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de estabelecimentos de saúde se
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aperfeiçoem em suas atividades.

MELHORES
ESTRATÉGIAS
PARA ALCANÇAR A
EXCELÊNCIA OPERACIONAL
NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

A procura pela eficiência deve
ser foco de qualquer
administração. Só é possível
obter um resultado melhor que
o existente a partir da
identificação do cenário atual e
dos eventuais problemas que
impeçam o alcance de
um desfecho mais proveitoso.

Público Alvo
Profissionais e Gestores da área da Saúde (hospitais, clínicas, laboratórios, operadoras de
saúde, indústria farmacêutica e demais
empresas do setor da saúde)

Conteúdo Programático
• Gestão eficiente dos processos Hospitalares;
• Estratégias para melhorar a eficiência dos processos;
• Metodologia Lean Healthcare
• Design Thinking
• Ciclo PDCA
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CICLO
DA
RECEITA

GESTÃO DO FATURAMENTO
PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE

O setor de faturamento hospitalar é um
dos mais importantes dentro de uma
instituição de saúde.
O faturamento depende de diversos
setores da instituição, por este motivo, ele
deve receber atenção redobrada para
que não ocorram erros ou
inconformidades nas informações.
Para que o setor de faturamento execute
plenamente suas funções, todos os
setores da instituição devem cumprir
uma sequência de atividades de maneira
eficiente até chegar ao faturamento.
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PÚBLICO ALVO:

Profissionais da Saúde que atuam na área
Comercial, Faturamento e Auditoria em
Hospitais e Operadoras de Saúde. Outros
profissionais que atuam de forma direta ou
indireta no Ciclo da Receita de Instituições
de Saúde.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Introdução a Gestão do Processo de
Faturamento;
• Sistema de Saúde no Brasil;
• Gestão Comercial;
• Prática - Gestão Comercial;
• Gestão do Faturamento;
• Auditoria de Contas Médicas;
• Prática - Gestão do Faturamento;

FATURAMENTO HOSPITALAR
E GESTÃO DE TABELAS

O faturamento hospitalar é um
dos setores de maior importância
na administração financeira de um
hospital (tanto público quanto
privado), pois, converte em moeda
corrente todas as operações de
prestação de serviços assistenciais
em saúde, materiais e
medicamentos produzindo a
conta hospitalar, bem como
possibilita conhecer qual a
rentabilidade dos serviços e
clínicas podendo assim gerir
custos, qualidade e receitas.
PÚBLICO ALVO:
Profissionais que atuam na área de
Faturamento de Contas
Hospitalares, Autorizações,
Auditoria de Enfermagem e
Atendimento.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Introdução ao Faturamento
Hospitalar;
• História da ANS;
• Glosas e Recursos;
• Parametrização do Sistema de
Gestão;
• Indicadores de Faturamento;
• Conceito, histórico e instruções
gerais da tabela CBHPM;
• Exercícios de Fixação;
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PROJETO
GLOSA ZERO
O maior problema da relação
entre Prestadores e
Operadoras de Saúde.

Controlar as contas, identificar
as glosas e gerar recursos, são
tarefas que muitas
vezes tomam todo o tempo de
uma equipe, impedindo assim
a atuação na prevenção
das glosas.

PÚBLICO ALVO
Profissionais da Saúde que atuam ou
desejam atuar na área de Faturamento,
Auditoria e Glosas. Além de profissionais
que atuam nas áreas que fazem parte do
Ciclo de Receita.

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
• Conceito e Classificação de Glosas;
• Identificação dos motivos de glosas e suas
origens;
• Ciclo da Receita Hospitalar;
• Legislação e Resoluções;
• Indicadores Financeiros;
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CUSTOS
E
ORÇAMENTOS

Tomada

GESTÃO DE
CUSTOS HOSPITALARES
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Para o gestor,
conhecimento dos
custos é o passo
fundamental para a
gestão das Instituições
de Saúde. Sem esse
olhar analítico, que deve
deter atenção a todas as
áreas da instituição, as
dificuldades podem ser
traduzidas em um
contexto de custos
elevados, recursos
escassos, pressão por
qualidade e bons
serviços.
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PÚIBLICO ALVO:
Contadores, gerentes e analistas
financeiros, administradores, profissionais
da área de saúde e demais interessados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Introdução a Gestão de Custos;
• Gestão de Custos;
• Custeio por Absorção;
• Formação de Preços dos Serviços;
• Custeio Variável;
• Margem de Contribuição;
• Custos para decisão;
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QUALIDADE

INTRODUÇÃO

LEAN HEALTHCARE

Lean Healthcare, uma nova mentalidade enxuta de
perdas e desperdícios. Sensibiliza as pessoas a
eliminar/reduzir as perdas dos processos na área da
saúde, reduzindo os riscos, incidentes, custos e
melhorando a qualidade do atendimento, a segurança
e bem estar dos pacientes.

Público Alvo

Administradores e Gestores
Hospitalares, Diretores, Líderes de
processos, Gestores da Qualidade,
Médicos, Enfermeiros,
Administradores, Psicólogos,
Nutricionistas, Fisioterapeutas,
Farmacêuticos, Biomédicos,
Engenheiros Clinicos,
Fonoaudiólogos e demais
profissionais de saúde.
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Conteúdo Programático

• Visão Geral dos conceitos de Excelência Operacional
• Os Princípios do Lean na área da Saúde
• Como sensibilizar as pessoas a identificarem as perdas
• As 8 perdas do Lean
• Conceitos de Muda e Gemba
• Aplicação prática num processo do Hospital
• Exemplos de aplicações Lean Healthcare
• O processo de implementação
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Metodologia Lean e a Central de
Autorizações
A base na eficiência da gestão
de autorização dos
procedimentos realizados, se
dá pelos mecanismos adotados
por cada operadora, através
dos contratos firmados entre
as partes. Os mesmos devem
constar em base de dados
implantados no sistema de uso
da instituição, para que sirva
de alerta a equipe
multidisciplinar em casos de
possíveis inconformidades
entre o procedimento
solicitado anteriormente.

Uma das ferramentas mais
utilizadas nesse processo, para
garantir a eficiência é a
Metodologia Lean, um
conjunto de métodos usados
para identificar e eliminar
desperdícios, aumentando a
eficiência e a rapidez dos
processos. O objetivo é fazer
com que os procedimentos
sejam mais rápidos e
consistentes.

PÚBLICO ALVO:
Profissionais que atuam na
Central de Autorizações,
enfermeiros, gestores.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Introdução a Metodologia
Lean;
• Processos de Central de
Autorização;
• Introduzindo a Metodologia no
Processo de Central de
Autorização;
• Benefícios do Resultado;
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AUDITORIA
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AUDITORIA DE CONTAS
HOSPITALARES
A auditoria de contas hospitalares é realizada
através de um meticuloso processo de análise, com
o objetivo de rever e intervir em vários aspectos,
relacionado à conta hospitalar.
O objetivo de auditar uma conta hospitalar é
assegurar que a mesma esteja correta, antes do
envio à fonte pagadora. E dessa forma evitar a
glosa, caso algum item auditado não esteja
conforme normas pré-estabelecidas.

PÚBLICO ALVO:
Enfermeiros, enfermeiros auditores, médicos
auditores, analistas de faturamento, gestores.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Auditoria de Contas Hospitalares - Conceitos
e Funções;
• Legislação e Regulação em Saúde;
• Relações Comerciais;
• Tabelas - SIMPRO e Brasíndice;
• Prontuário do Paciente;
• Materiais e Medicamentos;
• Fluxo de Faturamento;
• Indicadores;

Regras de auditoria e
faturamento que facilitam a
interação entre os profissionais
de saúde, médicos e
enfermeiros auditores, visando a
otimização dos processos de
cobrança de fatura e revisão das
contas médicas
PÚBLICO ALVO:
Profissionais da Saúde - Médicos
e Enfermeiros Auditores,
Gestores e Analistas de
Faturamento e Profissionais que
atuam na Regulação.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Fundamentos e Conceitos de
Auditoria de Enfermagem;
• Diárias e Taxas Hospitalares;
• Normas de Auditoria Médica e
Enfermagem;
• Protocolos;

Normas de
Auditoria
Médica e de
Enfermagem
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GESTÃO
EFICIENTE

INDICADORES
DE GESTÃO

Monitorar os dados e índices corretos
são essenciais para uma boa gestão,
pois facilitam a organização financeira,
administrativa e assistencial
Utilizados para avaliar o desempenho
hospitalar, com base na sua
organização, nos recursos envolvidos e
na metodologia de trabalho, os
indicadores hospitalares são
imprescindíveis para traçar uma boa
gestão.

PÚBLICO ALVO:
Profissionais da saúde que atuam na
gestão de processos, Enfermeiros,
Médicos, Gestores, Diretores
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Auditoria de Contas Hospitalares - Conceitos
e Funções;
• Legislação e Regulação em Saúde;
• Relações Comerciais;
• Tabelas - SIMPRO e Brasíndice;
• Prontuário do Paciente;
• Materiais e Medicamentos;
• Fluxo de Faturamento;
• Indicadores;

Palestra
GESTÃO DO PRONTUÁRIO
IMPACTOS FINANCEIROS
E JURÍDICOS

“ O prontuário é documento valioso para o
paciente, para o médico que o assiste e para
as instituições de saúde, bem como para o
ensino, a pesquisa e os serviços públicos de
saúde, além de instrumento de defesa legal“.
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Palestra

GESTÃO HOSPITALAR: 04 PASSOS PARA OBTER
SUCESSO COM A GESTÃO POR INDICADORES

Os Indicadores são instrumentos de suma importância para que o hospital desenvolva um processo
de gestão eficiente. Através deles é possível avaliar o desempenho da instituição em áreas
distintas – clínica, financeira, operacional -, ivestigando dados relevantes que depois se
traduzem em informações gerenciais para apoiar a tomada de decisão estratégica.
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AMASS
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EM SAÚDE
Especializada em Capacitação e Desenvolvimento
Profissional, Consultoria em Excelência de Gestão
em Saúde e Eficiência Operacional do Ciclo de
Receita.
Contamos com uma Equipe Multiprofissional, com
ampla vivência em Gestão de Saúde, para
transformar os desafios em oportunidades
de eficiência, oferecendo soluções customizadas
à realidade de cada Instituição, compreendendo:

A AMASS visa o aperfeiçoamento e melhoria dos
Processos de Gestão de Serviços em Saúde, tendo
como foco a contínua busca da excelência
Operacional e a Saúde Financeira das Instituições.

• Capacitação e Desenvolvimento Profissional Gestão em Saúde
• Consultoria em Gestão de Serviços em Saúde Excelência Operacional e Saúde Financeira
• Excelência no Ciclo da Receita - Programa de
Gestão Orientada para Resultados
(11) 9.9401-6216
AMASS@ADMINISTRACAOEMSAUDE.COM.BR
WWW.ADMINISTRACAOEMSAUDE.COM.BR

