A INTERFACE DO TRABALHO DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO E DO FATURAMENTO HOSPITALAR.
Autores: Andresa Thomé Silveira ¹; Talitha Peralta²; Patrícia Treviso³

Instituição: ¹Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA); ²Centro Universitário Metodista IPA (IPA); ³Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

Introdução
O enfermeiro desempenha fundamental papel no gerenciamento do centro cirúrgico, área considerada complexa e de alto
custo¹. Entretanto o gerenciamento envolve também a análise e faturamento das contas hospitalares, processo que
envolve tanto os profissionais de centro cirúrgico como os enfermeiros do faturamento, estes, responsáveis por conferir
todas as contas hospitalares².
Objetivo
Relatar a interface de enfermeiros que atuam na área de faturamento hospitalar e enfermeiros que atuam em centro
cirúrgico.
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Método
Trata-se de um relato de experiência acerca da atuação de enfermeiros que atuam no faturamento hospitalar e
enfermeiros que atuam em centro cirúrgico, de um hospital privado de grande porte e alta complexidade de Porto
Alegre/RS.
Resultados
Quando durante a análise das contas hospitalares de pacientes submetidos a procedimento cirúrgico, é identificado
lacunas como falta de informações, informações incompletas ou ilegíveis ou mesmo a suspeita de não descrição de
procedimentos ou uso de materiais, o enfermeiro do faturamento entra em contato com o enfermeiro do centro cirúrgico
visando elucidar as dúvidas, confirmar as informações descritas e complementar possíveis dados esquecidos. A interação
entre os enfermeiros de faturamento e de centro além de contribuir para a melhoria dos registros e evitar perdas e glosas,
contribui também para melhorar os processos, otimizar tempo, diminuir estresse. Estratégias tem sido utilizadas para
melhorar a integração e interação entre estes profissionais e setores, bem como alinhar os processos, como por exemplo:
ações de educação permanente envolvendo as equipes e lideranças dos dois setores, experiência dos profissionais do
faturamento dentro do centro cirúrgico e de profissionais do centro cirúrgico no faturamento, contribuindo assim para
ampliar a compreensão e melhoria dos processos.
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Conclusão
A comunicação e interação entre profissionais é fundamental para que o processo de trabalho. A aproximação de
enfermeiros que atuam no faturamento com enfermeiros que atuam no centro cirúrgico, permite melhores registros e
consequentemente melhores resultados, redução de glosas hospitalares, otimização de tempo e alinhamento de
processos, contribuindo desta forma para a sustentabilidade do setor e da instituição.
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