
 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

 

 

DANIEL PEREIRA MOTA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A AUDITORIA EM ENFERMAGEM: CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO DAS 

ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rio de Janeiro 

2016 



 1 

 

DANIEL PEREIRA MOTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A AUDITORIA EM ENFERMAGEM: CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO DAS 

ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE DO EXÉRCITO BRASILEIRO  

 
 
 
 
 
 
 
Trabalho de conclusão de curso 
apresentado a Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército 
Brasileiro como requisito parcial para a 
obtenção do título de especialização e 
ciências Militar. 
 
 
 
 
 
 

                                                               Orientador: Ten Cel QCO Hosanete Santos 
                                                do Nascimento Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2016 



 2 

 

DANIEL PEREIRA MOTA 
 
 

 
 

A AUDITORIA EM ENFERMAGEM: CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO DAS 

ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 
 
  
Trabalho de conclusão de curso 
apresentado a Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército 
Brasileiro como requisito parcial para a 
obtenção do título de especialização e 
ciências Militar. 
 

 

Aprovado em 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 

______________________________________________________________ 

HOSANETE SANTOS DO NASCIMENTO SILVA – Ten Cel QCO – Presidente 

Escola de Formação Complementar do Exército 

 

_________________________________________________ 

WANDERLUCIO VARGAS DOS SANTOS – Maj – Membro 

Hospital Geral de Juiz de Fora 

 

 

 

 

 



 3 

 

A AUDITORIA EM ENFERMAGEM: CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO DAS 

ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Daniel Mota ª  

RESUMO 

A auditoria em enfermagem participa da gestão das instituições de saúde apoiando os serviços e a 
saúde financeira, por meio de ações administrativas direcionadas para a qualidade da assistência e 
eficiência do sistema de saúde. O objetivo deste estudo é identificar na literatura as contribuições da 
auditoria em enfermagem na gestão das unidades de saúde. Trata-se de uma revisão bibliográfica 
por meio de consulta nas bases de dados Lilacs, Bdenf e Scielo, buscando artigos científicos 
nacionais no período de 2004 a 2015, bem como manuais, resoluções, portaria e trabalhos de 
conclusão de curso que tratassem do tema pesquisado. As Organizações Militares de Saúde 
necessitam da presença de enfermeiros auditores em seus quadros para apoiar e direcionar ações 
gerenciais, a fim de buscar uma adequada aplicação dos recursos e uma assistência de qualidade e 
segura. Nas referidas instituições, o enfermeiro auditor executará suas atividades com ética e 
respeito à lei do exercício profissional e a regulamentos militares internos, realizando a observação 
sistemática de prontuários médicos e de registros de gastos hospitalares, a fim de que os serviços e 
custos na saúde sejam adequados ao atendimento das necessidades dos pacientes e aplicáveis de 
forma racional. Os enfermeiros auditores fazem a análise da demanda, regulação dos casos e as 
liberações e autorizações para atendimentos, além da avaliação da qualidade da assistência dos 
pacientes internados ou na realização exames e procedimentos. 

Palavras-chave: Auditoria. Enfermagem. Organizações Militares de Saúde. 

 

ABSTRACT 

The audit nursing participates in the management of health institutions supporting services and 
financial health through administrative actions directed to the quality of care and efficiency of the 
health system. The objective of this study is to identify the literature contributions audit in nursing 
health resource management. This is a literature review by consulting the databases Lilacs, BDENF 
and Scielo, seeking national scientific articles from 2004 to 2015, as well as manuals, resolutions, 
concierge and completion of course work that addressed the topic researched. The Health Military 
Organizations require the presence of auditors nurses on staff to support and direct management 
actions in order to look for a proper use of resources and quality care and safe. In these institutions, 
the auditor nurse will perform its activities with ethics and respect for the professional practice law and 
internal military regulations, conducting systematic observation of medical records and hospital 
spending records, to the services and health costs are appropriate to meet the needs of the patient 
and applied rationally. Nurses auditors make the analysis of demand, regulation of cases and releases 
and authorizations for care, assessment of quality of care of hospitalized patients or performing tests 
and procedures. 

Keywords: Audit. Nursing. Health Military Organizations
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A AUDITORIA EM ENFERMAGEM: CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO DAS 
ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

1. INTRODUÇÃO 

     O panorama atual da área da saúde, no que diz respeito às suas vertentes 

administrativas, fiscais e assistenciais tem se voltado para práticas e ferramentas 

que mantenham o equilíbrio financeiro alinhado à qualidade da prestação de seus 

serviços (VALE et al. 2011). Cada vez mais, gestores buscam meios que os 

auxiliarão a conduzir e tomar as melhores decisões para suas empresas. Neste 

contexto, a auditoria tem encontrado campo fértil para desenvolvimento.        

      Dias et al. (2011) referem que a auditoria nas organizações de saúde configura-

se como uma importante ferramenta na transformação dos processos de trabalho 

em hospitais e operadoras de planos de saúde, pois tais empresas buscam se 

reestruturarem para manter a qualidade do cuidado prestado e ao mesmo tempo 

uma posição de destaque no mercado. 

     Historicamente, a auditoria na área da saúde foi proposta pela primeira vez pelo 

americano George Gray, em 1918. Esta experiência, inicialmente, era voltada para 

avaliar a prática médica (PINTO, 2010). 

     No Brasil, a auditoria em saúde teve início nos anos 60 devido à criação do 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e pelo aumento da assistência em 

saúde suplementar, que passaram a prestar os serviços de assistência em saúde 

para órgãos públicos, crescendo, também a auditoria que autorizava a realização 

dos atendimentos e o seu pagamento (PAES; MAIA, 2005). 

     A enfermagem, no decorrer de sua história e desenvolvimento, adquiriu status de 

profissão fundamental na assistência à saúde humana, importância conquistada pelo 

envolvimento em pesquisas, aprimoramento profissional e dedicação em sua prática 

diária. Nas últimas décadas o enfermeiro tem buscado ampliar sua área de atuação 

e direcionar suas atividades para área gerencial, auxiliando na administração das 

instituições de saúde (SCARPARO et al. 2010).  

    A auditoria em enfermagem teve início na década de cinquenta, quando Maria 

Phaneuf, enfermeira e professora da Wayne State University de Detroit desenvolveu 

o Phaneuf’s Nursing Audit, um modelo de auditoria de enfermagem desenvolvido 
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para os registros dos prontuários onde era possível avaliar a qualidade da 

assistência de enfermagem. No Brasil, a auditoria em enfermagem surgiu na década 

de setenta, ampliando a prática da auditoria em saúde com uma grande e crescente 

absorção de enfermeiros (PINTO; MELO, 2010). 

    Como especialização, começou a se organizar a partir dos anos 90 com a 

crescente demanda das empresas prestadoras ou administradoras de serviços de 

saúde, tendo como enfoque: a redução de gastos relacionados à assistência 

(SCARPARO, 2009). 

     Em 2001, as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros auditores foram 

aprovadas pelo Conselho Federal de Enfermagem por meio da Resolução nº 266/01.  

    A partir de então, a auditoria em enfermagem tornou-se parte integrante das 

rotinas administrativas das instituições de saúde públicas e, principalmente, 

privadas, com o objetivo de avaliar tantos os aspectos qualitativos da assistência ao 

paciente quanto os relacionados às contas hospitalares (SCARPARO, 2010). É uma 

subárea da auditoria em saúde, que se baseia na revisão sistemática e técnica das 

práticas de enfermagem, como garantia da qualidade da atenção ao paciente. 

(SCARPARO, 2005). 

    As Organizações Militares de Saúde (OMS) do Exército Brasileiro (EB), cujo 

público atendido abrange militares da ativa, inativos, dependentes e funcionários 

civis do extinto Ministério do Exército, são financiadas pelo FUSEX/FATOR DE 

CUSTO/PASS. O FUSEX (Fundo de Saúde do Exército) é composto pela 

participação  por uma contribuição mensal e co-participação de 20% de todas as 

despesas em assistência à saúde aos beneficiários e dependentes, exceto fator de 

custo (ROSA, 2013).  

     O serviço de saúde do Exército Brasileiro é ofertado por meio de uma rede de 

hospitais militares, policlínicas e postos médicos espalhados pelo país. Como 

complemento do atendimento assistencial em locais onde não existe OMS, postos 

médicos ou não oferecem determinada especialidade de atendimento, são 

realizados contratos com organizações civis de saúde (OCS) e profissionais de 

saúde autônomos (PSA).  

     A prestação de assistência em saúde tem se tornado um grande desafio das 

instituições públicas ou privadas, civis ou militares, pois os gastos obtidos com 

assistência acompanham uma tendência mundial cada vez mais crescente, haja 
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vista a demografia mundial se caracterizar por um envelhecimento associado à 

comorbidades crônicas que demandam cuidados e gastos em saúde (BENTO, 

2015).       

    Um aspecto importante a ser considerado, são os problemas assistenciais em 

decorrência da má gestão de recursos em saúde: demora no atendimento, 

profissionais em número reduzido, quantitativo de vagas em unidades específicas 

como UTI, emergências lotadas, falta de medicamentos e insumos, além de outros 

problemas que atingem diretamente o atendimento em saúde no nosso país.   

    Buscar o equilíbrio entre uma assistência regular e de qualidade alinhado a um 

uso racional dos recursos é um dos grandes de desafios dos gestores. Ao 

depararmos com o cenário de gastos hospitalares, que atinge todos os estratos 

sociais de saúde, inclusive militares, é imperativo buscar ferramentas e profissionais 

que possam colaborar ativamente na gestão de uma OMS que garanta um sistema 

de saúde eficaz, qualificado, resolutivo e financeiramente equilibrado. 

     Nesse contexto, justifica-se a busca na literatura nacional sobre o tema tratado 

neste trabalho, a fim de identificar sua importância, aplicabilidade e efeito na gestão 

e aplicação de recursos em saúde. 

     O presente estudo pretende integrar conceitos e informações atualizadas sobre 

auditoria em enfermagem, visando contribuir para o conhecimento de gestores, 

administradores e enfermeiros auditores das Organizações Militares de Saúde do 

Exército Brasileiro.  

 

2. METODOLOGIA       

     O presente estudo trata de uma revisão bibliográfica sobre o tema auditoria em 

enfermagem.  

     O levantamento bibliográfico foi realizado no período de junho a julho de 2016, 

por meio dos descritores: auditoria em saúde, auditoria enfermagem, nas bases 

eletrônicas: Lilacs, Bdenf e Scielo. Os critérios de inclusão foram artigos nacionais 

do período de 2004 a 2015, que demonstrassem referência ao tema escolhido.  

     Na fase de busca, também foram pesquisadas referências que tratassem do 

tema desta pesquisa: 2 (dois) manuais, 3 (três) trabalhos de conclusão de curso, 1 
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(uma) portaria e 1(uma) resolução. Após a leitura e análise dos artigos, foram 

selecionados 11(onze) artigos. 

   Os critérios de exclusão foram artigos que não referissem ao tema auditoria em 

enfermagem, bem como aqueles fora do período de publicação definido acima. 

   Para a consecução deste estudo bibliográfico, a leitura exploratória e seletiva do 

material de pesquisa contribuiu para o processo de síntese e análise das 

informações, a fim de serem reunidas para a construção deste trabalho que servirá 

de consulta acadêmica para gestores e auditores em enfermagem nas OMS do 

Exército Brasileiro. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A revisão de literatura foi realizada para reunir e expor conceitos e abordar, de 

forma crítica e sucinta: a auditoria em enfermagem como ferramenta de gestão nas 

instituições de saúde do Exército  Brasileiro.  

 

3.1 Atendimento em saúde do Exército Brasileiro 

 

    No Brasil, o Serviço de Saúde do Exército Brasileiro (EB) tem como atribuição: 

manter a higidez dos efetivos militares pela assistência médico-hospitalar e 

odontológica, além de ser complementar à rede pública de saúde em estados e 

municípios de difícil acesso (ROSA, 2013).  

    O Serviço de Saúde do Exército atende aos seus usuários por meio de 

Organizações Militares de Saúde (OMS), Seções do Serviço de Saúde das Regiões 

Militares, Juntas de Inspeção de Saúde, Hospital Central do Exército, Hospitais 

Militares de Área, Hospitais Gerais, Hospitais de Guarnição, Hospital de Campanha, 

Policlínicas Militares, Hospital Militar de Resende, Instituto de Biologia do Exército, 

Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, Odontoclínica Central do Exército, 

Postos Médicos de Guarnição e Seções de Saúde (BRASIL, 2016). 

   Para os atendimentos e ou serviços não disponíveis nos locais citados acima, são 

contratadas as Organizações Civis de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde 

Autônomos (PSA). 
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    O SAMMED (sistema de assistência médica aos militares e dependentes) é uma 

fonte de recursos que se destina a complementar a assistência médico-hospitalar 

aos militares, sendo gerido por aproximadamente 169 unidades gestoras em todo 

território nacional, ampliando o atendimento por intermédio de aproximadamente 

3.225 organizações civis de saúde e 2.285 profissionais de saúde autônomos 

contratados e conveniados. Dentre os atendidos pelo SAMMED, aproximadamente 

570 mil também são beneficiários do FUSEX (ROSA, 2013). 

   Nos últimos anos, o número de encaminhamentos para a rede privada/conveniada 

tem aumentado consideravelmente, tornado-se cada vez mais oneroso ao 

SAMMED/FUSEX.  

     Neste contexto, foi criada no âmbito do Exército, a Comissão de Lisura de Contas 

Médicas pela Portaria Nº 759 do DGP (Departamento Geral de Pessoal), de 20 de 

dezembro de 2002 que tem a responsabilidade: efetuar a revisão técnica, ética e 

contábil das contas hospitalares e ambulatoriais de prestadores 

contratados/conveniados pelo Sistema de Saúde do Exército, para evitar distorções, 

controlar a qualidade dos serviços e, sobretudo, zelar pelo criterioso emprego dos 

recursos financeiros (BRASIL, 2002). 

    Dentre as atribuições da comissão, destaca-se: estreitar ligação com o FUSEX; 

registrar em documento próprio a entrada e a saída da fatura anotando o valor nela 

constante e após a conformidade; verificar a existência da documentação de 

encaminhamento ou de caracterização de emergência/urgência; conferir, de acordo 

com tabelas adequadas, medicamentos e materiais cobrados e se foram prescritos; 

verificar se os honorários médicos estão de acordo com o estabelecido nos 

contratos ou, em casos específicos, se são compatíveis com a prática médica; na 

utilização de material de alto custo, verificar se o preço é compatível com o mercado 

e elaborar, mensalmente, o relatório estatístico dos trabalhos e glosas efetuadas 

(BRASIL, 2002). 

   O SAMMED/FUSEX, apesar das suas peculiaridades em relação ao sistema 

público e privado, necessita de gestores/auditores qualificados para administração 

de seus recursos para garantia da qualidade do atendimento dos seus beneficiários. 

   A edição da portaria foi um marco histórico para a o gerenciamento das OMS 

lançando as bases para o serviço da auditoria em saúde no Exército Brasileiro. 

 

3.2 Auditoria em serviço de saúde 
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    A auditoria é uma prática originária da contabilidade, surgida entre os séculos XV 

e XVI na Itália, a partir de práticas de escrituração mercantil. O desenvolvimento da 

auditoria contábil foi impulsionado pelo modo de produção capitalista, que a utilizou 

como ferramenta de controle financeiro por contabilizar os gastos e os ganhos de 

um negócio (PINTO; MELO, 2010). 

     A palavra auditoria tem sua origem do latim “audire” que significa ouvir. Toda 

pessoa que possui a função de verificar a legitimidade dos fatos econômico-

financeiros, prestando contas a um superior, poderia ser considerado como auditor 

(CAMELO et al. 2009). 

      Na saúde, começou a ser empregada em 1918 com o objetivo de avaliar a 

prática médica, caracterizando-se como uma ação policialesca e controladora. Com 

o passar do tempo, foi recebendo uma nova conotação, sendo atualmente utilizada 

como uma ferramenta de controle da utilização dos serviços de saúde e entendida 

como um processo educativo capaz de subsidiar práticas assistenciais de qualidade.  

     A auditoria em saúde caracteriza-se por uma atividade de avaliação e 

direcionamento independente, voltada para o exame e análise da adequação, 

eficiência, eficácia, efetividade e qualidade nas ações de saúde, praticados pelos 

prestadores de serviços, sob os aspectos quantitativos, qualitativos e contábeis, com 

observância de preceitos éticos e legais (PEREIRA et al. 2011). 

      O primeiro registro que se tem no país da utilização da auditoria técnica no 

Sistema de Saúde ocorreu com a implantação do Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS). Na época, havia a contratação de serviços de saúde pelo governo e o 

pagamento era realizado por procedimentos, o que acabava gerando uma grande 

quantidade de situações passíveis de pagamentos indevidos e fraudes (PAES; 

MAIA, 2005). 

      A ampliação da rede hospitalar e de assistência nas décadas de 60 e 70, a 

Reforma Sanitária que culminou na criação do SUS e Leis Orgânicas de Saúde 

reforçaram a necessidade de regulamentação da auditoria no SUS criando em 1993 

o SNA.  

      O SNA (Sistema Nacional de Auditoria) foi regulamentado pela Lei nº 8689, de 

27 de julho de 1993 e estabeleceu como competência: o acompanhamento, a 

fiscalização, o controle e a avaliação técnico científica, contábil, financeira e 

patrimonial das ações e serviços de saúde (MELO; VAITSMAN, 2008). 
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   Com a evolução do cenário epidemiológico nacional, o aumento da expectativa de 

vida, o aumento das doenças crônico-degenerativas e o desenvolvimento técnico-

científico da indústria médica e farmacêutica, surge a competitividade entre serviços 

hospitalares preocupados em oferecer assistência de qualidade, servindo a clientela 

cada vez mais apta a exigir os seus direitos (SCARPARO, 2005). 

     Os serviços de saúde passaram então a oferecer tratamentos cada vez mais 

dispendiosos, surgindo à preocupação destes prestadores em diminuir seus custos, 

minimizar perdas e avaliar a assistência prestada ao paciente, necessitando a 

atuação de profissionais capacitados a atuar nesta área. Neste contexto, os 

profissionais da saúde que atuam na auditoria hospitalar tornam-se necessários para 

operacionalizar este processo (SCARPARO, 2008). 

    As atuais funções da auditoria compreendem: fiscalização dos serviços 

realizados, qualidade desses serviços, análise do objeto da informação; 

cumprimento de normas institucionais e/ou legais e avaliação comparativa entre 

assistência prestada, propiciando ainda ao auditor argumentar com os profissionais 

da assistência sobre o tratamento necessário ao paciente, o custo deste tratamento 

e, ainda, favorecer a definição de parâmetros e instrumentos adequados de 

avaliação (PASSOS et al. 2012).  

     Os tipos de auditoria mais utilizados são a auditoria retrospectiva, realizada após 

a alta do paciente utilizando o prontuário para avaliação; auditoria operacional ou 

concorrente, feita enquanto o cliente está hospitalizado ou em atendimento 

ambulatorial. A auditoria ainda pode ser interna, quando for realizada por pessoas 

da mesma instituição ou externa, quando for desenvolvida por pessoas não ligadas 

ao serviço (MOREIRA et al. 2008).   

     Hoje, os planos e seguros de saúde são responsáveis por grande parte da 

assistência à saúde do país, sendo importante uma equipe multiprofissional de 

auditoria que fará a análise dos serviços realizados, tanto em ambulatório como em 

regime de internação hospitalar, seja em caráter eletivo, seja em caráter de 

urgência/emergência (PAES; MAIA, 2005). 

    Atualmente, muitos hospitais, planos e seguradoras, já possuem serviços de 

auditoria que contam com a atuação de uma equipe multidisciplinar. No Brasil, 

devido ao enfoque financeiro, surgiu à ideia equivocada de a auditoria em saúde 

está relacionada a apenas atividades de cunho contábil e financeiro (SCARPARO et 

al. 2009). 
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3.2.1 Auditoria em enfermagem 

 

   A Enfermagem é uma das profissões responsáveis pelo cuidado da saúde da 

população e possui o maior número de trabalhadores atuando em diferentes 

contextos e funções dentro da área da saúde. Na auditoria, apesar de sua recente 

inserção, o enfermeiro vem desenvolvendo importante papel nos serviços de 

auditoria e regulação em saúde, contribuindo para otimizar  recursos, melhorar a 

execução do trabalho e a qualificação da assistência de saúde no âmbito público e 

privado (CECON et al. 2013). 

    Motta citado por Silva define:   

Auditoria de enfermagem como a avaliação sistemática da assistência de 
enfermagem prestada ao cliente pela análise dos prontuários, 
acompanhamento do cliente “in loco” e verificação da compatibilidade entre 
o procedimento realizado e os itens que compõem a conta hospitalar 
cobrada, garantindo um pagamento justo mediante a cobrança adequada. 
(MOTTA apud SILVA et al. 2012) 
 

     Esta atividade é privativa do profissional enfermeiro, conforme Resolução 266 

do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2001). 

     O enfermeiro auditor deve possuir uma visão abrangente, focando na qualidade 

dos serviços, trabalhar com autonomia, respeitar os princípios éticos e legais, a 

privacidade e o sigilo profissional, visando sempre o bem-estar do paciente.     

     Possui como atribuição, juntamente, com a equipe multidisciplinar, analisar as 

solicitações para autorização do processo de emissão das guias ou documentos, 

comprovantes de autorizações (PAES; MAIA, 2005). 

    No seu dia a dia, deverá verificar distorções na assistência de enfermagem, indica 

a educação em serviço, propõem ações corretivas à gerência de enfermagem e à 

direção do hospital (SCARPARO et al. 2010). 

  A partir disso, a atividade de auditoria em enfermagem está em expansão, sendo 

uma área com diversas ramificações, e possibilidades como: auditor de contas 

médicas, de qualidade da assistência, na pesquisa e gestão (CAMELO et al. 2009). 

   A significativa presença do enfermeiro entre os profissionais que atuam nos 

serviços de auditoria em saúde denota a relação que existe entre as 

responsabilidades assumidas por enfermeiras na prática assistencial e o 

conhecimento necessário para o trabalho no campo da auditoria.  
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    Quanto a isso, justifica-se o enfermeiro ser o profissional que atua na maior parte 

dos procedimentos relacionados à assistência prestada, desde o atendimento direto, 

até as atividades administrativas e gerenciais, sendo o que lhe confere alguma 

competência técnica-administrativa para lidar com o processo de produção da conta 

hospitalar(PINTO; MELO, 2010).  

    Silva et al. (2012) refere que ao enfermeiro compete: garantia da qualidade da 

assistência prestada; viabilizar economicamente a empresa; efetuar levantamento 

dos custos assistenciais para determinar metas gerenciais subsidiando decisões do 

corpo diretivo da empresa; fazer provisão e adequação dos materiais utilizados; 

conferir a correta utilização/cobrança dos recursos técnicos disponíveis; educar a 

operadora e os prestadores de serviços; proporcionar um espaço de diálogo 

permanente entre o prestador e a empresa e prestador/ empresa/usuário  

   Outras áreas onde a auditoria em enfermagem tem atuado são: na educação 

continuada, no faturamento hospitalar, no serviço de credenciamento e vistoria; 

verificação e análise de compatibilidade dos procedimentos solicitados com 

realidade contratual com o prestador de serviço e cliente; nos serviços de contas 

médicas e no serviço de auditoria de enfermagem e médica (PEREIRA et al. 2011). 

    A auditoria em enfermagem busca, ainda, identificar as deficiências existentes nos 

registros hospitalares, intervindo nos gastos e principalmente nos setores mais 

críticos como unidade de terapia intensiva, semi–intensiva e centro cirúrgico. Essa 

atividade é realizada com pessoas ligadas a execução de atividades operacionais 

nos diferentes setores do hospital (SILVA et al. 2012).   

 

3.2.2 Contribuições para a gestão 

 

    A auditoria é uma ferramenta gerencial utilizada pelos enfermeiros para avaliar a 

qualidade da assistência de enfermagem e os custos gerados pela prestação desta 

atividade, sendo o foco principal a dimensão contábil. Identifica-se, na atualidade, 

maior participação do enfermeiro nas equipes de auditoria quando no exercício de 

suas funções, mantendo a visão holística na qualidade da gestão, qualidade da 

assistência e racionalização de recursos, focando sempre o bem-estar do 

paciente/cliente (SILVA et al. 2012). 

    A mensuração da qualidade da assistência de enfermagem, realizada por meio da 

auditoria, pode auxiliar o encaminhamento para uma enfermagem científica, a qual 
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necessita de ações comprovadas que levem à construção de um saber científico. 

Portanto, deve ser realizada de forma clara, objetiva e de acordo com os princípios 

éticos e morais da profissão, conduzindo para solução de problemas identificados, 

direcionando o planejamento das intervenções de enfermagem e, posteriormente, 

avaliando os resultados (PASSOS et al. 2012).  

   A presença do enfermeiro como membro da equipe auditora denota a relação que 

existe entre as responsabilidades assumidas na prática assistencial e o 

conhecimento da gestão de recursos necessários para uma assistência segura, de 

qualidade e econômica (CECON et al. 2013). 

    A auditoria pela equipe de enfermagem traz ainda: desenvolvimento dos 

indicadores da assistência, estabelecimento de critérios de avaliação e geração de 

novos conhecimentos.  

     Na gestão, o enfermeiro auditor contribuirá com o serviço de enfermagem e a 

direção do hospital para delinear ações corretivas, para reformulação de práticas 

não adequadas de enfermagem, bem como a educação em serviço.  

   Favorecerá também ao processo de negociação entre dirigentes do hospital e 

convênios de saúde para melhoria da qualidade e custos da assistência, nos 

processos de regulação e encaminhamento, fazendo as contribuições referentes à 

assistência de enfermagem (SCARPARO et al. 2010). 

     Quanto aos custos, o enfermeiro atuará na elaboração do contrato firmado entre 

o prestador e o plano, devendo conhecer tabelas utilizadas e acompanhar as 

internações e ou procedimentos realizando a lisura das contas com total atenção. 

     No prontuário, a auditoria de enfermagem faz um controle correto e rigoroso de 

todos os procedimentos realizados junto ao paciente, controle da medicação, do uso 

de equipamentos, dos materiais de consumo e de outros gastos no período de 

permanência do paciente. 

    Na qualidade, o enfermeiro auditor priorizará as ações gerenciais para 

aperfeiçoamento do sistema e consequente melhoria do acesso e atendimento aos 

beneficiários do SAMED/FUSEX.  

    Logo, destacam-se: atuação nas fases de pré-auditoria, auditoria concorrente, e 

auditoria prospectiva; trabalho no aperfeiçoamento dos procedimentos e rotinas 

administrativos, controles internos, normas e relações contratuais; atenção ao 

desempenho do sistema, bem como aos aspectos éticos, técnicos (PAES; MAIA, 

2005). 
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       A auditoria em enfermagem deve ser um guia com objetivos claros, que 

identifique pontos fracos do serviço e mostre sua importância dentro das instituições 

hospitalares e operadoras de planos de saúde. Dessa forma, a aplicação do método 

de auditoria em enfermagem beneficia os clientes que terão uma assistência de 

melhor qualidade, por meio da racionalização dos serviços, além da contribuição 

significativa à instituição quando alcança metas por indicadores previamente 

definidos (CAMELO et al. 2009). 

 

4 CONCLUSÃO 

   Nos hospitais, operadoras e seguradoras de saúde, a auditoria em enfermagem já 

atua significativamente, contribuindo com a maioria dos processos gerenciais e 

assistenciais.  Sendo a abrangência do trabalho ampliado à medida que os 

resultados são obtidos.  

   Nas organizações militares de saúde, a auditoria em enfermagem é incipiente, 

porém fundamental para condução dos processos relacionados à gestão interna e 

externa, pois influencia diretamente nos serviços prestados e ofertados 

indiretamente.  

   A auditoria em enfermagem planeja o seu trabalho em consonância com as 

diretrizes da instituição e assume um papel norteador das atividades desenvolvidas, 

aproximando-se da realidade da instituição, interagindo com as equipes, controlando 

os recursos materiais, provendo a educação continuada e criando instrumentos que 

subsidiem novas ações. 

   A participação dos enfermeiros auditores na gestão das organizações militares de 

saúde promove mudanças institucionais que vão desde questões contábeis 

financeiras ao aperfeiçoamento continuo dos processos regulatórios e 

principalmente na melhoria da qualidade da assistência a saúde dos usuários. 

    Logo, a auditoria em enfermagem contribui para que as organizações militares de 

saúde executem suas atividades com qualidade, eficiência e efetividade.  
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