
Superando o passado e construindo o futuro
O Futuro do Profissional Auditor e do Faturista



Evolução 



Evolução da quantidade de operadoras no Brasil

O mês de junho de 2019 fechou

com 737 operadoras com

beneficiários e 918 operadoras

médico-hospitalares com registro na

ANS (em atividade). Em dezembro

de 2018 esses números foram de 749

operadoras com beneficiários e 920

operadoras com registro na ANS

Fonte: CADOP/ANS/MS - 06/2019 e SIB/ANS/MS – 06/2019 . Elaboração: IESS



Evolução de quantidade de leitos no Brasil



Novidade!
Será?



Epidemia do Sarampo

 O último boletim do Ministério da Saúde, de 

agosto, informa que foram confirmados 1.388 

casos de sarampo nos Estados do Rio, São Paulo, 

Bahia e Paraná. Além disso, outros 66 casos foram 

confirmados em outros Estados;

 O surto é mundial. Segundo a OMS (Organização 

Mundial de Saúde), o número de casos de 

sarampo no mundo triplicou nos primeiros sete 

meses de 2019, considerando o mesmo período 

do ano em 2018.





Modelos de 

Remuneração

Fee for service



Tudo é processo, quer 

você queira ou não!

Processos



Excelência 

Operacional



Robotic Process Automation – RPA

Um dos resultados do mapeamento dos processos é a 

identificação de tarefas humanas repetitivas.

No processo de faturamento de contas médicas???



Machine Learning

O ML irá dispensar muito do trabalho de 

patologistas e radiologistas.

Um dos motivos para a anunciada extinção

destas duas áreas reside no fato de que ambas

as especialidades trabalham na identificação de

padrões. Entretanto, alimentadas com dados

suficientes, as máquinas terão a mesma ou

melhor capacidade de diagnosticar.



Design thinking

Tecnologia

Ser 
humano

Negócio



Os 5Is da auditoria do futuro

 Intelligent

Ferramentas e tecnologia levam a experiência 

da auditoria a um patamar mais elevado.

 Intuitive

Acessar dados em tempo real torna o processo 

mais intuitivo e ainda mais transparente.

 Informed

A execução passa a exigir conhecimentos sobre 

riscos, regulações, mercados e setores.

 Integrated

A entrega ultrapassa fronteiras, exigindo 

também maior interação em um ambiente 

global.

 Insightful

Além de fomentar confiança e transparência, 

também beneficia a tomada de decisões.

Fonte: Estudo Deloitte



Dados são o 

novo petróleo



“A expectativa é de que os auditores incorporem 

inteligência de negócios e tecnologias às suas 

obrigações regulamentadas, indo além das análises 

retroativas”

A aplicação do conceito de analytics ao trabalho 

dos auditores, por exemplo, permite uma 

amostragem mais qualificada das informações a ser 

analisadas. Será possível usar o banco de dados 

para fazer previsões, apontar tendências.

Nenhuma evolução irá ocorrer sem 

considerar ao menos dois pontos: 

Tecnologia e  Capacitação



Capacitação

Treinamentos



Performance e 

Desfechos Clínicos

 Qualidade da assistência



O Futuro...

 Uso de dados para prever doenças com 

base no histórico do paciente;

 Realização de consultas remotas;

 Atendimento diferenciado pela 

automatização;

 Adoção de processos digitalizados em 

todos os setores;

 Cuidado preventivo por meio da 

tecnologia;

 Rastreamento e monitoramento da saúde;

 Uso de impressoras 3D.



Uber yourself Before you get 

kodaked



Caroline de Paula

 Consultora em saúde

 Enfermeira especializada em Gestão em Saúde pela UNIFESP;

 Pós-graduada em Auditoria e Cardiologia;

 Docente no curso de Pós-graduação de Auditoria em Saúde pelo 

Instituto de Pesquisa Albert Einstein;

 Instrutora do curso ATLS (Advanced Trauma Life Support) – Santa Casa 

de Misericórdia São Paulo;

 Coordenadora de ética e compliance pela ABEA (Associação 

Brasileira de Enfermeiras Auditores);

 Atuação em empresas como: Grupo Impar de hospitais, Sul América, 

Unimed, Grupo Santa Joana, Pro Matre, Hospital Santa Rita;

 Relacionamento e negociações em âmbito nacional.

11 – 98572-3102

Carolinepaula.ips@gmail.com


