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Após ampla discussão o Grupo de Pacotes concluiu sobre os seguintes itens:
1. Propostas de diretrizes e fluxos para composição de pacotes
2. Pontos críticos
2.1. Da Composição
• OPME
• Honorários médicos da equipes
• SADT
• TAXAS
2.2 Precificação
3. Efetivação da utilização dos 27 pacotes cirúrgicos em curto e médio prazos no intercâmbio
nacional
4. Alternativas para coibir a cobrança de pacotes divergentes das regras estabelecidas pela Unimed
do Brasil
5. Próximos passos do GTP (Grupo Técnico de Pacotes), sequência da elaboração dos pacotes,
implantação e monitoramento
6. Além dos subtemas supracitados, existe alguma outra questão que o grupo gostaria de discutir?
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1. Propostas de diretrizes e fluxos para composição de pacotes

Apresentado as
diretrizes
previamente
definidas pelo GTP

Compartilhamento
de experiências

Acolhimento das
sugestões após
discussão

Sinalização de
alterações

Condição para Utilização de Pacotes
Inicialmente, essa modalidade deve ser adotada para procedimentos médicohospitalares cirúrgicos de alta frequência, com baixa variabilidade de: desfecho,
processo assistencial, uso de recursos e baixa prevalência de complicações,
respeitando a especificidade de cada Instituição.
O pacote deve ser elaborado com base em um protocolo/gabarito técnico, o qual
deve conter:
• Recursos necessários para o tratamento do paciente durante seu período de
internação;
• Indicação das intercorrências mais frequentes para o procedimento, que
caracterizariam a mudança na forma de cobrança da internação, parcial ou total,
de Pacote para Conta Aberta
Alteração/sugestão:
• Elegibilidade dos procedimentos a serem gabaritados.

Composição de Pacotes – Itens Excluídos
•
•
•
•

Recursos utilizados nos procedimentos pré-operatórios (diárias, insumos, SADT)
Re-operação;
Intercorrências intra ou pós-operatórias
Remoções

Alteração/sugestão:
• Classificar medicamentos exclusos. Por ex. antibioticoterapia terapêutica
• Desenvolvimento de uma tabela de medicamentos de alto custo
• Criar gabaritos complementares

Regras Operacionais
•

Os pacotes realizados simultaneamente deverão ser cobrados no máximo 2 (dois),
considerando o pacote de maior valor a 100% e o segundo maior valor no valor de
50%, limitados a dois pacotes. As exceções serão revistas pelo Colégio Nacional de
Auditores.

Alteração/sugestão:
• Rever a regra, pois não atende o processo na integralidade (CNA e GTP)

Regras Para Saída do Pacote
•

Em casos de complicações ocorridas durante a cirurgia, que alterem o prognóstico e
acrescentem morbidade ao ato cirúrgico, deve-se utilizar a conta aberta desde o início;

•

Achados intraoperatórios que levem a procedimento diferente do proposto inicialmente.

•

A caracterização da intercorrência (regra previamente formalizada entre prestador e
operadora de plano de saúde) deverá ser validada pela auditoria da executora.

Alteração/sugestão:
• Complicações que levem o paciente a uma acomodação não prevista no pacote, ou ainda,
prolonguem a internação por um período superior ao previsto, quando devidamente
validada pela Unimed executora.

Regras Para Saída do Pacote
Observação: em casos de complicações no pós-operatório, onde apenas a permanência
do paciente se prolongue além do previsto, mas sem graves intercorrências ou mudanças
de acomodação para unidades MAIS COMPLEXAS, o pacote pode ser cobrado, e as diárias
adicionais cobradas em Conta Aberta até a alta do paciente;

Alteração/sugestão:
• Nestes casos deve haver solicitação adicional e autorização da Unimed executora para
origem das diárias complementares e a informação de abertura ou não do pacote.

2. Pontos críticos
2.1 Da Composição- Itens Opcionais
• OPME - quando incluídos, deverão ser validados pelo Grupo Técnico.
Nos casos de inclusão, seguir as regras de Intercâmbio Nacional
Sugestão a ser avaliada pelo GTP: exclusão de Orteses e Proteses e manutenção de Material
Especial.
• HONORÁRIOS MÉDICOS- será encaminhado para avaliação do GTP as seguintes propostas:

1-Honorarios médicos devem ser cobrados obrigatoriamente fora do pacote, com valor do rol
vigente, com algumas exceções (TMO, serviços auxiliares e procedimentos nominados pelo
GTP).
2- Honorário medico opcional, sem exceção a regra
•

SADT - caso incluídos, os valores deverão estar em consonância com o Rol Unimed vigente.

•

Taxa de vídeo remunerada conforme regra do CNA.

2.2 Precificação
Contextualizada a dificuldade de precificação de diárias e taxas, portanto pacotes completos
e proposto que estressemos os pacotes do ponto de vista de composição/qualidade para que o
próximo passo seja precificação.
Avaliada a necessidade de estruturação dos itens que compõe os principais pacotes que
transitam no Sistema Unimed (curva A), para posterior estabelecimento de tetos de valores.

3. Efetivação

Disponibilização para
consulta e contribuição do
sistema Unimed por 30 dias

4. Alternativas para coibir a cobrança de pacotes divergentes das regras estabelecidas pela
Unimed do Brasil
• Tornar obrigatória a utilização dos pacotes, após aprovação no Conselho Confederativo
• Alterações nos pacotes serão encaminhadas para federação com embasamento técnico e
esta solicitará validação do grupo técnico de pacotes.

5. Próximos passos
• Acolher novos participantes para o GTP para obter representatividade nacional
• Criar automação do processo no software da Unimed do Brasil (antes de entrar em
produção)
• Discutir outros modelos de remuneração (DRG)
• Identificar os procedimentos de maior prevalência no Sistema Unimed para elaboração de
novos gabaritos

6. Além dos subtemas supracitados, existe alguma outra questão que o grupo gostaria de
discutir?
• Resgatar o software de pacotes e adequá-lo de acordo com as premissas definidas pelo
grupo técnico de pacotes
• Integrar o projeto Gestão de Pacotes ao Comissão Nacional de Rede e ao GPA

OBRIGADO!

