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A AUDITORIA E SUA RELEVÂNCIA NA SAÚDE FINANCEIRA DO FUSEX 

 

Tatiana Sena de Castro 

 

RESUMO 

 

No ano de 1978 foi criado o Fundo de Saúde do Exército – FUSEx, com a finalidade de criar 
condições e recursos para a assistência de saúde da Força Terrestre.  Este Fundo é alimentado por 
meio de desconto obrigatório mensal em folha do pessoal militar e seus pensionistas, cujo destino 
atual desta receita é o Tesouro Nacional, tendo sido incorporado às “Receitas da União” por meio de 
reforma administrativa pública federal. Ao se transformar em verba orçamentária, os recursos do 
Fundo também ficaram sujeitos aos preceitos da administração pública federal. Com a incorporação 
do FuSEx às Receitas da União, o Fundo passou a ter seus gastos delimitados por um teto, definido 
pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016. Sendo assim, foi determinado que a partir de 2018, a 
Força Terrestre passaria a ter seus gastos com saúde “engessados” por um período de 20 exercícios 
financeiros, com correção determinada por esta emenda. Desta forma, a referida emenda exigiu um 
controle efetivo dos gastos com saúde, demandando medidas para evitar-se o desperdício de 
recursos financeiros, sem deixar de preocupar-se com a qualidade da assistência prestada aos 
usuários do sistema de saúde do Exército. Diante disso, o presente estudo buscou apresentar a 
auditoria em serviços de saúde como principal auxiliar na redução de custos do Fundo de Saúde do 
Exército. Trata-se de um estudo bibliográfico, de natureza aplicada, abordagem qualitativa, do tipo 
descritiva. Foram realizadas consultas a sítios eletrônicos e consultas a livros e artigos pertinentes ao 
tema. Com o presente estudo concluiu-se que a auditoria se apresenta como a ferramenta ideal para 
a gestão dos recursos e a concomitante promoção da qualidade dos serviços de saúde. 

 

 

Palavras-chave: Auditoria em saúde. Exército. Gestão. Qualidade. Assistência, FUSEx. 

 

 

ABSTRACT 

 

In 1978, the Army Health Fund (FUSEx) was created with the purpose of creating conditions and 
resources for the health assistance of the Earth Force. This Fund is fed by means of a mandatory 
monthly deduction from military personnel and their pensioners, whose current destination of this 
revenue is the National Treasury, and has been incorporated into the "Union Revenue" through federal 
public administrative reform. By becoming a budget, the resources of the Fund were also subject to 
the precepts of the federal public administration. With the incorporation of the FuSEx into the Union's 
Revenues, the Fund began to have its expenses delimited by a ceiling, defined by Constitutional 
Amendment No. 95, of 2016. Thus, it was determined that from 2018, the Land Force would have its 
health expenditures "plastered" for a period of 20 financial years, as corrected by this amendment. 
Thus, this amendment required effective control of health spending, demanding measures to avoid 
wasting financial resources, while remaining concerned about the quality of care provided to users of 
the health system of the Army. In view of this, the present study sought to present the audit in health 
services as the main auxiliary in reducing costs of the Army Health Fund. It is a bibliographic study, of 
an applied nature, qualitative approach, of the descriptive type. Consultations were conducted with 
electronic websites and consultations with books and articles pertinent to the topic. With the present 
study, it was concluded that auditing presents itself as the ideal tool for the management of resources 
and the concomitant promotion of the quality of health services. 

 

 

Keywords: Audit in health. Army. Management. Quality. Assistance, FUSEx. 
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AUDITORIA E SUA RELEVÂNCIA NA SAÚDE FINANCEIRA DO 

FUSEX 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A auditoria aplicada nos hospitais surgiu a partir do século XVII (MOTA, 

2006), em associação com a auditoria na área contábil, com a finalidade inicial de 

verificar a qualidade da assistência médico-hospitalar prestada aos pacientes. 

Atualmente, a auditoria em ambiente hospitalar, no âmbito da Força Terrestre, 

apresenta-se instrumento do gestor, no manejo dos recursos financeiros do Fundo 

de Saúde do Exército, bem como indicador e transformador da qualidade na 

assistência em saúde.  

A saúde da tropa, bem como a preocupação com a higidez para pronto 

emprego e desempenho adequado em situações operacionais, permeia os 

planejamentos dos altos escalões, de forma a permitir o alcance do Estado Final 

Desejado das operações e missões diversas. 

Desta forma, para criar condições e recursos para a assistência de saúde da 

Força Terrestre, criou-se no ano de 1978 o Fundo de Saúde do Exército – FUSEX, 

por meio da Portaria Ministerial nº 3055, de 07/12/1978, em consonância com 

o Decreto nº 79.440 de 29/03/1977.  

Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 95/2016, os recursos do 

Fundo passaram a integrar o universo de recursos da União, passando a ter um teto 

limite para custeio com saúde, o que gerou preocupação por parte da chefia do 

Departamento-Geral do Pessoal. 

A fim de melhor elucidar esta questão, será abordado o assunto de maneira a 

apresentar a relevância da auditoria em serviço de saúde como ferramenta para 

auxílio de controle efetivo dos custos médicos, contextualizando com a situação 

atual enfrentada pela Força Terrestre, sem qualquer pretensão de esgotar o assunto 

e dar a resposta final para o problema.  

 

1.1. PROBLEMA 

 

Segundo BRASIL (2017), os custos com saúde e a busca pela qualidade na 



6 

 

assistência são elementos que necessitam de acentuada atenção por parte dos 

gestores hospitalares na atualidade. A crescente demanda dos usuários, 

conjuntamente com o aumento da informação e do nível de exigência de seus 

direitos e necessidades, torna necessária a adequação do sistema de saúde e de 

sua gestão, de forma a garantir um equilíbrio adequado entre custos e qualidade de 

assistência (PINTO, 2010). 

As novas tecnologias, pesquisas científicas e descobertas de novos 

tratamentos levaram o ser humano a ter uma vida mais longeva e saudável 

(CAMACHO; COELHO, 2010). Entretanto, os custos com equipamentos, materiais e 

medicamentos tornaram os gastos com saúde cada vez mais onerosos ao sistema 

de saúde. 

De forma a contribuir com a crescente necessidade de gerir os custos com 

saúde, soma-se o novo regime fiscal ditado pela Emenda Constitucional nº 95/2016, 

com o estabelecimento de teto para os gastos com saúde. 

O Departamento Geral do Pessoal, por meio de estudos envolvendo esta 

temática, constatou que se nenhuma medida for tomada durante a vigência desta 

Emenda, a Força Terrestre sofrerá um déficit nas contas com saúde a partir de 

2020, prejudicando sobremaneira os recursos que poderiam ser destinados ao 

investimento e melhoria dos serviços de saúde. 

A gestão das informações no ambiente hospitalar demanda planejamento 

adequado, onde conhecimento e ferramentas apropriadas são fundamentais. A 

gestão adequada favorece o desenvolvimento de metas, inseridas em uma proposta 

que relacione o custo/benefício e qualidade por meio do conhecimento 

(CHIAVENATO, 2004). 

Ainda segundo CHIAVENATO, a auditoria integra um sistema de revisão de 

controle, a fim de informar à administração sobre a eficiência e a eficácia dos 

programas em desenvolvimento, não sendo sua função somente indicar os 

problemas e as falhas, mas também apontar sugestões e soluções, assumindo, 

portanto, um caráter educador. 

Para a realização deste estudo, de forma a trazer contribuições ao sistema de 

saúde do Exército, sob a luz da metodologia científica, faz-se necessária a 

compreensão da seguinte problemática: Como a auditoria em serviços de saúde 

pode auxiliar na redução de custos do Fundo de Saúde do Exército e, 

consequentemente, elevar a qualidade da assistência em saúde?   
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1.2. OBJETIVO 

 
O presente estudo pretende integrar os conceitos básicos e a informação 

científica referente ao tema, contextualizando com o cenário atual, a fim de 

apresentar a auditoria em serviços de saúde como importante instrumento na gestão 

dos recursos do Fundo de Saúde do Exército.  

Desta forma, com a finalidade de auxiliar no alcance do objetivo central deste 

trabalho, busca-se os seguintes objetivos, que irão conduzir na consecução do 

objetivo deste estudo, que são: 

a. Conhecer o histórico da auditoria e seu contexto atual nos custos com 

saúde, e 

b.   Apresentar recomendações e medidas que otimizem o controle de custos 

com saúde a curto, médico e longo prazos. 

 

1.3. QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno deste 

questionamento: 

a. Qual contexto se insere as contas médicas na atualidade? 

b. Quais são as recomendações e medidas que podem otimizar o controle de 

custos com saúde a curto, médio e longo prazos? 

As respostas aos questionamentos anteriormente apresentados balizarão o 

presente trabalho, a fim de elucidar de uma maneira mais didática o problema 

apresentado. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

 

A auditoria, por meio de atividades embasadas em estudos sistemáticos e 

independentes, busca atingir a melhoria na qualidade dos serviços, adequando o 

uso de insumos em saúde com os tratamentos e procedimentos vigentes na área de 

saúde (PAIM; CICONELLI, 2007). Diante disto, observa-se a necessidade de 

profissionais qualificados para a gerência destas informações, o que possibilita agir 
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com propriedade nas situações de divergência apresentadas pelas documentações 

de saúde. 

Este estudo busca apresentar à administração e gestão dos recursos e dos 

serviços pertinentes à saúde, a auditoria como instrumento primordial na 

organização hospitalar, perfazendo a problemática de como a auditoria poderá 

auxiliar a gestão nestes requisitos. 

Sendo assim, é de suma importância que as atividades referentes à auditoria 

em saúde, com enfoque na solução de tal problema, possibilite ser um instrumento 

de gestão e fiscalização dos custos, sem esquecer da qualidade. Ao auditar e, 

consequentemente, avaliar os resultados das ações em saúde, o auditor estará 

assegurando ao usuário o direito adequado à assistência, com ganhos na melhoria 

da gestão e adequação dos recursos financeiros (FARACO, 2004).  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. AUDITORIA EM SAÚDE 

 

A fim de orientar o entendimento do assunto abordado no presente trabalho, é 

de suma importância o conhecimento histórico e material da auditoria em saúde no 

contexto de sua origem e ação motivadora de seu surgimento. 

De acordo com Sá (1998, p. 25), auditoria é:  

“Uma tecnologia contábil aplicada ao sistemático exame 

dos registros, demonstrações e de quaisquer informes ou 

elementos de consideração contábil, visando a apresentar 

opiniões, conclusões críticas e orientações sobre situações ou 

fenômenos patrimoniais da riqueza aziendal, pública ou 

privada, quer ocorridos, quer por ocorrer ou prospectados e 

diagnosticados.”  

 

2.1.1. Histórico da Auditoria em saúde 

 

Segundo Mota (2006), a origem da auditoria na área contábil, na Inglaterra do 

século XII, fixou-se tão somente no século XVII durante a Revolução Industrial. 
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O primeiro relato de auditoria na área da saúde ocorreu em 1918 nos EUA, 

através da revisão nos prontuários de pacientes com o objetivo de identificar a 

qualidade da assistência prestada. Porém, essa atividade assumiu definitivamente 

seu papel nas instituições de saúde a partir da década de 1980, associada aos 

avanços tecnológicos, à expansão da globalização de mercados, à informatização, à 

concorrência entre os prestadores de serviços e ao aumento das exigências dos 

clientes (KURCGANT, 2006). 

Na década de 1990, no Brasil, a atividade de auditoria em saúde assume seu 

papel por meio da Lei Orgânica da Saúde, nº 8.080, que estabeleceu a necessidade 

de criação do Sistema Nacional de Auditoria (SNA), em 1993, com o objetivo de 

fiscalizar os serviços de saúde do país, em virtude da necessidade de 

descentralização da gestão instituída pelo SUS - Sistema Único de Saúde 

(FONSECA et al., 2005). 

Seguindo esta vertente, o Exército inicia o processo de auditoria em suas 

unidades, por meio de esforços de seus militares da área de saúde, que propiciaram 

a organização dos serviços de auditoria em saúde de suas unidades hospitalares, 

atendendo a demanda que imperava por uma gestão adequada dos custos e 

salvaguarda da qualidade dos serviços de saúde de suas redes suplementares e 

conveniadas. 

 

2.1.2. Definição de auditoria em serviço de saúde 

 

“Auditoria é um exame cuidadoso, sistemático e independente das atividades 

desenvolvidas em determinada empresa ou setor, cujo objetivo é averiguar se elas 

estão de acordo com as disposições planejadas e/ou estabelecidas previamente, se 

foram implementadas com eficácia e se estão adequadas (em conformidade) à 

consecução dos objetivos” (QUEIROZ, 2009).  

Do acima exposto, observa-se que a auditoria e suas atividades possuem 

aplicabilidades disponíveis para os mais diversos setores. Sendo assim, o setor da 

saúde aproveita-se da sistemática oferecida pelas ações em auditoria, para uso na 

gestão e administração de seus recursos (BRASIL, 2005).  

O profissional auditor deve embasar seu poder de decisão no respaldo 

técnico e científico, respeitando princípios éticos, conduzindo seu trabalho com 

credibilidade frente aos agentes fiscalizados (BRASIL, 2017). 
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Ainda citando BRASIL, de forma a corroborar com o que já foi explicitado, a 

auditoria “consiste na conferência da conta ou procedimento, pelo auditor médico 

e/ou enfermeiro, analisando o documento no sentido de corrigir “falhas” ou perdas, 

objetivando a elevação dos padrões técnicos e administrativos, bem como a 

melhoria das condições hospitalares e um melhor atendimento à população. 

 

2.2. AS CONTAS MÉDICAS 

 

Os componentes que integram as contas médicas, e que são alvo das ações 

da auditoria, envolvem os procedimentos demandados por encaminhamentos para 

as unidades conveniadas, que suplementam os serviços não disponibilizados pelas 

unidades de saúde militares. Além dos encaminhamentos às unidades civis de 

saúde conveniadas, há a suplementação dos serviços de profissionais de saúde 

autônomos, perfazendo o complemento dos serviços oferecidos por seus militares 

de saúde (BRASIL, 2017).  

 

2.2.1. Contexto atual das Contas Médicas  

 

O contexto atual das contas médicas insere-se numa realidade onde os 

usuários estão cada vez mais cientes de seus direitos e das novidades na área de 

saúde, por meio das mídias e, principalmente, pela internet.  

Com a análise dos gastos ocorridos anualmente com saúde, e sua projeção 

para os anos previstos pela emenda constitucional, observou-se que, se nada for 

feito, os custos com saúde superarão os recursos destinados para tal em 2020. 

 

2.2.2. Orçamento previsto e impacto dos gastos com saúde 

 

 A PEC 241/2016 foi uma proposta de emenda constitucional que previa um 

novo regime fiscal, com o objetivo de diminuir os gastos do governo e equilibrar o 

orçamento da União por um período de 20 anos, sendo posteriormente aprovada em 

dezembro de 2016, tornando-se então a Emenda Constitucional 95. 

Desta forma, as despesas nas áreas de saúde e educação passaram a ter um 

teto disponível para quitação das dívidas, teto este que não acompanha de maneira 

favorável os gastos com a saúde da Força Terrestre. 
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No ano de 2017 o Departamento Geral do Pessoal realizou um estudo, com 

projeção anual dos recursos referentes ao teto previsto, concomitante com os gastos 

históricos. Com isso observou-se que haverá o encontro destas projeções no ano 

2020, e posterior inversão nos anos subsequentes, demonstrando que o Exército 

enfrentará uma situação de déficit, prejudicando sobremaneira melhorias e 

investimentos na área de saúde. 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho caracterizou-se por ser uma pesquisa que 

compreendesse um estudo retrospectivo, de natureza aplicada, de abordagem 

qualitativa, do tipo descritiva.  

Os dados obtidos com a pesquisa bibliográfica e documental foram 

analisados, de forma a embasar a relevância do serviço de auditoria no controle dos 

custos e garantia da qualidade na assistência.     

 

3.1. OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

 Para fins deste estudo, o mesmo teve como objeto formal de estudo a 

auditoria na gestão dos custos e da qualidade em saúde, com sua importância 

ressaltada pelo contexto promovido pela Emenda Constitucional nº 95/2006. 

  

3.2. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 De forma a atender aos objetivos já elencados, a pesquisa foi delineada 

visando a auditoria aplicada no Exército Brasileiro, observando o conteúdo 

específico da área de auditoria e sua adequabilidade ao serviço de saúde militar. 

 

3.2.1. Procedimentos para a revisão de literatura 

 

 Para tal, realizou-se uma revisão teórica de publicações pertinentes ao 

assunto, através da análise de legislações, documentos e trabalhos científicos 

(artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses).  

 Foram realizadas consultas ao sítio eletrônico da Câmara Legislativa, com o 

objetivo de obter informações acerca da Emenda Constitucional nº 95 e sua atuação 

sobre os recursos destinados para custeio da saúde, de forma a compreender sua 

influência sobre os recursos previstos para a saúde. 
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3.2.2. Procedimento metodológico 

 

De maneira geral, a pesquisa bibliográfica e as consultas ao sítio eletrônico 

de artigos científicos possibilitaram: 

- Apresentar a auditoria em saúde como relevante instrumento para gestão de 

recursos e qualidade em saúde; 

- Conhecer o contexto atual das contas médicas no âmbito do Exército; 

- Identificar o impacto dos custos com saúde no orçamento, impostos pela PEC 

241/2016 e sua Emenda; 

- Apresentar recomendações e medidas que otimizem o controle de custos com 

saúde a curto, médio e longo prazos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

No ano de 1980, a auditoria obteve notoriedade e ganhou espaço na gestão 

das instituições de saúde, realizando a união entre economia e qualidade, bases 

principais que a compõem.  

No Brasil, a auditoria instalou-se definitivamente nos serviços de saúde por 

meio da Lei nº 8.080, criando o Sistema Nacional de Auditoria, de forma a 

acompanhar os gastos com os serviços de apoio à rede do Sistema Único de Saúde.

 De encontro a esta tendência, o Serviço de Saúde do Exército acompanhou e 

implementou os serviços de auditoria em suas organizações militares de saúde , de 

forma a gerenciar adequadamente as contas médicas e encaminhamentos, 

buscando a economicidade com a subsequente preservação do Fundo de Saúde do 

Exército. 

Sobre o FuSEx, este fundo foi criado com o intuito de disponibilizar recursos 

para a assistência de saúde da Força Terrestre, sendo criado no ano de 1978, por 

meio da Portaria Ministerial nº 3055, de 07/12/1978, em consonância com o Decreto 

nº 79.440 de 29/03/1977.  O Fundo é alimentado por meio de desconto obrigatório 

mensal em folha do pessoal da ativa, inativos e pensionistas, arrecadando receita 

cujo destino atual é o Tesouro Nacional, tendo sido incorporado às “Receitas da 

União”, por meio de reforma administrativa pública federal. Ao se transformar em 

verba orçamentária, os recursos do Fundo também ficaram sujeitos aos preceitos da 

administração pública federal (ROSA, 2013).  

Com a incorporação do FUSEx às Receitas da União, o Fundo passou a 

sofrer ações definidas pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016 (PEC 241/2016), 

que, por meio de implementação de um novo regime fiscal, os gastos com saúde 

integrariam o rol de despesas a possuírem um teto de gastos públicos. Sendo assim, 

foi determinado que a partir de 2018, a Força Terrestre passaria a ter seus gastos 

com saúde “engessados” por um período de 20 exercícios financeiros, com correção 

determinada por esta emenda. 

Sendo assim, a referida emenda contribuiu com o fortalecimento de um 

controle efetivo dos gastos com saúde, demandando medidas para evitar-se o 
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desperdício de recursos financeiros, sem deixar de preocupar-se com a qualidade 

da assistência prestada aos usuários do sistema de saúde do Exército.  

A auditoria, por meio de atividades embasadas em estudos sistemáticos e 

independentes, busca a melhoria na qualidade dos serviços, adequando o uso de 

insumos em saúde com os tratamentos e procedimentos vigentes na área de saúde 

(PAIM; CICONELLI, 2007). Dessa forma, o profissional ao auditar e, 

consequentemente, avaliar os resultados das ações em saúde, estará assegurando 

ao usuário o direito adequado à assistência, com ganhos na melhoria da gestão e 

adequação dos recursos financeiros (FARACO, 2004).  

Ainda, segundo TAJRA et al, 2011, observou-se que “a questão de aplicação 

desta ferramenta na economia de saúde, por exemplo, parte da necessidade de 

análise sistemática dos planos e orçamentos associada à incorporação de uma 

rotina para o serviço de auditoria que possibilite o monitoramento e avaliação do 

investimento no setor público”, daí observamos a necessidade de instrumentos para 

nortear e sistematizar as ações em auditoria. 

 

4.1. RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS PARA A OTIMIZAÇÃO DO CONTROLE DE 

CUSTOS COM A SAÚDE 

 

Desta forma, no ensejo de conter o avanço dos gastos com saúde, e com a 

devida análise da situação apresentada, medidas para minimizar os gastos foram 

levantadas e propostas neste trabalho, visando atuações a curto, médio e longo 

prazos.  

 

4.1.1. Recomendações e medidas a curto prazo 

 

A elaboração e sistematização de rotinas, procedimentos operacionais 

padrão, confecção de formulários, organização e disponibilidade de instrumentos 

para a atividade de auditoria se apresentam como recomendações a serem 

implementadas a curto prazo, executáveis pelos membros da equipe de auditoria em 

conjunto com outros profissionais (BRASIL, 2017). 

Ainda segundo BRASIL, o correto dimensionamento dos profissionais a 

integrarem a equipe mínima para o Serviço de Auditoria, deve envolver os seguintes 

componentes: 
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- Médico auditor, 

- Médico visitador, 

- Enfermeiro auditor, 

- Auxiliar faturista, 

- Auxiliar técnico, 

- Auxiliar administrativo, 

- Protocolista. 

A equipe de auditoria deve ser exclusiva para tal fim, com a produção a partir 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em contas e custos em saúde, de forma que estes 

profissionais se dediquem a assuntos pertinentes ao serviço, tais como negociações 

de contratos, órteses, próteses e materiais especiais (OPME), pacotes e custos de 

materiais, operação de sistemas, análise prévia de encaminhamentos, auditoria 

técnica e contábil, concorrente e retrospectiva e confecção de relatórios estatísticos. 

 

4.1.2. Recomendações a médio prazo 

 

De forma a ser considerada eficiente e eficaz, a auditoria deve integrar um 

sistema de educação e aperfeiçoamento contínuos, preocupando-se com a 

qualidade, a segurança e a humanidade das prestações de saúde, conforme visto 

por MEDEIROS e ANDRADE, 2009. 

A preparação dos profissionais a exercerem a atividade de auditoria envolve 

constância na aquisição de conhecimentos, por meio do conhecimento contratual, 

das normas que regem a execução e instrumentos que compõem o desempenho no 

contato com os custos, além do manejo de situações conflitantes que possam advir 

da ação de fiscalização. 

As organizações militares de saúde, como também o órgão normativo-

gerencial na figura da Diretoria de Saúde, promovem e contribuem com a 

capacitação das equipes de auditoria, promovendo capacitações pertinentes à área 

por meio de treinamentos, estágios e cursos. 

Além disso, os auditores atuam como agentes educadores, sinalizando os 

erros observados à equipe, promovendo ações educativas que colaborarão com a 

gestão, o que deve ser fomentado e apoiado pelo gestor. 

 



17 

 

4.1.3. Recomendações a longo prazo 

 

A elaboração, estudos e implementação do prontuário eletrônico e de 

ferramentas no âmbito digital auxiliariam sobremaneira a atuação do auditor, 

diminuindo a burocracia, facilitando o acesso às informações necessárias e análise 

das contas. 

O prontuário é uma das principais fontes de informações nas quais o auditor 

se debruça para realizar suas atividades, e extremamente manipulado por toda a 

equipe de saúde. A informatização deste instrumento serviria de sobremaneira na 

melhoria nos processos de gestão como um todo, no que tange à auditoria interna, 

principalmente (SOUZA, 2010). 

Vale ressaltar que o processo de auditagem se processa por meio da análise 

de documentos, entre eles o prontuário médico, pela equipe do Serviço de Auditoria 

(TAJRA et al, 2011). 
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5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho foi uma oportunidade para conhecimento de fatos 

pertinentes ao custeio da saúde militar e a relevância da auditoria em seus serviços, 

como ferramenta de gestão. Assim, definiu-se no decorrer do presente trabalho, que 

a auditoria em serviços de saúde é um conjunto de ações que têm como objetivo a 

verificação da realidade dos fatos já executados, bem como as não conformidades. 

Observou-se a preocupação de se formular ações que orientem o auditado a se 

ajustar à legislação e normatização da técnica vigente, sugerindo caminhos para que 

este alcance excelência no serviço que executa. Consequentemente, a auditoria em 

saúde desempenha um papel de extrema relevância, uma vez que atua como 

instrumento da melhoria destes serviços.  

Observou-se que os profissionais de saúde, atuantes na área de auditoria em 

serviços de saúde, devam ser treinados para atuarem na gestão das contas, bem 

como no sentido de preservar a saúde da família militar. Mas devem permitir-se a se 

tornarem, também, agentes modificadores do sistema, buscando meios para que os 

usuários tenham o atendimento de qualidade, e as organizações responsáveis por 

prestar tais serviços os façam com um menor custo.  
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