
Conheça o João, Diretor Financeiro 

de um hospital privado cirúrgico de 

alta complexidade.

8

empresas assistenciais 
pagas por procedimento

162

leitos

R$ 765 mil

HM mensal 
procedimentos



João tinha um problema: o seu Sistema 

de Gestão Hospitalar não realizava o 

faturamento dos honorários médicos 

das equipes de cirurgia e exames contra 

o hospital. 

Essa limitação obrigava a sua equipe de 

faturamento levantar, todos os meses, 

no sistema a relação dos procedimentos 

realizados e os respectivos valores de HM 

nos contratos firmados com as empresas 

médicas.

São muitos 
procedimentos a 
serem faturados! 

Precisamos de mais 
gente e mais tempo! Conheça a Luiza, 

Faturista do seu 
hospital.



As planilhas geradas para o 

faturamento dos HM encaminhadas 

às empresas médicas sempre 

tinham erros, dado o alto volume de 

procedimentos realizados todos os 

meses.

Os erros no faturamento 

desgastavam a relação do hospital 

com as empresas médicas e a 

imagem do João como gestor.

A questão foi levada pelo Diretor 

Clínico para o CEO do hospital, que 

cobrou providências a João.

João, você é um ótimo 
gestor, mas esses erros 

contínuos no faturamento 
de honorários médicos estão 
desgastando a sua imagem.

Vou resolver isso. Estou 
procurando uma solução para 
automatizar o faturamento de 
HMs. Com isso eliminamos os 

erros e otimizamos o tempo da 
equipe de faturamento.



Por isso João contratou a med.driven:

• Elimina o erro humano e o retrabalho no 
faturamento de HMs.

• Elimina o tempo da equipe destinado a 
coleta de dados no ERP e alimentação 
de planilhas.

• Elimina o desgaste com os grupos 
médicos e a Diretoria Clínica.

• Reduz a complexidade e a burocracia do 
processo de faturamento.

Devia ter automatizado o 
faturamento de honorários 

médicos há mais tempo. 
Teria evitado erros no 

pagamento, o desgaste da 
minha relação com o CEO, e 
da relação do hospital com 

os grupos médicos.



Mas como funciona?

1. A área de TI do hospital exporta um arquivo 
.TXT das cirurgias realizadas em um dado 
período registradas no ERP ou integramos 
o ERP ao nosso sistema.

2. Os dados dos procedimentos realizados são 
importados para o sistema da med.driven, 
que vincula os códigos dos procedimentos 
realizados por médico, empresa médica e 
HM do procedimento estabelecido em 
contrato.

3. Automaticamente são gerados relatórios 
com o faturamento dos HMs por empresa 
médica e por médico no período escolhido.



127,8%

Com a automação do 

faturamento, João 

aumentou a produtividade 

da sua equipe, eliminou os 

erros no pagamento de HM 

e melhorou a sua imagem 

como gestor.  

tempo de entrega 
faturamento med.driven

imediato

tempo destinado ao 
faturamento manual de HM

125 horas

ROI


