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FORMAÇÃO 

 

• Graduação Enfermagem Unifran – Franca – SP 2011. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

• 2018 ate 2019 – Federação Unimed Nordeste Paulista de Ribeirão Preto 

Cargo: Enfermeira Auditora 

Principais Atividades: Fechamento de contas e Auditoria de enfermagem nos três tipos: 

 Prospectiva: Análise de elegibilidade para atendimento Ambulatorial e de HOME CARE. 
Estudo sistemático custo x benefício com implantação do atendimento com o prestador de 
serviço.  

Concorrente: Acompanhamento do paciente hospitalizado, visando sempre um 
faturamento correto com redução de gastos indevidos.  

Retrospectiva. Analise técnica sistemática das contas hospitalares, com foco no realizado 
x pertinência, evitando cobranças indevidas e o pagamento justo do realizado.  

Acompanhamento das normativas do Colégio Nacional de Auditores Médicos e 
Enfermeiros, servindo de base para as ações e planejamentos do processo de faturamento 
e auditoria junto a equipe do Revisão de Contas. 

Implementação de processos junto a gestão nas melhorias da atuação da cooperativa 
através de estudos científicos e medicina baseada em evidencia. 

Participação no processo para implementação do programa QUALIFICA, com criação de 
Pops da Auditoria Médica e de Enfermagem. 

• 2017 até 2018 – Secretaria Municipal de Saúde 

Cargo: Gerente Assistencial da Divisão Unidade de Auditoria e Controle (UAC) 

Principais Atividades: Gerenciamento de regulação e liberações de Cirurgias Eletivas e 
exames de Alto custo junto ao Departamento Estadual de Saúde e demais prestadores de 
Saúde, bem como negociações de compras complementares de procedimentos 
assistenciais. 

Planejamento estratégico junto ao secretário da saúde e toda equipe assistencial visando 
adequação dos recursos disponíveis, os processos de trabalho, estruturas e as soluções 
tecnológicas aos serviços prestados. 

Aprimoramento da gestão financeira, fortalecimento na comunicação com as equipes 
evolvidas visando sempre à excelência na atenção à saúde da população respeitando os 
princípios da Integralidade, Universalidade e Equidade, 

• 2015 até 2017 – Santa Casa de Franca 

Cargo: Enfermeira Auditora em atendimentos SUS e Convênio 
 
Principais atividades: Estruturação do setor de auditoria.  
Criação do manual, processos e fluxos visando à qualidade da assistência bem como 
redução de custos. 
Estruturação e organização do setor de OPME bem como implantação de processos, 
formulários e fluxos. 



Auditoria concorrente: Análise pericial em todo atendimento do cliente, visando à auditoria 
de qualidade e redução de custo. 
Auditoria Retrospectiva: Análise do prontuário médico após a alta do paciente visando à 
qualidade do prontuário e agilidade no processo do faturamento a fim de aumentar a receita 
e reduzir perdas no custo assistencial. 
Análise e negociação de contratos com hospitais parceiros. 

Cargo: Enfermeira na unidade de Urgência e Emergência e Acolhimento e 
Classificação de risco: 

Principais atividades:  

Acolhimento e classificação de risco dos pacientes. Atendimento imediato aos pacientes mais 
graves com tomada de decisão e coordenação da equipe multidisciplinar no atendimento de 
urgência e emergência.  

 

• 2012 até a 2015 – Santa Casa Saúde de Franca (SANTAMED) 

Cargo: Enfermeira Auditora 
 

Principais atividades: Coordenação da Operadora de Saúde nas aéreas assistenciais. 
Realização de análise de faturas, auditoria baseado em evidências clínicas ou através de 
observações em prontuários, tramitações contratuais 
 Avaliação sistematica da qualidade da assistência prestada ao cliente pela análise dos 
prontuários, acompanhamento do cliente in loco e verificação da compatibilidade entre o 
procedimento realizado e os itens cobrados na conta hospitalar, visando garantir justa 
cobrança e pagamento adequado. 
Implantação e execução de processos de auditoria. 
Relatório de gestão e apresentação de resultados 
Amplo conhecimento das regras da ANS e seu ROL de procedimento. 
Participação no planejamento estratégico da área, auxílio na elaboração do orçamento anual 
e acompanhamento do orçado e realizado do custo assistencial. 
Implantação da tabela de materiais e medicamentos no sistema de gestão de planos para 
atendimento das exigências da agência reguladora, classificação da tabela por tipo e classe, 
configurações dos itens conforme as revistas Simpro e Brasíndice para atualização de preços 
e, atualização sistemática e periódica dos preços no sistema 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
Inglês – iniciante. 

Experiência com as tabelas de procedimentos médicos: AMB, CBHPM, tabela SUS; ROL ANS, 
TUSS, tabela 18, TNUMM. 

Treinamento complementar em auditoria de enfermagem em Curitiba – PR, pela Impacto 
Tecnologias Gerenciais  

Workshop  

Domínio em informática (sistemas integrados e pacote Microsoft Office). 

 


