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Hospitais Acreditados no pais 

•303 hospitais pela ONA  
•63 hospitais pela Qmentun 

•23 hospitais pela JC  



Hospitais Brasil 2019 
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Distribuição público privada 
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Distribuição de leitos 
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Leitos Hospitalares púbico privados 
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Densidade de leitos hospitalares 
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Hospitais Privados por porte 
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Distribuição por porte de município 
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Por Tipo de 

atendimento 
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Fator desencadeador 

• Interno 

•Corpo clínico. 

•Colaboradores. 
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• Avaliados 1.194 prontuários Saúde Suplementar 

• 80,65% Clínica Cirúrgica  

• 465 (38,94%) foram ignorados por falta de codificação 

  FORAM ANALISADOS 759 

• 511 (70,10%) Codificações Iguais ao diagnóstico 

 

 

 
 

Fonte:Santos A.F.A,Avaliação da Qualidade da Codificação Atribuída aos Diagnósticos nas Internações em um Hosp. De Peq. Porte no 
Vale do Paraíba.USP, Fac Saude Publica.SP 2014 

 



Fator desencadeador 

• Externo 

•Clientes.   
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Nós, Brasil 



Nos, Brasil 





Fator desencadeador 

• Externo 

• Força de lei.   
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• Portaria GM/MS nº 1.89O, de 16 de novembro de 

1994. 

 

• Portaria GM/MS nº 1.107, de 14 de junho de 1995-

Programa de Garantia e Aprimoramento da 

Qualidade em Saúde 

 

• Projeto de Lei nº 126, de 2012, que torna obrigatória 

a avaliação, acreditação e certificação da 

qualidade dos hospitais. 
 



Fator desencadeador 

• Externo 

•Remuneração.   
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Institute of Medicine – IOM americano recomendou que os 

sistemas de saúde alinhassem as políticas de pagamento à 

melhoria da qualidade em saúde no documento Crossing the 

Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, de 

2011. O documento do IOM recomenda que as fontes 

pagadoras, públicas e privadas, examinem seus modelos de 

pagamento atuais para remover as barreiras que obstruem a 

melhoria e aprimoramento da qualidade do atendimento (IOM, 

2001).  



Em 2012, em publicação do Center for Healthcare Quality and Payment Reform, foi 

feita uma análise do impacto do Fee For Service no sistema de saúde americano e a 

similaridade com os problemas do sistema de saúde suplementar brasileiro são 

evidentes (MILLER, 2012):  

 

I. Os prestadores de serviços de saúde são remunerados principalmente com base 

na quantidade de procedimentos realizados, isto é, no volume de serviços, não 

na qualidade desses serviços ou em sua capacidade de melhorar a saúde de 

um paciente, ou seja, são pagos por volume e não por valor. 

II. A realização de mais procedimentos e maiores gastos podem não levar a 

melhores resultados em saúde. Na verdade, ocorre exatamente o oposto. Os 

prestadores de serviços de saúde podem ser penalizados financeiramente por 

prestarem serviços de melhor qualidade, uma vez que a redução de erros e 

complicações podem reduzir os gastos com saúde, mas também podem reduzir 

as margens operacionais dos prestadores de serviços e sua capacidade de 

permanecerem financeiramente viáveis. Desse modo, os prestadores de serviços 

podem sofrer queda na sua remuneração se o paciente se mantiver saudável.  

 
Fonte: Guia de implementação de remuneração baseada em valor, ANS 2019 


