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CÁLCULO DO VALOR NORMALMENTE FATURADO 

Ultima atualização: 01/07/2022 

 

A St. Vincent’s Health System, Inc. calcula as percentagens do AGB abaixo usando o método de 
“retrospetiva”, e inclui a taxa de serviço da Medicare e de todas as seguradoras de saúde privadas 
que pagam sinistros à Organização, tudo de acordo com a Secção 1.501(r)-5(b)(3), 1.501(r)-
5(b)(3)(ii)(B) e 1.501(r)-5(b)(3)(iii) do Regulamento do IRS.  Os detalhes desses cálculos e as 
percentagens do AGB estão descritos abaixo. 

 

A percentagem do AGB da St. Vincent’s Health System, Inc. é a seguinte: 

AGB: St. Vincent’s Medical Center, Inc 19.1% 
 (Ascension St. Vincent’s Riverside)  

AGB: St. Luke’s-St. Vincent’s HealthCare, Inc. 
(Ascension St. Vincent’s Southside) 

21.5% 

AGB: St. Vincent’s Medical Center – Clay County, Inc. 21.7% 
 (Ascension St. Vincent’s Clay County)  

AGB: St. Vincent’s Ambulatory Care, Inc. 33.1% 
 (Ascension Medical Group)  

AGB: St. Vincent’s Healthcare Consolidated Lab Services 25.3% 

 
AGB: St. Vincent’s – St. Johns County 

(Ascension St. Vincent’s St Johns County) Hospital abre 
07/06/2022 

 

Esta percentagem do AGB é calculada ao dividir a soma dos valores dos pedidos das instalações 
de todo o hospital para cuidados de emergência ou outros cuidados médicos necessários que 
tenham sido permitidos pela taxa-por-serviço da Medicare e todas as seguradoras de saúde 
privadas que pagam pedidos às instalações hospitalares pela soma das cobranças brutas associadas 
a esses pedidos.  Os únicos pedidos que são utilizados para efeitos de determinação do AGB são 
os que foram permitidos por uma seguradora de saúde no período de 12 meses antes do cálculo do 
AGB (em vez dos pedidos relacionados com os cuidados prestados nos 12 meses anteriores). 



                                                                                                 
Não obstante os cálculos do AGB anteriores, a St. Vincent’s Health System, Inc. optou por 
aplicar percentagens do AGB mais baixas para todas as cobranças de instalações, honorários 
profissionais e serviços de laboratório da seguinte forma: 

AGB: 19,1% 


