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Conceito  

380 mil 
pedidos de 

autorização de exames 

e procedimentos 

por ano médicos  

auditores 

19 

 
Inteligência artificial (artificial intelligence - A.I., em inglês) é um 

ramo de pesquisa da Ciência da Computação que se ocupa em 

desenvolver mecanismos e dispositivos tecnológicos que possam 

simular o raciocínio humano, ou seja, a inteligência que é 

característica dos seres humanos. 

 

 

 

 



 

 

Repercussão da Inteligência Artificial na 
Autorização 



Contexto 

• Inteligência Artificial  
na Autorização 

• Inteligência Artificial  
na Autorização 

 
380 mil 

pedidos de 

autorização de exames 

e procedimentos 

por ano 

12% 
Aumento de 

médicos  

auditores 

19 



Usando a Inteligência Artificial 

• Inteligência Artificial  
na Autorização 

• Inteligência Artificial  
na Autorização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Inteligência Artificial contribui para otimizar 

a demanda de autorização de exames  

e procedimentos, aprimorando a gestão  

do serviço e aumentando a eficiência. 

O projeto é desenvolvido em parceria com  

a Kunumi, startup de inteligência artificial. 



Etapas do Projeto de Inteligência Artificial 

• Inteligência Artificial  
na Autorização 

• Inteligência Artificial  
na Autorização 

 

 

 

Extração de 

Dados;  

Engenharia de 

Atributos; 

 Definição de 

Técnica de IA;  

desenvolvimento 

de Modelo e 

analise de 

Resultados  

 

 

 

 

Desenvolvimento 

de Software, 

Homologação, 

Monitoramento e  

Operação  

 

 



Modelo 

Histórico de dados  

desde 2014 

Especialidade | Médico solicitante 

| Itens da solic | Quantidades | ... 

| Resultado 

949 Atributos 

Múltiplas árvores de decisão com 

ponderação do conjunto 

Score – Confiança de aprovação 

Solic 1    |  99,998 % 

Solic 2    |  98,910 % 

Solic 3    |  95,945 % 

Solic 4    |  90,744 % 

Solic 5    |  87,433 % 

Toma a decisão 

Solic 1    |  99,998 % 

Solic 2    |  98,910 % 

Solic 3    |  95,945 % 

Solic 4    |  90,744 % 

Solic 5    |  87,433 % 

Corte de 

 confiança Autoriza 

Encaminha 

para o 

auditor 



Solicitação de 

procedimento médico 

 

Solicitação passa por 

regras de sistema 

 

Solicitação passa por 

modelo I.A. 

(Datalake) 

 

 

Encaminha  

para o auditor 

Tempo de tratamento: 

5 segundos 

Tempo de resposta:  

1 minuto e meio 

Solicitação respondida 

pelo sistema 

(Salutaris) 

Solicitação respondida 

pelo médico auditor 

 

Nega ou autoriza  

Tempo de resposta:  

75% em até 6 horas 

99,84% 

de precisão 

Nega ou autoriza  

20% do que seria autorizado é 

enviado como grupo controle 

aos auditores 

Autoriza 



 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Promoveu  

a redução de 

35% das 

autorizações 

de exames  

e cirurgias com 

parecer 

médico 

auditor. 

 

 

 
Contribuir para a 

satisfação do 

médico 

cooperado que 

solicita os 

procedimentos  e 

exames para os 

seus pacientes 

Benefícios do uso da Inteligência Artificial 

Dar visibilidade 

ao potencial de 

inovações que 

podem ser 

trabalhadas 

dentro da 

Cooperativa.  

 

 

Melhoria  

da experiência 

do cliente, 

comprovada 

pela redução de 

66% no número 

médio de NIPs 

por demora de 

autorização. 



Usando a Inteligência Artificial 

• Inteligência Artificial  
na Autorização 

• Inteligência Artificial  
na Autorização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É Realizado monitoramento das ações da Inteligência 

Artificial, a fim de garantir que não tenhamos nenhum 

problema com o mesmo, instituindo indicador de desempenho 

para a área de autorização, com o objetivo de estar sempre 

calibrando a eficácia da Inteligência Artificial.  

 

Processo é um diferencial no mercado, porém a máquina 

não substituirá por completo o Auditor 



Obrigado 
 

Dr. Jean Carlos Bastos Martinelli 
Coordenador de Auditoria de Intercâmbio da Unimed BH 
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