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RESUMO 
 
O Sistema de Autorização Eletrônica - SAE em implantação no Instituto de Previdência 

dos Servidores do Estado de Minas Gerais constitui-se numa estratégia organizacional 

com base em ferramentas tecnológicas. O projeto possibilitará ao IPSEMG um salto de 

qualidade na assistência à saúde disponibilizada aos beneficiários do instituto. 

O escopo do SAE envolve a disponibilização de um sistema de autorização eletrônica, 

utilizando-se meios de captura de dados de diversos tipos em toda a extensa Rede 

Assistencial do IPSEMG, a geração de contas médicas e faturamento eletrônico, além 

do desenvolvimento de um sistema de informações gerenciais baseado em tecnologia de 

armazém de informações e de ferramentas de extração e tratamento de dados. 

Os objetivos específicos do projeto são melhorar a acessibilidade dos beneficiários aos 

serviços de saúde, promover um melhor relacionamento com estes e com a Rede 

Assistencial1, bem como prover ferramentas para otimização dos processos de gestão e 

planejamento. A conseqüente melhoria na disponibilização, controle e gestão dos 

serviços de saúde prestados pelo IPSEMG consolida um importante passo em direção à 

eficiência institucional. 

 

 

                                                           
1 A Rede Assistencial do IPSEMG é o conjunto de prestadores de serviços em saúde próprios e credenciados. 
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1. APRESENTAÇÃO 

O objetivo desse trabalho é apresentar o Sistema de Autorização Eletrônica – SAE, em 

fase de implantação no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 

Gerais - IPSEMG. 

A implantação de um Sistema de Informação em Saúde como o SAE, pode ser definida 

como um processo que envolve a coleta, o processamento, a análise e a transmissão da 

informação necessária para se organizarem e operarem os serviços de saúde. Serve 

também para investigá-los e planejá-los com vistas ao controle de doenças.  

O projeto em implantação no IPSEMG envolve o processamento de transações 

eletrônicas de saúde, visando à automatização do acesso aos atendimentos pelos 

beneficiários, por meio de autorização ou negação com base em regras pré-definidas 

pelo IPSEMG em tempo real, o registro das transações realizadas pela Rede 

Assistencial, o fechamento de contas médicas, bem como a implementação de um 

sistema de informações gerenciais baseado em tecnologia de “datawarehouse” e 

“business intelligence”. 

Para contextualizar a ação, serão apresentadas algumas informações sobre o Instituto de 

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, uma autarquia de direito 

público, ligada ao governo do Estado, que tem por finalidades a prestação de assistência 

previdenciária e à saúde. 

Seu público-alvo estende-se a uma população potencial de aproximadamente um milhão 

e duzentos mil beneficiários: servidores públicos estaduais da administração direta e 

indireta, autarquias, fundações, servidores dos poderes judiciário e legislativo e seus 

dependentes, pensionistas do Estado de Minas Gerais, bem como servidores de 

prefeituras conveniadas. Esse número corresponde ao número de beneficiários 
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atualmente registrados no Cadastro Único do IPSEMG - CADU, mais 1,72 dependentes 

por segurado que não possui dependente registrado no CADU. Esses dependentes 

podem utilizar os serviços de saúde desde que comprovem tal condição. 

A saúde é custeada pelo servidor do estado, que contribui com 3,2% de seu salário, até o 

limite de 20 vezes o vencimento mínimo estadual (Decreto Estadual 42897/2002 – 

Cap.1, art. 2º), acrescido de 1,6% de contribuição patronal (Lei Complementar 64, 

art.85, §4º). A contribuição para a assistência á saúde é compulsória, o que garante seu 

financiamento atual. Porém, desde 2004 o Instituto se prepara para as conseqüências de 

uma Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a contribuição compulsória do 

servidor. A ADIN3 3106 tramita no Supremo Tribunal Federal e sua aprovação tem 

como conseqüência uma provável perda de receita, o que acarretará profundas 

mudanças na atual estrutura do IPSEMG (IPSEMG - Relatório de Gestão 2005). Nesse 

contexto, torna-se necessário valer-se da gestão da informação na previsão, analise do 

risco e viabilidade institucional, preparando desta forma o IPSEMG para um ambiente 

favorável ao desenvolvimento frente ao cenário de ameaças e oportunidades 

representado pela ADIN. 

Frente a este cenário e a própria situação do mercado da saúde, o IPSEMG deve se 

comportar como um plano de autogestão4 em saúde, não podendo prescindir de 

ferramentas tecnológicas para que possa se adaptar a estas mudanças com impactos 

positivos na gestão, financiamento e qualidade da prestação de serviços, evitando-se 

comprometimentos em sua estrutura. 

                                                           
2 Indicador de dependência extraído a partir das bases de dados da ficha de saúde do Programa IPSEMG Família, baseado na 
pesquisa com 23.000 servidores. 
3 Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
4 É o sistema no qual a própria empresa ou outro tipo de organização institui e administra, sem finalidade lucrativa, o programa de 
assistência à saúde de seus beneficiários, reduzindo os gastos decorrentes com a intermediação das empresas de plano de saúde do 
mercado. 
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Segundo Beuren (2000, p.13) os gestores precisam conhecer de forma profunda suas 

organizações e o ambiente competitivo em que operam para que possam avaliar o 

impacto da turbulência ambiental e buscar soluções eficazes, nesse contexto se localiza 

o objeto desse trabalho: a implantação de um sistema de autorização eletrônica que 

possibilite aos gestores uma clara visão dos processos de forma abrangente.  

A assistência à saúde é realizada por meio de serviços próprios e Rede Credenciada 

(Decreto Estadual 42.897, art. 18 e 19). A necessidade de dimensionar a Rede 

Assistencial de forma a compatibilizar assistência e recursos orçamentários disponíveis 

depende em essência de informações atuais e confiáveis.  

As formas de acesso aos serviços são: livre acesso sem co-participação, livre acesso 

com co-participação e direcionado mediante autorização prévia para procedimentos 

especiais. 

Os mecanismos de controle na área de saúde do IPSEMG baseiam-se principalmente 

em auditoria de contas médicas, de caráter retrospectivo. As informações sobre 

atendimentos, cobertura, custos, dentre outras, são obtidas a partir dos dados de 

faturamento. No IPSEMG boa parte destes dados é obtida a partir do SADS - Sistema 

de Assistência Descentralizada à Saúde. Embora o sistema SADS tenha sido projetado 

para suportar o registro de todos os dados do atendimento da Rede Credenciada, o atual 

processo de registro de dados neste sistema é feito de forma sintética, pois objetiva 

principalmente a geração de faturamento. Atualmente não é possível se obter 

informações detalhadas sobre a totalidade dos procedimentos realizados, não sendo 

possível visualizar o perfil do atendimento em todos os níveis de execução.  
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Existem atualmente cerca de 810.0005 beneficiários cadastrados, sendo que 210.890 

estão localizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte e os demais no interior. 

Os beneficiários e a Rede Assistencial estão distribuídos no estado, conforme Anexos I 

e II, respectivamente. 

A assistência à saúde abrange servidores e prestadores de serviço de todo o Estado. A 

cobertura assistencial à saúde, além de contar com uma extensa Rede Credenciada 

dispersa em 335 municípios, possui uma Rede Própria distribuída em 79 unidades no 

interior, ligadas a 26 Centros Regionais e na Capital, com um hospital de grande porte, 

um centro odontológico, um centro de especialidades médicas e um ambulatório 

descentralizado. As unidades regionais e serviços próprios contam com infra-estrutura 

de rede de e microcomputadores, acesso à Internet e aos sistemas corporativos do 

IPSEMG e do Estado. 

Constitui grande desafio para o Instituto coletar, sistematizar e gerar informações 

confiáveis sobre todos os atendimentos que ocorrem nessa rede. 

Para possibilitar uma visão do volume de serviços prestados pelo IPSEMG no ano de 

2005 apresenta-se a tabela abaixo: 

Tabela 1 – Produção de Serviços 

Tipo de Serviço Total Realizado 

Consultas médicas 1.440.818 

Exames e serviços complementares 4.497.978 

Internações 35.060 

Cirurgias 60.584 

Procedimentos odontológicos 738.283 

TOTAL 6.772.723 
Fonte: Resumo Institucional –IPSEMG - Relatório de Gestão 2005, pág. 13. 

 

                                                           
5 Fonte: Sistema SADS do IPSEMG – setembro de 2006 
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O volume de recursos investidos em 2005 foi de: 

Tabela 2 – Recursos investidos 

Área Valor Anual (R$) 

Saúde 276,0 milhões 

Previdência 62,6 milhões 

Administração 36,9 milhões 

Precatórios judiciais 68,4 milhões 

TOTAL 452,0 milhões 
Fonte: Resumo Institucional –IPSEMG - Relatório de Gestão 2005, pág. 13. 

Para atender às necessidades de saúde dessa população o IPSEMG conta hoje com uma 

Rede Assistencial (própria e credenciada) de mais de 4.000 pontos, distribuídos 

conforme a Tabela 3: 

Tabela 3 - Rede Assistencial 

Grande BH Interior Ramo de Atividade 
Própria Credenciada Própria Credenciada 

TOTAL 

Hospitais 1 8 0 128 137 

Clínicas 0 87 0 259 346 

Laboratórios 1 27 0 344 372 

Médicos 472 151 103 1.325 2051 

Dentistas 98 71 45 744 958 

Outros Profissionais 34 13 - 94 141 

TOTAL 606 357 148 2.894 4.005 
Fonte: SADS 

Esses pontos de atendimento estão distribuídos pelo Estado de Minas Gerais conforme 

demonstrado no Anexo II. 

A Rede Assistencial é cadastrada no Sistema de Informação de Seguridade Social 

SISSO, subsistema Cadastro Único - CADU, e o faturamento dos serviços terceirizados 

é realizado no sistema SISSO/SADS. Esses sistemas constituem-se em fontes de 

importantes informações gerenciais e servirão de bases de dados para a construção do 

Sistema de Autorização Eletrônica. 
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As informações relativas aos serviços próprios são registradas em sistemas do Hospital 

Governador Israel Pinheiro, Centro de Especialidades Médicas, Ambulatório Dario 

Faria Tavares e Superintendência Odontológica, mas ainda existem planilhas e 

estatísticas baseadas em formulários de papel. 

Nas unidades do interior, os serviços próprios e credenciados registram grande volume 

de dados e informações em planilhas e faturas em papel. Este trabalho ocupa grande 

parte do tempo do pessoal administrativo na emissão manual de guias de atendimento, 

verificação da condição do segurado e do prestador de serviço e ao final do processo 

conferência manual das contas, sujeita a erros de difícil percepção. 

Por outro lado, os registros de atendimento dos prestadores de serviço credenciados são 

complexos e para que a conta seja gerada é necessário agregar uma extensa lista de 

documentos para comprovação dos atendimentos. Uma fatura hospitalar mensal resulta 

em um enorme volume de papéis e uma fatura de médico credenciado possui em média 

dez páginas. Há insatisfação de prestadores de serviço e de beneficiários, que tem que 

cumprir um fluxo extremamente burocrático, porém necessário ao controle do plano 

numa situação de ausência de sistema informatizado para registro de atendimentos e 

validação das regras.   

As contas da saúde para serem digitadas no sistema SADS passam por um fluxo 

complexo que acarreta em demora no pagamento das faturas, além de gerar um grande 

volume de papel arquivado nas agências do IPSEMG no interior e na sede.  

Outro fator que dificulta o processo é a necessidade de mão de obra especializada de 

médicos auditores e revisores de contas, de pessoal administrativo para realizar a 

conferência dos documentos e necessidade de muitos digitadores para registro no 

sistema. O grande volume de papéis sobrecarrega o uso de malotes para envio do 
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faturamento de prestadores, e acarreta na necessidade de uma pesada estrutura para 

processamento das contas. As situações descritas reafirmam a relevância da implantação 

do SAE para o IPSEMG na busca de soluções para maior qualidade e eficiência na 

prestação de serviços e na satisfação dos beneficiários e prestadores de serviço.  

Quanto à gestão da informação, na fase em que se encontram, os sistemas têm sido 

utilizados para consultas básicas, como cadastros ativos, contas correntes de prestadores 

e faturamento de prestadores, sem que haja uma adequada interação entre os mesmos. 

Atualmente os dados da área da saúde no IPSEMG são gerados a partir de diversos 

sistemas e suas bases de dados, e as informações são obtidas a partir de relatórios 

demandados às áreas de informática e planejamento, além de alguns relatórios que 

podem ser acessados diretamente nos sistemas.  

Um grande volume de informações é gerado a partir destas bases de dados do IPSEMG 

em relação a beneficiários, prestadores de serviço, transações, recursos financeiros e 

materiais. No entanto, estas informações precisam ser estruturadas para que sejam 

aproveitadas pelos gestores. Inúmeros servidores são mobilizados, frequentemente para 

coletarem dados e gerar informações demandadas pelos gestores, pois como as 

informações encontram-se dispersas em bases não estruturadas, tal tarefa torna-se 

complexa demandando esforços que, com o sistema de informações não seria 

necessário. 

Segundo Druker (2000) “informações são dados dotados de relevância e propósito”, 

assim, o valor da informação está na sua utilização e na geração de indicadores 

relevantes para os gestores da área de saúde na definição de estratégias e tomada de 

decisão. 
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As informações devem ser adequadas para se constituírem em ferramentas de suporte. 

Esta afirmação pode ser evidenciada por Beuren (2000), “é importante saber se as 

informações geradas são suficientes para o gestor definir, executar e avaliar a estratégia 

que viabilize o sucesso empresarial em determinado ambiente econômico”, assim a 

informação deve estar presente no ciclo de planejamento - avaliação – controle, ou seja, 

no processo de gestão. 

A gestão da informação no IPSEMG é um processo em construção possibilitado pelo 

amadurecimento dos diversos sistemas e sua organização, bem como a informatização 

com a interligação das diversas unidades do interior, a capacitação dos servidores em 

informática, a aquisição de equipamentos e, completando este processo, a implantação 

do SAE como sistema de registro da sinistralidade e de geração de informações 

gerenciais. 

Em resumo, o atual cenário pode ser descrito da seguinte forma: 

� Exigência de apresentação de vários documentos por parte do beneficiário para 

comprovar o seu direito a assistência à saúde, inclusive a apresentação do 

contracheque, o que causa grande constrangimento; 

� Grande número de pessoas envolvidas no fluxo de atendimento ao beneficiário; 

� Controle ineficiente da execução dos serviços; 

� Grande volume de dados registrados manualmente; 

� Necessidade de grande número de digitadores; 

� Falta de padronização da entrada de dados de faturamento no sistema SADS; 

� Falta de integração dos sistemas de gestão da Rede Própria de assistência à saúde 

com as bases de dados corporativas do IPSEMG, não consistindo as bases do 
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cadastro de beneficiários e prestadores e não possibilitando a visão do 

atendimento como um todo; 

� Dificuldade em gerenciar o orçamento, pois as contas são apresentadas após a 

realização dos serviços; 

� Necessidade de servidores treinados para auditoria analítica das contas 

demandando tempo excessivo vez que a conferência das faturas é manual; 

� Muito tempo e recursos humanos dispensados na montagem, lançamento e 

conferência dos processos de pagamento de contas médicas; 

� Ocorrência elevada de erros e inconsistências em função do caráter 

essencialmente manual do trabalho de revisão; 

� Demora na liberação de informações de contas correntes para os prestadores de 

serviços; 

� Grande volume de papel e documentos e, conseqüente, necessidade de grande 

espaço físico para armazenamento desses documentos; 

� Falta de informação sistematizada e geração de indicadores gerenciais em saúde; 

� Modelo da prestação de saúde centrado na doença vez que consiste no 

atendimento a demanda espontânea e não no planejamento de ações de promoção 

de saúde; 

Nesse contexto se insere o SAE - Sistema de Autorização Eletrônica, como uma solução 

que irá modernizar os processos de gestão na área de saúde do IPSEMG, transformando 

o Instituto em um órgão capaz de prestar serviços de qualidade aos seus beneficiários. 
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2. OBJETIVOS E METAS 

2.1. O que é a ação 

A implantação de SAE - Sistema de Autorização Eletrônica prevê em seu escopo o 

processamento de transações eletrônicas de saúde, visando à automatização das 

liberações de atendimentos aos beneficiários, o fechamento de contas médicas, a 

disponibilização de mecanismos de captação de dados aos Prestadores e a 

implementação de um sistema de informações gerenciais para o Instituto de Previdência 

dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG. 

Inicialmente serão realizados grandes investimentos, esperando-se um expressivo 

retorno na forma de economia de recursos possibilitada pelo maior controle na 

prestação de serviços. Outros benefícios agregados consistem em maior agilidade no 

atendimento e pagamento, melhor relacionamento com os usuários e prestadores de 

serviço, transparência das ações, dentre outras vantagens.  

A obtenção de relatórios gerenciais confiáveis e em tempo real é uma vantagem do SAE 

para a gestão do IPSEMG, pois informações sempre atualizadas das condições de oferta 

e utilização constituem-se em instrumento fundamental no processo de planejamento, 

gestão e regulação de um sistema de saúde, bem como parte importante do processo de 

tomada de decisões consistente, eficaz e eficiente. O SAE representa a utilização de 

ferramentas que possibilitam ampla e clara visão dos processos e maior eficiência na 

gestão da saúde. 

O projeto do Sistema de Autorização Eletrônica foi elaborado por uma equipe 

transdisciplinar composta por profissionais da área de informática, saúde e gestão, e 

para sua implantação foi aberta licitação por pregão, voltado para empresas com 

comprovada experiência no mercado de planos de saúde, grande capilaridade em todo o 
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Estado e com clientela compatível com o porte do IPSEMG, além de fornecer meios de 

captura que pudessem atender a todos os perfis de prestadores do IPSEMG. 

O SAE será implantado em toda a Rede Assistencial do IPSEMG, distribuída por todo o 

Estado de Minas Gerais, conforme descrito na Anexo II. Essa Rede Assistencial é 

acessível a todos os beneficiários do instituto. 

A implantação do projeto envolve 4 (quatro) etapas: 

1. Criação, confecção e distribuição do novo cartão de identificação do beneficiário; 

2. A implantação do Sistema de Autorização Eletrônica – SAE; 

3. A implantação de um Sistema de Fechamento de Contas Médicas; e 

4. A implantação de um Sistema de Informações Gerenciais. 

O novo cartão de identificação do beneficiário do IPSEMG utilizará a tecnologia de 

tarja magnética. A opção pelo cartão de tarja magnética justifica-se pelo fato da 

tecnologia de uso de cartões magnéticos ser amplamente difundida no mercado. Além 

disso, o espaço da tarja é suficiente para armazenar as informações necessárias à 

identificação do beneficiário. Outro fator relevante é o custo dos leitores de tarja 

magnética, bem mais acessível se comparado ao custo dos leitores de cartão com Smart 

Card. A adoção de cartões com a tecnologia do Smart Card aumentaria 

significativamente o custo total do projeto. 

Paralelamente serão implementadas no SAE as regras de utilização que permitem 

validar em tempo real a possibilidade de atendimento do beneficiário na Rede 

Assistencial do IPSEMG e compatibilizar essas regras com restrições de uso. 

Essas regras são as seguintes: 

� Regras de Estabelecimento 
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Possibilita o controle da Rede Assistencial, validando se o Prestador está habilitado 

a utilizar um determinado meio de captação de dados. 

� Regras de Beneficiário 

Possibilita o controle e a verificação da existência do Beneficiário no cadastro 

fornecido pelo IPSEMG e verifica limites, carências, validade do cartão, 

obrigatoriedade de uso do cartão e a situação do beneficiário. 

� Regras de Prestadores: 

Possibilita a verificação da existência do Prestador no cadastro fornecido pelo 

IPSEMG e verifica a situação contratual desse prestados e seu limite de 

atendimento. 

� Regras de Procedimento: 

Possibilita a validação de existência do procedimento solicitado, diferenciando os 

procedimentos eletivos dos de urgência, verificando a precedência entre 

procedimentos, realizando os cruzamentos de dados por sexo, idade, especialidade e 

procedimento. 

O processo de alimentação dessas regras é dinâmico, sendo as mesmas parametrizáveis, 

o que permite atualizações, sempre que necessário, da sistemática de autorização 

eletrônica. 

O novo modelo possibilitará ao beneficiário, de posse do seu cartão de identificação, se 

dirigir a um prestador da Rede Credenciada, sem necessidade de acesso a uma unidade 

do IPSEMG.  

O fluxo de atendimento consiste em: 

� Captação dos dados 
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O cartão é passado numa leitora apropriada que envia os dados do beneficiário, do 

prestador e do procedimento a ser executado para o SAE. 

� Autorização x negação 

O SAE consiste a solicitação com as bases de dados e regras do sistema e valida o 

atendimento. Em seguida emite uma resposta que pode ser uma autorização ou 

negação, em tempo real. Caso seja autorizado, o beneficiário está apto para realizar 

o procedimento. Se for uma negação o beneficiário é informado da impossibilidade 

de realizar o procedimento requerido. Pode ser acessada uma Central de 

Atendimento que irá analisar a situação e orientar o interessado, mantendo a 

negação caso haja impossibilidade de atendimento, ou autorizando a realização do 

procedimento em caráter excepcional com senha privilegiada, ou mesmo orientando 

quanto ao procedimento a ser adotado para regularizar a situação. O processo de 

autorização eletrônica está retratado na figura 1. 

Figura 1 - Esquema de funcionamento do SAE 
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Os meios de captura6 serão disponibilizados conforme o porte e a infra-estrutura de cada 

prestador de serviço considerando-se o mais adequado para cada prestador. São eles: 

� POS – Terminal de Ponto de Serviço 

É um dispositivo especialista que trabalha como terminal de transações na 

modalidade discada, possibilitando a transmissão com garantia da integridade dos 

dados.  

� URA – Unidade de Resposta Audível 

É um dispositivo com capacidade de receber, reconhecer e processar os dados 

originados em aparelhos telefônicos comuns, bem como gerar respostas de forma 

audível, onde o Prestador informa e recebe os dados necessários a cada transação.  

� PIS - Programa de Integração de Sistemas 

É uma solução de software que viabilize a conectividade entre os processos 

existentes nos Prestadores da Rede Assistencial e o SAE, permitindo o envio e o 

recebimento dos dados nas transações executadas nos processos existentes nesses 

Prestadores: 

� INTERNET 

Conjunto de recursos de software que possibilitam a aquisição, a transmissão e o 

recebimento seguro dos dados via WEB.  

A seguir está representada a estrutura tecnológica de funcionamento do SAE: 

 

                                                           
6 Dispositivos necessários para a aquisição de informações referentes às transações entre um Prestador e o Beneficiário. 
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Figura 2 - Estrutura Tecnológica do SAE 

 

No processo atual, que deixará de existir após a implantação do SAE, o beneficiário 

para atendimento pela Rede Credenciada se dirige a uma das unidades do IPSEMG, e 

solicita uma Guia de Atendimento. De posse dessa guia, válida por 30 dias, o 

beneficiário agenda o atendimento e procura o Prestador para a realização do 

procedimento. Este, ao final do mês emite a fatura em papel, que é enviada para revisão 

e auditoria, processo que leva em média sessenta dias para processamento e pagamento. 

O processo manual gera atrasos no pagamento, glosas7 e inconsistências acarretando 

insatisfação dos prestadores de serviço que comprometem muitas vezes a assistência aos 

beneficiários. 

Com a implantação do SAE, após a realização dos atendimentos e registro no sistema, 

os prestadores, farão os ajustes necessários e as contas serão geradas eletronicamente 

com encaminhamento em meio eletrônico para o IPSEMG para processamento e 

                                                           
7 Glosas são as correções que o auditor faz das inconformidades encontradas na contas médico-hospitalares, baseado nas tabelas e 
contratos previamente firmados entre o Prestador e o Pagador dos Serviços de Saúde. 
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posterior faturamento. O processo não prevê a digitação, o que possibilitará redução 

significativa das glosas, uma vez que só serão encaminhadas para pagamento os 

atendimentos previamente autorizados. 

O volume atual de digitadores é de cerca de 40 pessoas, entre funcionários do IPSEMG 

e terceirizados. Com a autorização eletrônica, este fluxo será alterado de forma a liberar 

tais recursos para outras atividades na instituição, possibilitando maior eficiência e 

economicidade.  

O SAE irá registrar sistematicamente o histórico dos atendimentos realizados e também 

os negados. Será possível, tanto aos gestores do IPSEMG, quanto aos prestadores de 

serviços, realizar consultas on-line em tempo real. Os gestores do IPSEMG terão uma 

visão sempre atualizada de todo o processo e do perfil de atendimento de sua rede, 

analisando o desempenho, distorções, indicadores de cobertura, utilização, custos, 

resolutividade, rotatividade, sanidade do plano dentre outras variáveis. 

Os dados transacionais do atendimento na área de saúde serão organizados e coletados 

num armazém de informações estruturado, possibilitando a geração de informações de 

alto valor gerencial para auxiliar na tomada de decisões nos níveis estratégicos. 

A partir daí o IPSEMG passa a utilizar o Sistema de Informações Gerenciais – SIG, 

uma ferramenta de “business intelligence” que vai permitir ao IPSEMG fazer uma 

análise profunda da sinistralidade8 do seu plano, e gerar informações importantes para o 

processo decisório dos responsáveis pela gestão de saúde.  

O SIG, através dos dados fornecidos pelo SAE e por outros sistemas já existentes no 

IPSEMG, poderá dar aos gestores de saúde informações valiosas para apoio no processo 

decisório, o que vai trazer mais qualidade para as decisões tomadas, ou seja, reduzir o 

nível de incertezas que existe atualmente, devido à falta de informações confiáveis. 
                                                           
8 Utilização efetiva do serviço de saúde. 
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O funcionamento do SIG consiste em extrair os dados dos diversos sistemas do 

IPSEMG e consolidá-los numa única base de dados, criando-se um “datawarehouse” 

que é um repositório único de dados. Além disso, por meio de controles simples, irá 

disponibilizar aos gestores os relatórios baseados nesses dados de acordo com a sua 

necessidade. 

O IPSEMG poderá implantar dessa forma um sistema de indicadores de resultados9, 

Bittar (2005), que possibilitem a gestão dos processos resultantes da assistência à saúde.   

Esse processo é ilustrado na figura abaixo: 

Figura 3 - Datawarehouse 

 

 

O conhecimento obtido a partir do SIG possibilitará aos gestores de saúde do IPSEMG 

o acesso a um conjunto confiável de informações que permitirá, entre outras ações, a 

implantação de programas de prevenção de doenças específicos. 
                                                           
9 Indicadores de resultados ou desempenho demonstram os efeitos conseqüentes da combinação de fatores do meio ambiente, 
estrutura e processos ou efeitos de operações técnicas e administrativas entre as áreas e subáreas de uma instituição.  
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Com a implantação do SAE, a exemplo dos planos e operadores de serviços de saúde, 

que registram suas informações de forma sistemática, o IPSEMG poderá adotar 

sistemas de indicadores de cobertura e utilização, dentre outros.  

Estes indicadores geralmente são usados para caracterização de serviços e 

procedimentos no gerenciamento de sistemas de saúde. O uso de indicadores permite 

inferir sobre a adequada utilização do sistema por parte dos usuários, profissionais e 

prestadores de serviço, Ramos e Tanjoni (2001). São exemplos: 

� Consultas por beneficiário ano; 

� Exames por beneficiário ano; 

� Internações por beneficiário ano; 

� Taxa de cobertura vacinal dos beneficiários do plano; 

� Procedimentos odontológicos por beneficiário ano; 

� Taxa de exames por consulta; 

� Exames de alta complexidade por beneficiário ano. 

O SIG possibilitará também a geração de indicadores de custos, estes têm sua 

evidenciada sua importância por se destinar a subsidiar o planejamento, avaliar se os 

recursos estão sendo usados corretamente, a eficiência na alocação, apontar 

necessidades de ajustes e auditorias, controlar gastos e investimentos, controlar 

orçamento,  

Como indicadores de custos pode-se exemplificar: 

� Custo global da assistência; 

� Custo per capita por usuário; 

� Custo médio por procedimento individual; 

� Custo por tratamento; 
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� Custo médio da internação. 

A pesquisa anual realizada pela Unidas, entidade que congrega as Auto-gestões em 

saúde, disponibiliza diversos indicadores de Utilização e custos, considerando-se a 

similaridade do IPSEMG com as auto-gestões, tais indicadores podem servir de 

parâmetros10 base para análise da qualidade da assistência prestada pelo instituto, que 

poderá valer-se dos relatórios do SIG na verificação desses parâmetros. 

 

2.2. Objetivos da ação 

O conjunto de ações que compõe este projeto tem como objetivo principal a melhoria da 

assistência à saúde e, conseqüentemente, a melhoria da qualidade de vida dos 

beneficiários do IPSEMG.  

O processo em questão objetiva ainda: 

� Facilitar o acesso aos serviços de saúde 

Com a implantação do SAE, o beneficiário poderá, na maioria dos casos, se dirigir 

diretamente a um dos pontos da Rede Assistencial, sem a necessidade de se dirigir 

antes a uma unidade do IPSEMG para solicitar uma guia.  

� Melhorar a qualidade da informação 

Uma vez que todos os dados dos procedimentos realizados na Rede Assistencial 

estejam registrados no SAE, os gestores de saúde passam a obter informações 

confiáveis e em tempo real da sinistralidade, com detalhamento sucessivo no 

decorrer da pesquisa. Isso facilitará o processo de tomada de decisões. Com essas 

informações poderão ser desenvolvidas ações preventivas e de promoção à saúde, a 

                                                           
10 Parâmetros são unidades que permitem comparações. São obtidos a partir dos indicadores gerados pelos diversos sistemas ou 
entidades públicas ou privadas que administram planos de saúde ou disponibilizam serviços de saúde. 
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partir da identificação precisa dos beneficiários que atendam a critérios de 

elegibilidade para serem incluídos nesses programas. 

� Reduzir o índice de glosas 

O SAE funciona a partir de mecanismos de autorização prévia. Antes da realização 

do procedimento várias regras são checadas. Uma vez aprovado, são mínimas as 

possibilidades de esse procedimento ser glosado. 

� Melhor aplicação dos recursos 

Será possível determinar as necessidades de redimensionamento da Rede 

Assistencial em função da verificação de sobrecarga ou da ociosidade de trabalho 

dos profissionais dessa rede, evitando-se assim, que determinadas localidades 

tenham excesso na oferta de serviços em detrimento de outras. 

� Eliminar o trabalho de digitação de contas médicas 

Os dados dos procedimentos autorizados a serem serão pagos, já estão registrados 

no SAE. Dessa forma, o Prestador apenas se apropria dos dados referente a um 

determinado período e os envia para o IPSEMG eletronicamente. Esses dados são 

importados para o SADS automaticamente, sem a necessidade de digitação das 

faturas. 

� Reduzir o índice de fraudes e inconformidades 

A autorização de todos os procedimentos na Rede Assistencial passa a ser realizada 

de forma automatizada pelo SAE, o que possibilitará a rastreabilidade do 

atendimento, identificando práticas indevidas por parte dos envolvidos no processo. 

A necessidade de identificação do beneficiário na liberação do atendimento no 

SAE, não elimina, mas reduz a prestação de serviços a beneficiários que estão sem 

direito aos benefícios de saúde no ato da autorização. O grande desafio de todos os 
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segmentos da saúde suplementar sejam as cooperativas, seguradoras, medicinas de 

grupo ou autogestões, é reduzir o nível de fraudes, como não poderia deixar de ser, 

é também um grande desafio para o IPSEMG, que com o SAE torna-se mais viável 

e eficiente. 

� Padronização no atendimento aos Beneficiários 

Com a implantação do SAE o Beneficiário passa a ser atendido em qualquer ponto 

de atendimento do IPSEMG de uma forma padronizada e impessoal, com a 

apresentação do seu Cartão Magnético de Identificação. 

� Melhoria da imagem e maior competitividade 

Com a modernização tecnológica possibilitada pelo SAE, o IPSEMG passa a atuar 

como as demais operadoras de planos de saúde, alinhando-se estrategicamente num 

do mercado competitivo, adotando um novo modelo de gestão. Como resultado sua 

imagem será fortalecida no setor, possibilitando maior capacidade de negociação 

com a Rede Credenciada, facilitando a manutenção de uma Rede Assistencial 

adequada. A solução possibilitará ao IPSEMG operar no mercado, num cenário pós-

aprovação da ADIN, sem a contribuição compulsória para a assistência à saúde dos 

servidores públicos do Estado de Minas Gerais (vide ADIN 3106).    

� Possibilidade de implantação de mecanismos de regulação 

De acordo com pesquisa da UNIDAS11 a adoção de mecanismos de regulação 

(autorização prévia para procedimentos de alta complexidade, co-participação, 

central de regulação e fatores moderadores de utilização) continua sendo uma 

ferramenta importante no controle dos custos dos planos. No entanto, só é possível 

adotar esses mecanismos com sistema automatizado de controle de procedimentos. 

                                                           
11 União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde 
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2.3. Metas 

Para alcançar os objetivos propostos, o IPSEMG, em conjunto com a POLIMED - 

empresa contratada para a implantação do SAE - elaborou um cronograma de atividades 

que contempla as seguintes metas: 

� Distribuir os Cartões Magnéticos de Identificação a todos os Beneficiários 

cadastrados até novembro de 2006; 

� Homologar o Sistema de Autorização Eletrônica até outubro de 2006; 

� Homologar o Sistema de Fechamento de Contas até outubro de 2006; 

� Implantar os Sistemas de Autorização Eletrônica e de Fechamento de Contas em 

toda a Rede Assistencial até maio de 2007; 

� Homologar o Sistema de Informações Gerenciais até dezembro de 2006; 

� Implantar o Sistema de Informações Gerenciais até janeiro de 2007. 

O cronograma preliminar de implantação do SAE está disponível no Anexo III deste 

documento. 
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3. IMPORTÂNCIA PARA O INTERESSE PÚBLICO 

A implantação de um Sistema de Autorização Eletrônica traz benefícios diretos para o 

servidor público e, conseqüentemente, indiretos para toda a sociedade. Pode-se 

considerar que a assistência à saúde é uma política de benefícios para o servidor, vez 

que o governo e a sociedade participam de seu financiamento direta ou indiretamente. 

Por outro lado, a contrapartida é a possibilidade de um atendimento de maior qualidade 

para a sociedade, oferecido por estes servidores beneficiados. 

O SAE possibilitará maior acessibilidade, pois o servidor poderá demandar um 

atendimento direto à Rede Assistencial sem que necessite de guias de autorização 

atualmente emitidas pelas unidades de atendimento do IPSEMG. 

Outro fator importante é que possibilitará o maior controle orçamentário e financeiro, 

bem como a aplicação das regras de utilização e fatores moderadores que resultarão em 

economia de escala. Tal economia poderá ser revertida em investimentos no 

atendimento, melhoria da infra-estrutura de serviços próprios, ampliação da oferta de 

serviços qualitativamente e quantitativamente. 

A implantação do SAE permitirá também o correto dimensionamento da Rede 

Assistencial com base em informação. A obtenção dos indicadores de cobertura e 

utilização dos beneficiários permite aos gestores dimensionar adequadamente a Rede 

Assistencial com base em padrões adequados. O SAE possibilitará aos gestores o 

conhecimento da variação da cobertura assistencial, escassez ou má distribuição de 

provedores de serviço e fatores que implicam em dificuldade de acesso aos 

beneficiários. 

O Sistema de Informações Gerenciais do SAE permitirá a geração de indicadores como 

o perfil epidemiológico. Os indicadores podem ser utilizados como base de 
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planejamento de programas de promoção de saúde e prevenção de doenças, bem como 

ações voltadas para melhoria da saúde de grupos específicos.  

Moraes (1998) parte do princípio de que a informação em saúde deve ser aproveitada e 

trabalhada no sentido de subsidiar o processo decisório e o planejamento da assistência, 

possibilitando a disponibilização de serviços com efetividade, qualidade e respeito à 

singularidade de cada região e indivíduo.  

Nos planos de saúde a informação é a base dos processos de planejamento e regulação. 

O papel do gestor na área da saúde vai além do diagnóstico, cabe a ele fazer propostas 

para intervir e ajustar-se ao contexto.  

As dificuldades encontradas são referidas por Bittar (2004) como: indisponibilidade de 

informações sistematizadas, dificuldade na coleta de dados, falta de tradição em coletar 

dados e a não geração de conhecimento a partir das informações obtidas. Além disso, a 

informação disponível nem sempre é suficiente para o planejamento, e muitas vezes de 

fidedignidade duvidosa.  

A implantação do SAE, com a sistematização das informações, permitirá aos gestores 

estimar necessidades em saúde da população de beneficiários do IPSEMG, dimensionar 

a Rede Assistencial, implantar planos de contingência, avaliar níveis cobertura e 

utilização, comparar com parâmetros existentes e gerenciar recursos humanos e 

financeiros.  

No setor público um determinante importante que deve ser considerado é a questão 

orçamentária. A elaboração dos planos em função da disponibilidade dos recursos e da 

responsabilidade do gestor em cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar 101/2004). Cabe aos gestores a tarefa de verificar a sanidade financeira 

da instituição que dirigem, bem como suas necessidades de investimento, controle 
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orçamentário e financeiro.  Tanto os gestores quanto os prestadores de serviços têm a 

responsabilidade de utilizar os recursos da saúde da melhor maneira possível, buscando 

a eficiência e a maximização do impacto e da qualidade dos serviços. O SAE 

possibilitará a geração de indicadores de custos e financeiros que vão subsidiar o 

planejamento, avaliar se os recursos estão sendo usados corretamente, se há eficiência 

na alocação desses recursos, bem como apontar necessidades de ajustes e auditorias e 

controlar gastos, investimentos e orçamento. 

Outro fator importante a ser considerado é que, embora atualmente o IPSEMG não 

esteja sujeito às normas da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, a 

implantação do SAE possibilitará a geração dos dados básicos para troca de 

informações previstas pela TISS (troca de informações em saúde suplementar), vez que 

com a votação da ADIN 3106 - Ação Direta de Inconstitucionalidade, a instituição 

provavelmente passará a atuar como um plano de saúde de autogestão. 
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4. FATORES FACILITADORES DA IMPLANTAÇÃO 

� Envolvimento da alta administração 

A importância atribuída pela alta administração do IPSEMG à qualidade da 

assistência à saúde dos seus beneficiários, à melhoria dos produtos e serviços, à 

facilitação dos processos, assim como à necessidade de subsídios para a gestão e ao 

planejamento na instituição foram fatores determinantes para a implantação deste 

projeto.  

� Capilaridade da rede e descentralização administrativa 

As unidades regionais do IPSEMG, distribuídas em todo o estado de Minas Gerais, 

servirão de apoio à implantação do sistema de autorização em toda a Rede 

Assistencial, que é de alta capilaridade. Cabe salientar que estas unidades 

adquiriram experiência com o acesso e uso dos sistemas corporativos do estado e do 

IPSEMG e se encontram preparadas para utilizar o SAE, bem como esclarecer 

dúvidas do público de beneficiários e da rede de prestadores de serviço. 

� Estágio atual de desenvolvimento dos sistemas corporativos do IPSEMG 

Os sistemas corporativos do IPSEMG encontram-se em uma fase de 

amadurecimento, o que possibilita a implantação de um Sistema de Autorização 

Eletrônica a partir de suas bases de dados. Estes passaram por diversos ajustes e 

melhorias para chegar ao estágio em que se encontram. Foram realizados 

investimentos na área de Tecnologia da Informação, como disponibilização de 

equipamentos, acesso à rede e internet, treinamentos em informática e uso de 

sistemas pelos servidores do Instituto. As bases de dados operacionais como 

cadastros de beneficiários e prestadores, regras de negócio, tabelas de 
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procedimentos encontram-se disponíveis e estruturadas de forma adequada para 

servir de base informacional do SAE.  

� Utilização de web  

O SAE utiliza a internet para se comunicar com o Sistema de Autorização, que fica 

localizado no Centro de Processamento de Dados da Polimed (Figura 3). Tendo em 

vista a grande capilaridade da Rede Assistencial, a utilização da Internet facilita a 

implantação do SAE nos mais de 4.000 pontos dessa rede.  

� Existência de serviços próprios e gestão do conhecimento institucional na área de 

saúde 

O porte e a qualidade da Rede Própria do IPSEMG constituem-se em fatores 

favoráveis à implantação do SAE por possibilitar a definição de regras, testes 

operacionais, acompanhamento e monitoramento das ações e medidas de adequação. 

No quadro próprio do IPSEMG existem profissionais de diversas especialidades e 

áreas de atuação em saúde, configurando equipes multidisciplinares com experiência 

em definição de protocolos, regras e auditorias que facilitam a operacionalização do 

SAE. O fato de o IPSEMG contar também com um hospital de grande porte, além 

de serviços de diagnóstico e tratamento, possibilita a implantação de projeto piloto 

para avaliação do comportamento do sistema e ajustes antes de estendê-lo a toda 

Rede Credenciada.  

� Cultura organizacional favorável 

Os decisores e os servidores da instituição passaram a compreender as necessidades 

informacionais da instituição e empreender esforços para que as ferramentas sejam 

utilizadas em prol de uma gestão mais eficiente no IPSEMG. As demandas diversas 

da gestão de órgãos reguladores, auditorias externas e público em geral, ao longo do 
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tempo, levaram à percepção e amadurecimento no âmbito do IPSEMG quanto às 

informações que deveriam estar disponíveis. Com base nessas necessidades 

informacionais, foi definida a estrutura dos sistemas de informação, integrando as 

diversas bases operacionais, mecanismos de saída e modelos de relatórios. Os 

servidores envolvidos tiveram um papel importante na mudança da cultura 

organizacional favorável à implantação do SAE como ferramenta para a gestão da 

informação. Estes perceberam a importância de se obter informações rápidas e 

confiáveis e da necessidade de se utilizar o Sistema de Autorização Eletrônica, 

colocando a tecnologia a serviço do negócio. Vale ressaltar que o conhecimento 

adquirido pela necessidade e pelo esforço de levantamento de informações 

possibilitou de maneira ágil a definição da estrutura do armazém de dados e da 

forma de extração das informações. 

� Elaboração de um termo de referência adequado para contratação do serviço 

Uma equipe de servidores do IPSEMG, da qual fizeram parte os autores deste 

trabalho, elaborou um termo de referência, que serviu de base para a contratação do 

serviço, altamente detalhado englobando a contratação completa da solução. 

� Contratação de empresa consolidada no mercado 

Para realização do trabalho de implantação do SAE o IPSEMG contratou, por meio 

de processo licitatório, uma empresa que possui mais de 9 anos de experiência no 

mercado de saúde, possui um sistema autorizador que controla mais de 6,7 milhões 

de vidas e processa um volume de cerca de 1,6 milhões de transações eletrônicas e 

de mais de 580 mil contas médicas por mês. Está presente em mais de 45.000 pontos 

de atendimento em todo o Brasil, sendo 8.352 em Minas Gerais, dos quais 1.132 são 
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pontos em comum com o IPSEMG. Toda essa experiência garante qualidade ao 

projeto. 

� Apoio de consultores experientes 

O processo de implantação do SAE vem sendo apoiado por consultores que 

possuem vasta experiência na implantação de projetos da natureza do SAE. Além 

disso, o projeto é acompanhado por um gestor de projetos, certificado, e que faz um 

acompanhamento de todas as atividades de projeto com o uso de ferramentas e 

metodologias modernas. 

� Interesse e envolvimento dos prestadores de serviço 

Os prestadores de serviço da Rede Assistencial ao perceberem os ganhos diretos e 

indiretos possibilitados pelo SAE, tais como a racionalização dos processos de 

registro de atendimentos, maior facilidade na geração e envio de contas, acesso 

direto às informações sobre suas contas correntes e maior agilidade no pagamento 

das faturas, estão cientes da necessidade de seu envolvimento para o sucesso do 

projeto. 

 

Os fatores facilitadores relacionados neste trabalho apontam para o êxito na implantação 

de uma solução tecnológica como o SAE em outros ambientes que atuam na gestão de 

planos de saúde públicos ou privados. 
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5. VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA 

Os gastos do IPSEMG com assistência à saúde no ano de 2005 foram da ordem de 276 

milhões de reais, uma média mensal de cerca de 23 milhões de reais. Conforme dados 

obtidos do Sistema SADS, em 2006 os gastos de janeiro a julho somente com serviços 

credenciados foram em média 9,5 milhões de reais mensais. 

Segundo informações da Polimed, empresa contratada para implantação do SAE no 

IPSEMG, a média histórica de negativas de atendimentos nas operadoras de planos de 

saúde que já possuem um sistema de autorização eletrônica implantado varia de 10 a 

12% sobre a demanda. Esse percentual de negativas pode ser verificado na tabela 

abaixo que mostra dados reais de uma operadora: 

Tabela 4 - Volume Mensal de Transações de um Plano de Saúde 

SITUAÇÃO TOTAL % 

Autorizado      Transacao autorizada    11.452 88,75 

Negado  Usuario nao cadastrado   336 2,60 

Negado  Existe pre-autorizacao em aberto         228 1,77 

Negado  Codigo executante inexistente    178 1,38 

Negado  Digite corretamente o procedimento  160 1,24 

Negado  Autorizacao automatica excedida  147 1,14 

Negado  Obrigatorio codigo executante    90 0,70 

Negado  Usuario em carencia      89 0,69 

Negado  Usuario : ligar para c. atendimento      79 0,61 

Negado  Prestador nao autoriz exec procedim   74 0,57 

Negado  Necessita autoriz c. atendimento       39 0,30 

Negado  Usuario bloqueado        13 0,10 

Negado  Procedimento nao cadastrado      6 0,05 

Negado  Intervalo minimo insuficiente    6 0,05 

Negado  Uso obrigatorio do cartao        4 0,03 

Negado  Usuario com exclusao contratual  2 0,02 

TOTAL 12.903 100 

Total Autorizado 11.452 88,75 

Total Negado 1.451 11,25 
Fonte: POLIMED 
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Com a implantação do SAE o IPSEMG passará a ter um nível adequado de controle. 

Prevê-se, com isso, uma quantidade de negativas em torno de 10%, o que resultaria 

numa economia mensal, com base nos dados de 2006, em torno de R$ 950.000,00, 

referentes às negativas, considerando apenas os gastos referentes aos serviços da Rede 

Credenciada. 

Por outro lado, o custo de operação do SAE foi contratado a um valor mensal de R$ 

0,86 por beneficiário. Considerando-se o número atual de beneficiários, de 

aproximadamente 810.000, o custo mensal seria de R$ 696.600,00 com a implantação 

em 100% da Rede Assistencial. Descontando-se esse valor da economia obtida com as 

negativas, estima-se um ganho de cerca de R$ 253.400,00 mensais. Tais recursos, 

devidamente gerenciados, poderiam ser realocados na ampliação dos serviços de saúde 

e melhoria da infra-estrutura de atendimento. 

O controle da sinistralidade possibilitaria uma economia de 10% segundo dados 

históricos de planos de saúde. Pode-se estimar que, num primeiro momento, o índice de 

negativas possa ser superior a 15%, considerando-se que atualmente o IPSEMG não 

adota medidas de restrição de uso, regras de utilização e nem fatores moderadores. 

Toda essa estimativa de economia foi apurada levando-se em conta apenas os gastos 

com a Rede Credenciada. Não estão incluídos os gastos com a Rede Própria, que se 

fossem levados em conta resultariam numa economia ainda maior. Vale ressaltar que o 

SAE será implantado em toda a Rede Assistencial do IPSEMG. 

Com a implantação do SAE a necessidade de mão de obra especializada na auditoria 

analítica de contas da saúde, poderá ser reduzida consideravelmente, vez que os 

processo serão automatizados. O numero de atendentes de guichês nas unidades do 

IPSEMG pode ser minimizado e estes recursos realocados para processo que envolvam 
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o gerenciamento das ações, como avaliação da qualidade dos serviços prestados, análise 

do perfil de atendimento, parametrização de práticas e outras de importância para uma 

organização que aprende, é o uso da informação na construção do conhecimento e na 

eficiência organizacional. 
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6. CONCLUSÃO 

O mercado da saúde está sujeito a regras e normas próprias que fazem com que sua 

operação seja complexa e essencialmente dependente de informação para que funcione 

com regularidade.  

Por um lado está o cliente, com suas demandas por serviços sujeitas a fatores biológicos 

e sociais, dependentes do processo saúde-doença, sem que tais demandas possam ser 

adiadas ou estocadas, por outro lado está o prestador de serviços de saúde, sujeito às 

normas de funcionamento do setor e aos custos operacionais e por fim está a operadora 

de serviços de saúde, no caso o IPSEMG, sujeito às variáveis impostas pelos dois 

fatores anteriores e ao seu financiamento, sendo seus gestores sujeitos aos princípios da 

administração pública. 

Atuar num mercado que por um lado incorpora custos crescentes e por outro, sujeito a 

um orçamento que depende de recursos escassos e a uma população que demanda 

serviços, é um desafio para a gestão.  

Somente com a incorporação de ferramentas tecnológicas é possível se obter uma visão 

clara e detalhada dos processos de forma a possibilitar ao gestor cumprir seu papel de 

planejar, orientar, controlar e decidir sobre as melhores alternativas.  

Numa organização que presta serviços de saúde é imprescindível conhecer e controlar 

quem faz o que, para quem e quanto, além de registrar historicamente tais fatos. 

Considerando-se uma organização do porte do IPSEMG, em relação a beneficiários, 

prestadores de serviço, produtividade e recursos alocados, e que produz um sem 

número de informações, pode-se inferir que é inviável gerenciar eficientemente sem a 

adoção das tecnologias de informação.  
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Com a implantação do SAE será possível cumprir com o papel de prestar serviços de 

saúde com qualidade, com a cobertura necessária aos beneficiários, com o 

conhecimento do perfil de atendimento da rede, com controle e monitoramento amplos 

com base em dados reais e atualizados e ao mesmo tempo contribuir para o equilíbrio 

orçamentário do instituto. 

Esta solução provê o Instituto de recursos necessários para participar de um mercado 

competitivo na área da saúde e de analisar os produtos e serviços de saúde ofertados 

com o objetivo de alinhá-los às melhores práticas de mercado garantindo a fidelização 

dos beneficiários, principalmente num cenário de ameaças e oportunidades com o fim 

da contribuição compulsória à saúde resultante da aprovação da ADIN. 

Tão importante quanto garantir a saúde do beneficiário e a qualidade do atendimento é 

garantir a saúde orçamentária do IPSEMG, para garantir a sua sobrevivência e a certeza 

de que os serviços continuarão a ser oferecidos com critério, responsabilidade e 

eficiência. 

No contexto do IPSEMG, não é possível gerenciar a saúde sem informação, não é 

possível gerar informação em saúde sem sistemas de informação e, para que as 

informações sejam utilizadas, seu formato e conteúdo têm que refletir as necessidades e 

a visão de quem gerencia. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I - Quantidade de Beneficiários por Centro Regional do IPSEMG 

CENTRO REGIONAL TOTAL 

GRANDE BH 243.890 

ALMENARA 20.059 

BARBACENA 20.544 

CARATINGA 9.899 

CORONEL FABRICIANO 27.597 

DIAMANTINA 12.938 

DIVINOPOLIS 52.483 

GOVERNADOR VALADARES 28.165 

JUIZ DE FORA 25.411 

MANHUACU 10.208 

MONTES CLAROS 51.717 

MURIAE 17.012 

PARACATU 11.695 

PASSOS 11.989 

PATOS DE MINAS 16.105 

POCOS DE CALDAS 6.194 

PONTE NOVA 19.994 

POUSO ALEGRE 17.268 

SAO JOAO DEL REI 15.281 

SAO SEBASTIAO DO PARAÍSO 3.129 

SETE LAGOAS 25.312 

TEOFILO OTONI 16.534 

UBA 9.856 

UBERABA 16.959 

UBERLANDIA 26.193 

VARGINHA 30.375 

NÃO DEFINIDOS 63.129 

TOTAL 809.936 
Fonte: Sistema SADS 
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ANEXO II - Quantidade de Prestadores por Centro Regional do IPSEMG 

CENTRO REGIONAL TOTAL 

GRANDE BH 963 

ALMENARA 64 

BARBACENA 123 

CARATINGA 53 

CORONEL FABRICIANO 135 

DIAMANTINA 66 

DIVINOPOLIS 341 

GOVERNADOR VALADARES 134 

JUIZ DE FORA 186 

MANHUACU 64 

MONTES CLAROS 325 

MURIAE 162 

PARACATU 58 

PASSOS 70 

PATOS DE MINAS 76 

POCOS DE CALDAS 35 

PONTE NOVA 132 

POUSO ALEGRE 127 

SAO JOAO DEL REI 92 

SAO SEBASTIAO DO PARAISO 22 

SETE LAGOAS 169 

TEOFILO OTONI 82 

UBA 69 

UBERABA 101 

UBERLANDIA 173 

VARGINHA 183 

TOTAL 4005 
Fonte: Sistema SADS 
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ANEXO III - Cronograma Preliminar de Implantação 

 

Id Fase Início Término 
Projeto IPSEMG : Plano de Implantação das Soluções de 
Autorização e Faturamento Eletrônico e BI 16-ago-06 22-mai-07 

1 
Reunião de nivelamento com grupos técnico e gestor do 
IPSEMG 16-ago-06 16-ago-06 

2 
Adequar o plano de implantação às expectativas do 
IPSEMG 21-ago-06 25-ago-06 

3 Apresentação do Projeto à equipe técnica IPSEMG 21-ago-06 25-ago-06 

4 
FASE 1 - Homologação: Autorização Eletrônica e 
Fechamento de Contas 23-ago-06 13-out-06 

5 Análise de Cenário Atual 05-set-06 06-set-06 
6 Regras do Autorizador 23-ago-06 12-out-06 
7 Elaboração da Documentação  08-set-06 06-out-06 
8 Desenvolvimento das Soluções da FASE 15-set-06 13-out-06 

9 
FASES 2 E 3 - Implantação do Sistema Autorizador e 
Fechamento de Contas p/ Blocos 28-ago-06 22-mai-07 

10 Processo de Credenciamento - BLOCO I 31-ago-06 22-mai-07 
11 Processo de Credenciamento - BLOCO II 18-out-06 22-mai-07 
12 Processo de Credenciamento - BLOCO III 25-dez-06 22-mai-07 
13 Processo de Credenciamento - BLOCO IV 24-jan-07 22-mai-07 
14 Processo de Credenciamento - BLOCO V 23-fev-07 22-mai-07 

15 
FASE 4 - Homologação do Sistema de Informações 
Gerenciais - BI 16-out-06 26-dez-06 

16 Análise de Cenário Atual: levantamento de requisitos 16-out-06 27-out-06 

17 
Planejamento das atividades e disponibilização da 
ferramenta 30-out-06 01-nov-06 

18 Homologação do Plano de Detalhamento e Implantação 02-nov-06 02-nov-06 
19 Modelagem de dados 03-nov-06 09-nov-06 
20 Extração e carga de dados 10-nov-06 11-dez-06 
21 Mapeamento do modelo de dados 12-dez-06 14-dez-06 
22 Homologação Interna 15-dez-06 18-dez-06 
23 Processo de Homologação junto ao IPSEMG 19-dez-06 20-dez-06 
24 Treinamento dos atores envolvidos 21-dez-06 22-dez-06 
25 Produção do 1º Lote 25-dez-06 26-dez-06 

26 
FASE 5 - Implantação do Sistema de Informações 
Gerenciais - BI 27-dez-06 25-jan-07 

27 Ampliação dos cenários construídos na fase anterior 27-dez-06 09-jan-07 
28 Treinamento dos atores envolvidos no novo cenário 10-jan-07 18-jan-07 
29 Produção Total 19-jan-07 25-jan-07 

 


