


QUEM SOMOS
Consultoria educacional focada no aperfeiçoamento e qualificação de 
profissionais que atuam, ou desejam atuar, com auditoria
na área da saúde.

MISSÃO
Preparar médicos, enfermeiros, entre outros profissionais
da saúde, com a mais alta qualidade de ensino.

METODOLOGIA
Se baseia na aplicação de conteúdo dinâmico,
moderno e didático, e de uso prático e imediato
em hospitais, operadoras de planos de
saúde e organizações de saúde pública,
privada ou do terceiro setor.

NOSSOS CURSOS

PERSONAL AUDITOR

CURSOS PRESENCIAIS

CURSOS ONLINE - WEBINAR

CURSOS IN COMPANY



PERSONAL AUDITOR
É um programa em que o aluno vivenciará a prática da auditoria, 
dentro de um hospital, acompanhado diretamente por um “personal
auditor”, um enfermeiro auditor qualificado em ensino e auditoria em 
enfermagem.

Objetivo

• Colocar o aluno dentro da realidade da auditoria em enfermagem
nas contas hospitalares, para realizar a pré-análise das contas
hospitalares, proporcionando uma experiência prática.

• Colocar o aluno dentro da realidade da auditoria de
OPME para conhecer todo o processo desde o 
pré agendamento cirúrgico, autorização e
conhecimento dos procedimentos e
materiais utilizados.




PERSONAL AUDITOR
em contas hospitalares
O enfermeiro vai aprender:

• Conhecerá	diversas	tabelas	hospitalares
• Desenvolverá	raciocínio	para	análise	das	contas
• Fará	relatório	de	não	conformidades
• Conhecerá	a	auditoria	externa

PÚBLICO-ALVO
Enfermeiro com

Coren ativo:
- assistenciais

- recém formados
- auditores

PROGRAMA
Individual, dupla ou triplo

CARGA HORÁRIA
4, 8, 16 ou 24 horas



PERSONAL AUDITOR
em OPME
O enfermeiro vai aprender:

• A atividade prática in loco do enfermeiro auditor no
pré agendamento e centro cirúrgico
• A realizar a análise dos pedidos médicos dos materiais
solicitados para o procedimento cirúrgico
• Visualizar os OPMEs dentro do setor de consignados


OPMES utilizados em:
• cirurgias em geral
• cirurgias de oftalmo
• Hemodinânima

PÚBLICO-ALVO
Enfermeiro com coren

ativo:
Auditores, enfermeiros 

assistenciais e enfermeiros 
especialistas em centro cirúrgico

PROGRAMA
Individual

CARGA HORÁRIA
4, 8, 16 ou 24 horas





GESTÃO E AUDITORIA DE OPME
• Demonstrar, com atividades práticas do dia a dia, processo de 
gestão e negociação de OPME; com vistas na situação atual e
suas legislações, tanto nos prestadores como operadoras de saúde.

• Refletir sobre os aspectos legais, para o exercício
cotidiano das atividades.

• Demonstrar como é uma auditoria em OPME nas 
autorizações prévias e contas hospitalares, tanto
nos prestadores como operadores de saúde,
com práticas do dia a dia.



GESTÃO E AUDITORIA DE OPME
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Conceito, Situação atual, outras regulamentações e legislação 
relacionadas a OPME.
• Rol de Procedimentos em Saúde relacionado a OPME.
• Reprocessamento de Materiais.
• Modelos de Remuneração.
• Análise da Auditoria.
• Processo de padronização de OPME.
• Protocolos de materiais utilizados nas
diversas especialidades.
• Exercícios práticos

PÚBLICO-ALVO
Profissionais médicos, 

enfermeiros, outros
profissionais da saúde, 

administrativos e demais 
interessados pelo tema.

CARGA HORÁRIA
8 horas

8h30 às 17h30



AUDITORIA ENFERMAGEM EM 
ONCOLOGIA
• Demonstrar como é uma auditoria em enfermagem nas contas 
hospitalares com cobrança de quimioterapia.

• Refletir sobre os aspectos legais e técnicos que envolvem a 
especificidade da área.



AUDITORIA ENFERMAGEM EM 
ONCOLOGIA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Módulo 1
Período da manhã - Teórico
• Oncologia em Saúde
• Auditoria em Oncologia
• O papel do enfermeiro auditor na Oncologia
• Resoluções para exercício das atividades (ROL, RDC, RN)
• Auditoria de enfermagem em Oncologia (entendendo 
sobre os medicamentos e materiais utilizados e 
cobrados na conta hospitalar)

Período da tarde - Prática
•  Exercícios práticos de auditoria de contas
com quimioterapia usando prontuários,
tabelas hospitalares, tabela brasíndice,
simpro e autorização na guia TISS.

PÚBLICO-ALVO
Enfermeiros	assistenciais
e	enfermeiros	auditores.

CARGA HORÁRIA
Módulo 1

8 horas
8h30 às 17h30



AUDITORIA ENFERMAGEM EM 
ONCOLOGIA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Módulo 2

• Exercícios práticos e auditoria de contas com quimioterapia 
usando um prontuário eletrônico específico de oncologia ( casos 
de pré e pós análise)


O aluno durante a pré-análise poderá limpar a
conta no próprio sistema, além de manusear a
brasíndice eletrônicamente.

PÚBLICO-ALVO
Enfermeiros	assistenciais
e	enfermeiros	auditores.

CARGA HORÁRIA
Módulo 2

6 horas
9h às 16h



AUDITORIA MÉDICAS NAS CONTAS 
HOSPITALARES
• Demonstrar como é uma auditoria médica nas contas hospitalares 
feita tanto pelos prestadores quanto por operadoras de saúde,
com metodologia aplicada e atividades que simulam a prática.

• Refletir sobre os aspectos legais para o exercício
das atividades.



AUDITORIA MÉDICAS NAS CONTAS 
HOSPITALARES
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Conceito
• Histórico
• Situação Atual
• Áreas de atuação
• Perfil do médico auditor
• Resoluções para exercício das atividades
• Tipos de auditoria médica
• Prorrogação
• Auditoria em contas hospitalares
• Ferramentas para auditoria médica (tabelas
AMB, CBHPM, CIEFAS)
• Sobre a Codificação TUSS
• Exercícios práticos usando tabela
de cobrança de honorários médicos

PÚBLICO-ALVO
Profissionais médicos e 

enfermeiros.

CARGA HORÁRIA
8 horas

8h30 às 17h30



AUDITORIA DA QUALIDADE 
NA SAÚDE
• Apresentar auditoria da qualidade em saúde no cenário 
nacional e internacional.

• Analisar e discutir temas ligados à auditoria da 
qualidade, como a utilização das ferramentas e o 
processo de auditoria - rastreabilidade.



AUDITORIA DA QUALIDADE NA 
SAÚDE
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Conceito Qualidade;
• Histórico da Qualidade;
• Equipe de auditores;
• Instrumentos / Ferramentas;
• Legislação para avaliação;
• Auditoria da qualidade;
• Auditoria de Rastreabilidade (tracer);
• Certificação Nacional;
• Acreditação Internacional.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais da área

da saúde em geral, 
administradores, auditores e 

interessados pelo tema.

CARGA HORÁRIA
8 horas

8h30 às 17h30



GESTÃO DE CREDENCIAMENTO
• Demonstração de forma prática e estratégica as principais ferramentas de 
gestão em Credenciamento, expondo os desafios encontrados atualmente 
nas relações entre operadoras e prestadores de serviços.


• Refletir sobre as principais atribuições na área de credenciamento e 
posicioná-lo como uma área estratégica para a manutenção da rede 
credenciada.


• Apresentar as principais legislações da ANS e os desafios
da contratualização da rede de prestadores em âmbito
nacional.


• Discutir sobre os impactos na sinistralidade
com o avanço tecnológico, a judicialização
da saúde e as novas incorporações
do Rol da ANS.


• Apresentar “cases” do dia a dia
para discussão em grupo,
com atividades práticas.



GESTÃO DE CREDENCIAMENTO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• Conceitos e atribuições da área de credenciamento em uma operadora de planos de saúde.
• Perfil e atuação dos profissionais para uma gestão eficaz.
• Fluxos e rotinas do credenciamento de hospitais, clínicas, laboratórios de
acordo com o perfil dos clientes.
• Negociação com a rede de prestadores e as dificuldades no alinhamento
das informações com os clientes internos e externos.
• Exercícios práticos de consulta de CNES (Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde).
• Atuação em situações de conflitos, aspectos legais em casos
de suspensão de atendimentos e descredenciamento.
• Análise de tabelas de diárias e taxas, aditivos contratuais,
estudos de impacto e elaboração de roteiro para visita técnica.
• Negociação de reajustes, extensões, procedimentos
médicos gerenciados, reversões de cobranças
particulares.
• NIP (Notificação de Investigação Preliminar)
e a relação com os indicadores de desempenho
da ANS.
• Estudos de Casos

PÚBLICO-ALVO
Profissionais da área

da saúde em geral, 
administradores, auditores e 

interessados pelo tema.

CARGA HORÁRIA
8 horas

8h30 às 17h30



OPME NAS CONTAS HOSPITALARES

• Demonstrar, com atividades práticas do dia a dia, como deve ser 
feita a auditoria nas contas hospitalares com cobrança de OPME

• Entender como deve ser a cobrança na conta quando o OPME
é negociado direto com o fornecedor via hospital ou negociado
direto com o fornecedor via operadora de saúde



OPME NAS CONTAS HOSPITALARES
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Período da manhã –
• Conceito e situação atual do OPME
• Tabela TUSS para OPME
• Entendendo sobre a tabela hospitalar relacionada a negociação de OPME
• Cobrança de OPME na conta hospitalar com taxa de
comercialização
• Cobrança de taxa de manuseio
• Como deve ser a cobrança quando negociação via
hospital ou via operadora de saúde
• Quais documentos considerar para análise
da auditoria
• Como deve ser a análise da auditoria
com a cobrança de OPME na conta hospitalar
• Melhoria nos processos para cobrança
de OPME nas contas hospitalares

PÚBLICO-ALVO
Enfermeiros	auditores
e	médicos	auditores.	

CARGA HORÁRIA
8 horas

8h30 às 17h30



OPME NAS CONTAS 
HOSPITALARES
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Período da tarde – Prática

• Exercícios práticos com análise do prontuário
tabela hospitalar, conta hospitalar, nota fiscal do
fornecedor e autorização da operadora

PÚBLICO-ALVO
Enfermeiros	auditores
e	médicos	auditores.	

CARGA HORÁRIA
8 horas

8h30 às 17h30



OPME NAS CIRURGIAS DA 
COLUNA VERTEBRAL
• Compreensão anátomo-patológica das síndromes 
biomecânicas e neurológicas mais prevalentes que 
acometem a coluna vertebral

• Modelos de solicitação e descrição de materiais, 
técnicas cirúrgicas e materiais utilizados no tratamento 
cirúrgico de patologias da coluna vertebral.



OPME CIRURGIA DA COLUNA 
VERTEBRAL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Período da Manhã - Teórico
Módulo I
• Noções Gerais de Anatomia Médico-Cirúrgica da Coluna Vertebral 
• Anatomia Aplicada - Principais Síndromes Álgicas e Motoras da Coluna Vertebral
• Anatomia e Biomecânica da Coluna Vertebral
• Síndromes Álgicas e Motoras da Coluna Vertebral

Módulo II
• Apresentação de Casos Clínicos das Principais
Síndromes Biomecânicas e Neurológicas da Coluna Vertebral 
• Traumatismos, Instabilidades e Deformidades da Coluna
Vertebral - Diagnóstico / Tratamento Conservador e
Cirúrgico Minimamente Invasivo e Convencional
• Lesões Traumáticas Agudas da Coluna Vertebral
• Espondilólise e Espondilolistese
• Escoliose Infantil, Neuromuscular
e Degenerativa

PÚBLICO-ALVO
Enfermeiros	e	Médicos

Auditores,	Administradores,	
Gestores	e	demais	profissionais	

interessados	não	tema.

CARGA HORÁRIA
8 horas

8h30 às 17h30



OPME NAS CIRURGIAS DA COLUNA 
VERTEBRAL
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Período da tarde - Módulo Prático
• Principais Técnicas Minimamente Invasivas e Convencionais da Coluna 
Vertebral

Será	feito demonstração da	técnica	cirúrgica	bem como	dos	OPMEs
(as	diferenças	entre	os	procedimentos	e	os	materiais) utilizados	nestes	
procedimentos:
• Bloqueios, Infiltrações, Radiofrequência
• Artrodese Minimamente Invasiva (Microdiscectomia /
Próteses / Dispositivos Dinâmicos / Artrodese de
Coluna Via Anterior / Posterior / Posterolateral / 
Intersomática - com instrumentação por fio)
e Convencionais (Artrodese de Coluna
Via Anterior e Posterolateral)

PÚBLICO-ALVO
Enfermeiros	e	Médicos

Auditores,	Administradores,	
Gestores	e	demais	profissionais	

interessados	não	tema.

CARGA HORÁRIA
8 horas

8h30 às 17h30



AUDITORIA EM ENFERMAGEM 
NAS CONTAS HOSPITALARES
Módulo Prático

• Demonstrar como é a auditoria em enfermagem nas contas 
hospitalares feita tanto pelos prestadores de saúde como 
pelas operadoras , com atividades simulando a prática.



AUDITORIA EM ENFERMAGEM
NAS CONTAS HOSPITALARES
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Um dia inteiro de auditoria prática em dupla utilizando prontuários,
tabela brasíndice e simpro, tabelas hospitalar e a conta hospitalar.

• Período da manhã
Auditoria feita pelo hospital (pré-análise)

• Período da tarde
Auditoria feita pela operadora (auditoria externa)

PÚBLICO-ALVO
Estudantes de enfermagem e 

profissionais de enfermagem com 
interesse na área (enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de 
enfermagem).

CARGA HORÁRIA
8 horas 

08h30 às 17h30



PROCEDIMENTOS GERENCIADOS
• Demostrar os principais desafios relacionados ao processo de 
implantação, negociação e controle dos procedimentos 
gerenciados.

• Discutir os principais modelos de gestão de custos, expondo as 
dificuldades encontradas atualmente na formação de preços.

• Entender a dinâmica de mercado e buscar soluções
para se tornar competitivo.

• Analisar a viabilidade dos modelos de
remuneração utilizados atualmente.

• Apresentar “cases” para discussão
em grupo, com atividades práticas.



PROCEDIMENTOS GERENCIADOS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• Procedimentos médicos gerenciados versus pacotes financeiros.
• A expectativa versus a realidade de quem fatura e de quem remunera a conta hospitalar.
• Aplicações práticas dos principais indicadores econômico-financeiros utilizados
na área da saúde.
• Compreender a estrutura de apuração de custo para tomadas de decisão.
• Tributação na área da saúde e os impactos das deduções na receita bruta.
• Utilização de ferramentas de gestão e de inteligência de negócios
na apuração dos resultados.
• Discutir sobre os modelos de remuneração mais utilizados
atualmente e pontuar os aspectos positivos e negativos.
• Metodologias e critérios para aplicação de reajuste e
migração de margem com base na estrutura de
custos hospitalares.
• Indicadores de acompanhamento e
desempenho para monitorar a rentabilidade
e a eficiência operacional dos PMG.
• Estudos de Casos.

PÚBLICO-ALVO
Enfermeiros, médicos
e outros profissionais

auditores ou interessados.

CARGA HORÁRIA
8 horas

8h30 às 17h30



A INFORMÁTICA APLICADA
NA AUDITORIA EM SAÚDE
• Mostrar o cenário da informática em saúde e suas 
implicações na área de auditoria em saúde.

• Refletir sobre os aspectos legais e técnicos que 
envolvem a área de informática em saúde com a 
auditoria.



A INFORMÁTICA APLICADA
NA AUDITORIA EM SAÚDE
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Cenário da Informática em Saúde , Médica e em Enfermagem
• Cenário da Informática na Auditoria em Saúde (aplicações e uso de
sistemas na área)
• O uso do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) e sua aplicação
na auditoria
• Legislações e resoluções que implicam no uso do PEP e na
auditoria (abordagem nas prescrições eletrônicas e
anotações)
• Novas formas de auditar com o advento da
informatização
• Sobre a TISS e a TUSS com aplicação na
auditoria
• Como Sistemas Business Intelligence (BI)
estão sendo usados e contribuindo
para área de auditoria

PÚBLICO-ALVO
Enfermeiros, médicos
e outros profissionais

auditores ou interessados.

CARGA HORÁRIA
8 horas

8h30 às 17h30



PEP E DIGITALIZAÇÃO INTEGRIDADE E 
SEGURANÇA DOS DADOS
• Mostrar o cenário do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) e suas
implicações com relação a integridade de dados e da
segurança da informação.
• Refletir sobre os aspectos legais e técnicos que envolvem
o PEP com relação a auditoria em saúde.
• Mostrar o cenário da digitalização do prontuário do
paciente e suas implicações com relação a
integridade de dados e da segurança da
informação.
• Refletir sobre os aspectos legais e
técnicos que envolvem a digitalização
do prontuário do paciente.



PEP E DIGITALIZAÇÃO INTEGRIDADE E 
SEGURANÇA DOS DADOS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Sobre o PEP (comparativo do papel com o eletrônico) 
• Histórico
• Conceito
• Composição
• Vantagens e Desvantagens

Aspectos Legais (comparativo do
papel com o eletrônico com foco na auditoria) 
• Resoluções do COFEN, CFM e CFO


PÚBLICO-ALVO
Profissionais da área

da saúde em geral, 
administradores, auditores e 

interessados pelo tema.

CARGA HORÁRIA
8 horas

8h30 às 17h30



PEP E DIGITALIZAÇÃO INTEGRIDADE E 
SEGURANÇA DOS DADOS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PEP e o uso do certificado digital
• Definição de documento eletrônico
• Definição e finalidades do certificado digital
• Aspectos legais da certificação digital
• Assinatura digital x digitalizada
• Como funciona a assinatura digital
• Normas da SBIS nesse processo (certificação
de software, manual)
• Sobre os laudos laboratoriais emitidos
por meio eletrônico

PÚBLICO-ALVO
Profissionais da área

da saúde em geral, 
administradores, auditores e 

interessados pelo tema.

CARGA HORÁRIA
8 horas

8h30 às 17h30



PEP E DIGITALIZAÇÃO INTEGRIDADE E 
SEGURANÇA DOS DADOS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A digitalização do prontuário do paciente
• Aspectos legais da digitalização
• Processo de digitalização
• Integração do prontuário digitalizado ao PEP

Aspectos jurídicos do PEP e documentos digitalizados
• Arquivos digitais como instrumento e meio de prova
• A regulamentação dos documentos digitais
no Brasil
• Adequação jurídica à realidade tecnológica
• Implicações jurídicas do não uso de
Certificado Digital PEP

PÚBLICO-ALVO
Profissionais da área

da saúde em geral, 
administradores, auditores e 

interessados pelo tema.

CARGA HORÁRIA
8 horas

8h30 às 17h30



CURSOS ONLINE POR WEBINAR
• Cursos oferecidos na modalidade online
através de webinar (transmissão ao vivo)

• Interação pelo chat



AUDITORIA EM ENFERMAGEM NAS 
CONTAS HOSPITALARES
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Módulo Teórico
• Conceito
• Histórico
• Situação Atual
• Áreas de atuação
• Perfil do enfermeiro auditor
• Resoluções para exercício das atividades
• Finalidade da Auditoria de contas hospitalares
• Tipos de auditoria
• Rotinas no departamento
• Sobre auditoria em enfermagem nas contas hospitalares
• Ferramentas utilizadas para auditoria na análise da 
conta
• Composição da conta hospitalar
• Como auditar uma conta com e sem prontuário
• Fluxo no setor de auditoria
• Importância dos relatórios e indicadores

PÚBLICO-ALVO
Enfermeiros assistenciais, 

Enfermeiros auditores e demais 
interessados pelo tema.

CARGA HORÁRIA
4 horas



APRENDA A AUDITAR
CENTRO CIRÚRGICO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Será demonstrado passo a passo como deve ser a auditoria na
conta hospitalar com foco no Centro Cirúrgico.

• A professora vai auditar uma conta hospitalar usando
o prontuário e a tabela hospitalar. Com isso o aluno vai
visualizar a prática da auditoria em enfermagem na
análise somente do Centro Cirúrgico.


PÚBLICO-ALVO
Enfermeiros e profissionais  

interessados pelo tema.

CARGA HORÁRIA
2 horas



CURSOS ONLINE COM LUCIANE MANDIA

• Com o propósito de atender dúvidas sobre área de Auditoria ou
proporcionar uma aula individual e personalizada, a professora 
Luciane Mandia estará disponível nesta modalidade.

• Basta escolher uma data e horário e verificamos a
disponibilidade.

• A aula poderá ser por Skype ou Appear.in ou
outra plataforma de video call que desejar.



CURSOS DE AUDITORIA EM SAÚDE
IN COMPANY

Toda lista de cursos da consultoria serão oferecidos nessa nova modalidade
de ensino ou personalizados conforme a sua necessidade.

BENEFÍCIOS:

• Cursos personalizados conforme os padrões da sua instituição
de saúde;
• Cronograma flexível de acordo com o horário que a sua
empresa e seus colaboradores julgarem adequados;
• Cursos desenhados e aplicados por profissionais
com larga experiência em Auditoria em Saúde.



11 94481-4783
cursos@lrmg.com.br

www.lrmg.com.br


