o de maior percentual no conjunto.   

 

Tabela 2 – Porcentagem das glosas por grupos contábeis. São Paulo, 2018. 

 

Grupos Contábeis Total  Média 
Desvio 
Padrão 

Máx. Mín. % n 

Materiais  25.976,20 683,58 853,09 594,00 0,10 25,07 349 

Medicamentos 20.407,35 364,42 953,82 173,36 0,34 19,70 349 

Equipamentos 2.148,94 238,77 468,42 281,14 185,81 2,07 349 

Gases  1.355,49 43,72 16,43 52,01 16,40 1,30 349 

Taxas 680,47 170,12 152,81 196,83 10,33 0,65 349 

Fonte: dados brutos 

 

 A Tabela 3 apresenta os principais tipos de materiais encontrados nos 349 

prontuários analisados, onde, as luvas de procedimentos (55,08%), aventais 

descartáveis (16,61%), gazes embebecidas com álcool (4,19%) e agulhas (3,25%), 

representam os principais artigos encontrados neste grupo. 

 



 
 

Tabela 3 – Distribuição dos itens glosados no grupo contábil materiais. São Paulo, 

2018. 

 

Materiais  n % 

Luvas de procedimento  1459 56,77 

Avental descartável  440 17,12 

Gaze Embebecida Álcool 111 4,32 

Agulhas  86 3,35 

Equipo  82 3,19 

Gaze estéril  67 2,61 

Eletrodo descartável  43 1,67 

Papagaio Plástico 38 1,48 

Película  37 1,44 
Higienizador Protetor cutâneo  36 1,40 

Seringa  31 1,21 

Luva cirúrgica estéril 19 0,74 

Fraldas geriátricas 18 0,70 

Comadre plástica  15 0,58 

Gaze Sintética 13 0,51 

Curativo 12 0,47 
Fonte: dados brutos 

 

O grupo contábil medicamentos, representado na Tabela 4, tem destaque para 

as seringas preenchidas com solução salina (77,57%), seguidas pelo Alenia (5,56%), 

um broncodilatador utilizado em pacientes com broncoconstricção ou broncoespasmo 

e o Soro fisiológico (5,44%). 

O uso de infusão de solução salina pela equipe de enfermagem é uma prática 

estabelecida mediante o protocolo institucional, de acordo com o parecer COREN-SP 

CAT nº 017/2010, o tipo de solução e a frequência de infusões devem ser definidos 

por cada instituição.  

 Contudo, de acordo com o mesmo parecer, o enfermeiro só poderá prescrever 

a salinização do cateter, mediante a presença do protocolo; sem a prescrição de 

enfermagem, pode ocorrer glosas por falta de registro que respalde o uso destes itens.  

 

Tabela 4 – Distribuição dos itens glosados no grupo contábil medicamentos. São 

Paulo, 2018. 

 

Medicamentos n % 

Seringa com solução salina 1269 77,57 



 
 

Alenia  91 5,56 

Soro Fisiológico 0,9% 89 5,44 

Agua destilada 21 1,28 

Flagass  15 0,92 

Solução Ringer Lactado  14 0,86 

Soro Glicosado 5% 10 0,61 

Clorexidina degermante  8 0,49 

Keftron  8 0,49 

Nutridrink compact protein  8 0,49 

Ky gel lubrificante  7 0,43 

For gas  7 0,43 

Fonte: dados brutos 

  

 Os dados da Tabela 5 apresentam equipamentos, gazes e taxas glosados 

neste estudo, dispositivos como bomba de infusão (55,56%) e oxímetro de pulso 

(44,44%) foram os únicos aparatos glosados nesta clinica médica. Ao grupo contábil 

gases foram atribuídas apenas glosas geradas por horas de oxigênio, este, também 

foi encontrado no estudo de Zunta (2016), sendo o gás com maior percentual de 

glosas em um centro cirúrgico.  

 

Tabela 5 – Divisão dos itens glosados nos grupos contábeis equipamentos, gazes e 

taxas. São Paulo, 2018. 
 

Grupo Contábil n  % 

Equipamentos  9 100 

Bomba de infusão 5 55,56 

Oxímetro de pulso  4 44,44 

Gases 31 100 

Oxigênio 31 100,0 

Taxas 16 100 

Taxa de Glicemia  13 81,25 

Taxa de desinfecção da unidade  2 12,50 

Taxa de sondagem vesical/cateterismo  1 6,25 

Fonte: dados brutos 

 Em relação às taxas encontradas, observou-se predomínio nos custos 

referentes à realização do teste de glicemia capilar (76%), taxa de desinfecção da 

unidade de internação apresentou apenas 12% das glosas, seguidos por taxas de 

sondagem vesical com 6,25%. 

 Ferreira et al., (2009), salienta, que os itens materiais, medicamentos e taxas, 

são recuperados mediante as anotações de enfermagem. Guerrer, Lima e Castilho 



 
 

(2015), destaca ainda o conhecimento sobre os custos dos materiais, equipamentos 

e procedimentos realizados, como sendo imprescindível à equipe de enfermagem, 

pois, podem contribuir para melhorar os registros da assistência prestada e diminuir 

as perdas de faturamento e glosas hospitalares. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com base neste estudo, que buscou identificar o impacto das glosas 

hospitalares em uma clínica médica, conclui-se que dos 349 prontuários analisados o 

grupo contábil que mais contribuiu para gerar as glosas hospitalares foi o grupo de 

materiais, com 25,07%, seguido do grupo medicamentos (19,70%). 

Extrapolando os itens analisados chegou-se ao valor de R$ 6.464.333,40 de 

faturamento hospitalar na clínica médica, sendo, no período de três meses 

R$103.587,66, ou seja, 1,6% o valor da glosa gerada pela amostra. 

Portanto, para a modificação de rotinas que envolvem mudanças nos 

comportamentos encontrados atualmente, é de suma importância o envolvimento e 

comprometimento dos profissionais de enfermagem em relação às etapas do 

processo de enfermagem que envolvem a prescrição, checagem e anotação de forma 

correta e responsável. Evitando assim, a geração de glosas e consequentemente 

grande perda financeira para a instituição. Logo, cabe à equipe de enfermagem e da 

educação continuada engajar-se em planos e projetos que visem a sensibilização e a 

conscientização dos profissionais que estão envolvidos diretamente o faturamento da 

assistência.  
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