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PARECER CREMEB Nº 71/09 
(Aprovado em Sessão da 1ª Câmara de 01/10/2009) 

 
 

PARECER CONSULTA Nº 171.268/09 

ASSUNTO: Modificação de Código de Procedimento e proposição de Glosa por Médico 

Auditor  

CONSELHEIRA: Eliane Noya Alves de Abreu 

 

 
EMENTA: O Médico Auditor pode solicitar esclarecimentos 
ao Médico Assistente, sendo vedada aplicação de 
penalidades e modificação de procedimentos solicita dos. 
O Médico Auditor Interno pode adotar medidas de aco rdo 
com a Direção Clínica da instituição que visem faci litar o 
entendimento entre Médico Assistente e Médico Audit or 
Externo. 

 

 

Indaga o Consulente, Auditor Médico de unidade Hospitalar, sobre questões envolvendo Médico 

Auditor Externo, Interno e Médico Assistente:  

 

Questão 1. O Auditor Externo pode opor nas contas médicas procedimentos que achar 
certo em substituição ao realizado e colocado pelo Médico Assistente?  
 
Resposta: Não. A Resolução CFM 1614/2001 prevê solicitação de esclarecimentos ao Médico 
Assistente, sendo vedado ao Médico Auditor divulgar suas observações, conclusões e 
recomendações bem como modificar procedimentos solicitados. Entretanto, é natural que haverá 
casos em que o entendimento do Médico Auditor quanto à codificação de um procedimento 
realizado permanecerá divergente mesmo após os esclarecimentos do Médico Assistente. 
Nestas situações, o esclarecimento específico para o caso poderá ser solicitado às Sociedades 
de Especialidades.  
 
 
Questão 2. O Médico Auditor Interno, na razão de maiores esclarecimentos sobre 
procedimentos realizados, pode convocar o médico assistente para elucidar dúvidas ou 
para dirimir prováveis glosas por parte do Auditor Externo na presença desse? 
 
Resposta: Sim. A solicitação de esclarecimentos ao Médico Assistente contida na Resolução 
CFM 1614/2001 é de forma escrita. Entretanto, não há impedimento para que o Médico Auditor 
Interno, integrante do Corpo Clínico da instituição e de acordo com a Direção Clínica da mesma, 
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adote mecanismos que visem facilitar o entendimento entre Médico Assistente e Médico Auditor 
Externo.   
 
 
Questão 4. É motivo de glosa pelo Auditor Externo a avaliação do Nutrólogo quando este 
não prescreve Alimentação Parenteral? Não poderia prescrever suplementação oral? 
 
Resposta: Não pode ser motivo de glosa a prescrição médica de suplementação oral. O médico 
Nutrólogo tem o direito de prescrever o tipo de Terapia Nutricional que julgar pertinente para o 
caso, seja parenteral e/ou enteral, existindo códigos específicos para cobrança nas Tabelas da 
AMB. A suplementação ou complementação oral é uma forma de dieta enteral, sendo 
responsabilidade médica a indicação, prescrição e acompanhamento dos pacientes em Terapia 
Enteral, conforme emana a RDC ANVISA 63/2000. Além disso, não compete ao Médico Auditor 
a aplicação de penalidades como a glosa. Pode, entretanto, solicitar os esclarecimentos 
necessários ao Médico Assistente. 
 
As questões 3 (discordância de horário de trabalho de empresas de auditoria) e 5 (inexistência 
de contrato para hospital dia) não envolve assunto ético, mas sim administrativo, de acordo com 
as regras próprias de cada operadora de plano de saúde, não cabendo, portanto, Parecer do 
CREMEB. A ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar é o órgão regulamentador na 
respectiva esfera.  
 

 

 É o parecer. 

 

Consª. Eliane Noya Alves de Abreu 

Conselheira 


