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RESUMO 
 
A Auditoria em Serviços de Saúde é um tema dos mais relevantes às Instituições de Saúde,                
considerado essencial à manutenção da própria “saúde financeira” de tais organizações. Para haver             
um controle de gastos e a manutenção da viabilidade financeira das instituições, são necessários              
processos eficazes e eficientes e o pleno conhecimento destes, pelos seus executores, sendo o              
principal deles a auditoria. Neste sentido, o presente estudo teve por objetivo integrar os conceitos               
básicos e a informação científica relevante e atualizada, a fim de fornecer subsídios para a melhor                
compreensão da importância da Auditoria para o Sistema SAMMED/FuSEx.Foi realizada uma           
pesquisa bibliográfica baseada em publicações de autores de reconhecida importância no meio            
acadêmico, em material didático utilizado em curso de Pós-graduação - MBA em Auditoria Médica e               
em informações obtidas a partir de sítios com conteúdo de interesse da pesquisa na internet.Os               
resultados indicam que a capacitação em métodos de Auditoria em Saúde pelos profissionais             
envolvidos no atendimento aos usuários do Sistema SAMMED/FuSEx é de suma importância para a              
redução dos custos do Sistema como um todo, assim como o desenvolvimento de uma cultura que                
envolva a todos os profissionais do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro e também o usuário, e                 
consiste na promoção da harmonia entre os interesses dos usuários e dos prestadores dos serviços,               
com objetivo da manutenção da viabilidade do Sistema e a excelência do atendimento. 
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ABSTRACT 
 
The Auditorship in Services of Health is a subject of most excellent to the Institutions of Health,                 
considered essential to the maintenance of the proper “financial health” of such organizations. To have               
a control of expenses and the maintenance of the financial viability of the institutions, is necessary                
efficient and efficient processes and the full knowledge of these, for its executors, being main of them                 
the auditorship.In this direction, the present study it had for objective to integrate the basic concepts                
and the excellent and brought up to date scientific information, in order to supply subsidies the best                 
understanding of the importance of the Auditorship for the SAMMED/FuSEx System. A based             
bibliographical research in publications of authors of recognized importance in the half academic was              
carried through, in used didactic material in course of After-graduation - MBA in Medical Auditorship               
and information gotten from small farms with content of interest of the research in the Internet. The                 
results indicate that the qualification in methods of Auditorship in Health for the involved professionals               
in the customer service of the SAMMED/FuSEx System is of utmost importance for the reduction of                
the costs of the System as a whole, as well as the development of a culture that also involves to all the                      
professionals of the Service of Health of the Brazilian Army and the user, and consist of the promotion                  
of the harmony between the interests of the users and the rendering of the services, with objective of                  
the maintenance of the viability of the System and the excellency of the attendance. 
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1 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar ao leitor um dos temas            
mais relevantes às Instituições de Saúde, essencial à manutenção da própria “saúde            

financeira” de tais organizações. Considerado de maior relevância para o “Processo           
de Auditoria”, o pleno conhecimento pelos seus executores dos processos          

pertinentes. A evolução da medicina e o encarecimento da assistência à saúde,            

aliados a um aumento significativo da expectativa de vida da população brasileira            
nos últimos anos, poderão tornar inviáveis os sistemas de saúde, dentre eles o             

Sistema de Atendimento Médico-hospitalar aos Militares do Exército        
(SAMMED)/Fundo de Saúde do Exército(FuSEx). Portanto, são necessários        

processos eficazes e eficientes de controle de gastos, sendo o principal deles a             

auditoria. Considerando ainda os cenários nacional e mundial a respeito da           
assistência à saúde, seja pública ou privada, é imperiosa a manutenção da            

viabilidade financeira das instituições, para a própria manutenção dos interesses          
comuns a todos os envolvidos, sejam usuários do sistema, administradores ou           

prestadores de serviços. Algumas questões de estudo podem ser formuladas no           
entorno deste questionamento: 

a) Qual o conceito de auditoria em saúde? 

b) Quais as funções do auditor e os campos de atuação do médico e da              
enfermagem? 

c) Quais os perfis mais adequados desses profissionais? 

d) Quais são as ferramentas de trabalho que o auditor deve conhecer? 

e) Quais são os processos utilizados em auditoria? 
 

1.1 PROBLEMA 

 

Para a realização de um estudo que possa adicionar praticidade, eficiência e            

economia na área de auditoria em contas hospitalares, baseado em metodologia           

científica, é necessário definir o problema e estudar soluções possíveis para sua            
resolução, dentro dos preceitos do estudo trazendo contribuições úteis ao Exército           

Brasileiro. Isto posto, será apresentado, a seguir, como se chegou à definição deste             
problema. 
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1.1.1 Antecedentes do Problema 
O profissional da saúde, no âmbito de sua formação técnica tem como preceito             

básico promover saúde e bem estar dos pacientes. Durante sua formação           
acadêmica, pouco ou quase nada se fala sobre custo operacional de tais decisões.             

Sabe-se que para se promover saúde, tem-se que mobilizar uma equipe           

multidisciplinar no que tange saúde física e psíquica. À luz dos dias atuais em que               
se elevaram muito os custos com saúde; em que a tecnologia nos abrilhantou com              

conhecimento à mão do profissional e, as decisões têm que ser tomadas de forma              
rápida e efetiva, aflora a questão de quanto tudo isso implicará na conta médica.              

Criou-se então uma celeuma entre custo e instituição, seja esta, civil,Sistema Único            

de Saúde(SUS) ou militar. Neste cenário então crescede importância a capacitação           
do profissional de saúde em auditoria de contas médicas, para que com bom senso,              

saiba ponderar e saiba decidir o melhor para o paciente e com menos custo ao               
sistema. 

1.1.2 Formulação do Problema 
Tendo em vista este cenário problemático onde de um lado temos o paciente             

com sua doença e seus familiares e, do outro, o Exército Brasileiro, vamos             

contextualizar esse binômio no dia-a-dia hospitalar e vislumbrar o papel da auditoria            
de contas médicas buscando o menor e melhor custo-benefício para ambas as            

partes. 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo pretende Identificar a importância da auditoria em saúde e a             

capacitação dos profissionais que a executam para o sistema SAMMED/FuSEx,          
integrando os conceitos básicos de auditoria médica, de enfermagem, hospitalar e           

de convênios de saúde, tendo em vista o contexto nacional e internacional da             

assistência à saúde pública e privada. 

Objetivando alcançarêxito neste estudo calcando como base o estudo         

minucioso na temática desenvolvida como tema central, da capacitação profissional,          
para ser útil no sistema que integra o EB, levantaram-se objetivos específicos que             

irão delinear a trajetória deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

A fim de viabilizar a consecução deste estudo, foram formulados objetivos           
específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio descritivo apresentado          

neste estudo. 
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a. Realizar uma pesquisa bibliográfica a fim de levantar e elucidar os principais             
conceitos relativos aos processos de auditoria em saúde; 

b. Identificar e descrever os principais processos de auditoria médica e de            
enfermagem, assim como os aspectos éticos, técnicos e práticos envolvidos; 

c. Demonstrar a importância da capacitação em auditoria dos profissionais de           

saúde do Exército Brasileiro para o sistema SAMMED/FuSEx. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Exército Brasileiro, através do seu Sistema de Saúde, tem por necessidade a             
manutenção da assistência médica, odontológica ao seu pessoal e dependentes, e           

torna-se necessária a racionalização de custos e otimização da aplicação de           

recursos, necessitando de profissionais tecnicamente capacitados em auditoria, que         
deverão utilizar tais conhecimentos em prol do Exército Brasileiro, em um trabalho a             

ser realizado junto às Unidades Gestoras do SAMMED/FuSEx. 

Tendo em vista o cenário atual onde os custos com aprimoramento das            

técnicas diagnósticas, sofisticação dos estudos e encarecimento da aplicabilidade do          

aparato assistencial, necessita-se de estudo enfatizando o equilíbrio do custo em           
benefício das contas médicas, não pendendo para o lado da força, nem tampouco             

para o usuário.Importante ressaltar, que no processo de auditoria, busca-sea          
isonomia entre as partes, objetivando um custo de saúde enxuto, hábil, coerente e             

eficaz. 

Sendo assim, é de suma importância que tal assunto seja alvo de debates e              
estudos por parte dos militares, com enfoque na solução de tal problema, pois caso              

contrário o sistema de contas médicas SAMMED/ FUSEX poderá, em breve espaço            
de tempo, ter seu orçamento comprometido. 

Para isso, se torna importante que o conhecimento dos métodos de Auditoria            

seja estendido a todos os profissionais de saúde, no intuito de que os mesmos              
tenham conhecimento dos processos que são desencadeados após os         

encaminhamentos de consultas médicas, exames e internações hospitalares para os          
prestadores credenciados. Da mesma forma, deve-se sensibilizar o usuário de que é            

a parte mais importante do sistema e seria o principal prejudicado em caso de              

inviabilidade do mesmo. 

Por fim, a importância da capacitação dos profissionais de saúde em Auditoria            
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para o Sistema de Saúde do Exército Brasileiro, consiste na promoção da harmonia             
entre os interesses dos usuários e dos prestadores dos serviços, com objetivo da             

manutenção da viabilidade do Sistema e a excelência do atendimento. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo de revisão bibliográfica            
e calcado em procedimentos metodológicos. Assim, nesta seção, será apresentada          

de forma clara e detalhada como o problema elencado anteriormente pode ser            

solucionado, bem como quais critérios, estratégias e instrumentos foram utilizados          
no decorrer deste processo de solução e as formas pelas quais foram utilizados. 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do            
tipo aplicada, tendo por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática,          

identificando e demonstrando a importância do conhecimento dos conceitos,         

métodos, processos e dos aspectos éticos, técnicos e práticos de auditoria em            
saúde, dirigidos aos profissionais envolvidos com o Sistema SAMMED/FuSEx. 

Trata-se de revisão bibliográfica que, para sua consecução, teve por método a            
leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão            

integrativa, de forma a consubstanciar um texto atualizado e compreensível. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Para a definição de termos, levantamento das informações de interesse e           

estruturação de um modelo teórico de análise será foi realizada uma revisão de             
literatura, no período compreendido entre abril e julho do ano de 2020 nos seguintes              

moldes: 

a. Fontes de busca 
- Artigos científicos das bases de dados do Scholar Google, PubMed, e do             

SCIELO;  
- Livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais            

e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército;  

- Material didático utilizado em curso de Pós-graduação - MBA em Auditoria            
Médica; 
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- Manual de Auditoria Médica do Exército Brasileiro – DSAU; 
- Norma Técnica sobre Auditoria Médica no Âmbito do Exército Brasileiro; 

- Código de Ética Médica; 
- Legislação SAMMED/FUSEX – 11ª ICFEx. 

b.Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 
A fim de realizar a busca a respeito do assunto será utilizada a localização              

dados eletrônicos, por meio de sites de busca na internet. A fim de otimizar a busca,                

serão utilizados os seguintes termos descritores: auditoria hospitalar e sistema          

SAMMED/FUSEX. 

c.Critérios de inclusão: 

- Legislação vigente no sistema SAMMED/FUSEX 
- Manuais Atualizados do Exército Brasileiro 

- Enfatizar a capacitação do profissional de saúde para realização de auditoria            
hospitalar profícua e exitosa. 

d. Critérios de exclusão: 

- Demonstrar e avaliar de forma pormenorizada e detalhada as contas médicas; 
- Métodos de interpretação e avaliação de dados financeiros na auditoria           

hospitalar. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A revisão de literatura foi realizada com o intuito de reunir e expor tais              

conceitos e abordar, de forma crítica e equilibrada, dentro da ética profissional,            
aquilo que interessa à instituição Exército Brasileiro. 

A seguir serão abordados os principais conceitos relativos aos processos de           

auditoria médica e de enfermagem, assim como os aspectos éticos, técnicos e            
práticos envolvidos, demonstrando a importância da capacitação em auditoria dos          

profissionais de saúde do Exército Brasileiro para o sistema SAMMED/FuSEx. 

3.1 O conceito de auditoria em saúde  

A palavra Auditoria vem do latim AUDITORE, que significa aquele que           

ouve,ouvidor. É o perito encarregado de examinar contas. É uma atividade de            
avaliação independente e de assessoramento na administração de planos de saúde,           
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voltada para o exame e análise da adequação, eficiência (a ação), eficácia (o             
resultado), efetividade (o desejo; custo / benefício), e qualidade nas ações de saúde,             

praticadas pelos prestadores de serviço, sob os aspectos quantitativos (produção e           
produtividade), qualitativos e contábeis (custos operacionais), com observância de         

preceitos éticos e legais.(PAES & MAIA, 2005) 

A Auditoria Médica, é uma necessidade, e uma questão de comprometimento           
com a verdade, que justifica-se como estímulo à melhoria do padrão de            

atendimento, em sinal de respeito ao usuário. Sendo assim, o processo de            
auditagem respeita sempre os mesmos princípios técnicos e éticos. É uma atividade            

profissional da área médica e de enfermagem que respeita a autonomia profissional            

e os preceitos éticos, ditando as ações e relações humanas. Assim sendo, a             
auditoria em saúde analisa, controla e autoriza os procedimentos médicos para fins            

de diagnose e condutas terapêuticas que foram propostas e/ou realizadas.  

Consiste na conferência da conta ou procedimento, pelo auditor médico ou           

enfermeiro, analisando os documentos e procedimentos realizados no sentido de          

corrigir “falhas” ou perdas, objetivando a elevação dos padrões técnicos e           
administrativos, bem como a melhoria das condições hospitalares, com vistas ao uso            

racional dos recursos e objetivando um melhor atendimento à população. Sua           
existência, necessidades e objetivos são plenamente reconhecidos pela Legislação         

e pelos Códigos de Ética da área de saúde, assim como, pelas Normas             

Administrativas das Instituições de Saúde. Portanto, a Equipe de Auditoria deve           
estar atenta a seus limites, claramente definidos nos respectivos Códigos de Ética,            

tanto médico como de enfermagem, e embasada em Normas Técnicas próprias e            
Pareceres de Sociedades Científicas.(MOTTA, LEÃO, & ZAGATTO, 2003) 

O Auditor deve decidir sempre com respaldo técnico e científico, honestidade e            

responsabilidade. O Auditor ideal deve ser constituído de: 25% de discrição, 25% de             
ética, 25% de equilíbrio profissional e 25% de conhecimento e totalizando 100% de             

bom senso.(PAES & MAIA, 2005) 

 

3.2 Funções do auditor e os campos de atuação do médico e da enfermagem 

O auditor não deve ser entendido como alguém que tem apenas a função de              
fiscal, mas sim de orientador, pacificador, agente de mudança, de efetividade, de            

economicidade e eficiência. No elenco de atribuições do cargo e função, suas ações             
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têm caráter eminentemente administrativo, embora também se faça necessário o          
conhecimento técnico médico e os preceitos da doutrina ética, possibilitando atuar           

como mediador entre as partes envolvidas, ordenando, controlando e racionalizando          
os custos, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados e dos materiais e             

medicamentos usados. (PAES & MAIA, 2005) 

O Auditor tem função técnica administrativa quando planeja e ordena as           
despesas, analisa e orienta as ações, e exige e faz cumprir os direitos e deveres               

existentes e estabelecidos nas relações contratuais acordadas entre as partes. Por           
sua vez, o médico auditor, apresenta vital importância em sua função técnica, já que              

trabalha observando e corrigindo eventuais informações errôneas constantes nas         

prescrições/evoluções de outros colegas médicos. Tal função, exige a preservação          
da conduta e princípios éticos, identificando, relatando e denunciando as ações           

precipitadas, que poderiam expor o usuário. Concomitantemente, ser técnico em sua           
função, demanda favorecer o equilíbrio orçamentário e financeiro do plano e/ou           

seguro de saúde desenvolvendo meios para racionalizar custos, sem comprometer a           

qualidade do serviço oferecido. Frente ao elenco de atribuições e tarefas que o             
cargo permite e exige, torna-se necessário uma ampla experiência e conhecimento           

técnico médico que deve se somar a coerência de uma conduta sensata, pela             
firmeza, imparcialidade e bom senso nas decisões, que devem estar presentes a            

todo o momento, não permitindo que fatores externos possam interferir nas perícias            

e auditoria realizadas, portanto, o equilíbrio nas decisões é fruto de um processo             
global que envolve o médico auditor e que permite a manutenção do sistema. Estes              

foram fundamentais e contribuíram para o surgimento, avanço e solidificação da           
função, hoje largamente difundida, concorrida e aperfeiçoada. 

A Auditoria em Serviços de Saúde tem como Objetivo Básico conhecendo os            

contratos estabelecidos entre as partes, a exigência do fiel cumprimento do que foi             
acordado, e assim, conforme o descrito no Manual de Auditoria Médica do Exército             

Brasileiro, de 2017, transcrevo tais objetivos: 

a) Fazer respeitar o estabelecido em contrato entre as partes envolvidas, ou            

seja: Usuário X Prestadores de Serviço x legislação SAMMED-FUSEX-PASS. 

b) Manter o equilíbrio do sistema, possibilitando, a todos, o direito à saúde. 

c) Garantir a qualidade pelos serviços de saúde oferecidos e prestados. 
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d) Fazer cumprir os preceitos legais ditados pela legislação pátria ou pela ética              
médica e de defesa do consumidor. 

e) Atuar desenvolvendo seu papel nas fases de: Auditoria Prévia, Auditoria           
Concorrente e Auditoria Posteriori. 

f) Revisar, avaliar e apresentar subsídios, visando o aperfeiçoamento dos          

procedimentos administrativos, controles internos, normas, regulamentos e relações        
contratuais 

g) Promover o andamento justo, adequado e harmonioso dos serviços médicos           
e hospitalares pelos credenciados. 

h) Avaliar o desempenho médico, com relação aos aspectos éticos, técnicos e            

administrativos, da qualidade, eficiência e eficácia das ações de proteção e atenção            
à saúde. 

i) Promover o processo educativo com vistas à melhoria da qualidade do            
atendimento, a um custo compatível com os recursos financeiros disponíveis, e pelo            

justo valor do serviço prestado. 

j) Auxiliar no credenciamento/contratação de OCS/PSA. 

Nos planos e seguros de saúde o médico atua como orientador (interpretando            

normas acordadas nos contratos), ordenador, (conhecendo os direitos e deveres          
para autorização de procedimentos a serem realizados), fiscalizador, (verificando a          

finalidade e a indicação dos procedimentos), controlador (evitando desperdício e          

mantendo a qualidade da assistência, como também respeitando os direitos do           
paciente). Existem outras colocações para a atuação da Auditoria Médica          

classificando-a como Preventiva, Corretiva e Gerencial, porém, exercendo sempre a          
mesma função de perícia, operacional e avaliação do Serviço de Saúde. A Lei             

Federal Nº 9.656/98 regulamenta os planos, seguros de saúde e resoluções que            

dispõe de serviços no plano ambulatorial e hospitalar. Na análise de contas médicas,             
a atuação da Auditoria está voltada para verificação de códigos solicitados,           

autorizados ou não, corrigindo eventuais distorções, evitando cobrança incorreta e a           
consequente glosa. (HISTÓRICO DA AUDITORIA EM SAÚDE NO BRASIL –          

PORTAL DA EDUCAÇÃO) 

O Auditor tem como atribuição subsidiar os setores de análise com informações            
relevantes para o correto pagamento das contas além de ser um elemento de             

ligação entre os usuários e a empresa operadora do plano de saúde, agilizando a              
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parte técnica e dando suporte administrativo. A participação do enfermeiro nessa           
área, além de constituir um crescente campo de trabalho, vem somar-se à qualidade             

e observações específicas que vinham sendo exigidas no desempenho desta          
função. (MANUAL DE AUDITORIA MÉDICA DO EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017). O          

papel deste, é avaliar a assistência que o paciente está recebendo, assim como a              

correta, precisa e justa descrição na documentação do prontuário, durante a           
assistência.  

Com o objetivo de se ter uma visão global da assistência prestada ao paciente,              
é importante ressaltar que o enfermeiro auditor, limita-se à avaliação dos cuidados            

de enfermagem prestados ao paciente, enquanto o médico avalia as condutas/           

exames realizados, daí a importância de uma ação integrada com o auditor médico 

O Prontuário do paciente é a prova de técnica dos cuidados realizados e do              

tratamento recebido, espelhando, desta forma, a eficiência dos tratamentos         
instituídos; por isso, é de extrema importância para os profissionais de saúde e para              

o paciente, como garantia, o seu fidedigno preenchimento. 

É importante o estabelecimento de protocolos ou padrões mínimos desejados          
de assistência, como referencial para o exercício da avaliação e auditoria. Vários            

temas devem ser considerados, principalmente aqueles que se referem à utilização           
de materiais e equipamentos que suscitam áreas de conflitos, como a questão da             

medicação fracionada, utilização de escalpes ou cateteres, tratamentos de feridas e           

materiais específicos, troca de equipamentos, bomba de infusão, etc. 

Inserido na Auditoria, o enfermeiro torna-se um verdadeiro administrador, já          

que auxilia a gerenciar os custos de uma unidade, e envolve-se com itens             
concernentes a inexatidões, custos e planejamentos. Sendo responsável por uma          

unidade de serviço ou trabalhando na assistência direta ao paciente, necessita           

demonstrar habilidades funcionais como educacional, assistencial, de planejamento        
e administrativa, atribuições estas, solidificadas desde a sua formação básica.  

Portanto, o profissional de Auditoria de Enfermagem vem justificando seu          
papel, pois é a enfermagem que permanece dentro do hospital por 24 horas no dia e                

coordena tudo o que diz respeito ao atendimento do paciente, além de que 60% da               

conta hospitalar reflete diretamente o serviço de enfermagem, como a execução dos            
medicamentos e cuidados prescritos, as anotações e checagem pertinentes, os          

equipamentos e gases utilizados.  
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Atualmente, nos hospitais aonde vem se desenvolvendo, a Auditoria de          
Enfermagem tem dois grandes objetivos: mensurar a assistência prestada         

(qualidade), e compatibilizar o nível dessa assistência com a necessidade de           
controle dos custos hospitalares. A auditoria em seus diversos níveis de atuação            

deve considerar a elevação dos padrões técnicos e a melhoria das condições            

hospitalares. O Auditor em qualquer área de atuação contribui para a empresa            
pública ou privada, no sentido de promover e manter a saúde do usuário.( MANUAL              

DE AUDITORIA DE CONTAS MÉDICAS) 

3.3 Perfil desejável do Auditor em Saúde: 

Segundo PAES E MAIA (2005), em seu Manual de Auditoria de Contas             

Médicas, as características do auditor, são as seguintes: 

3.3.1 INDEPENDÊNCIA 

O Auditor deve ter independência nos níveis de atuacão, devendo no Exército            
Brasileiro, estar subordinado ao Subdiretor/Diretor da OM/OMS a que pertence, e           

possuir, mantendo espírito independente, isento de influência das áreas em revisão. 

3.3.2 SOBERANIA, MOTIVAÇÃO E APOIO DA DIREÇÃO 

São atributos fundamentais para o exercício da função. Muitas vezes, o            

sucesso do seu trabalho pode depender do respeito e confiança, cuja conquista se             
faz com as relações cordiais que mantém com as pessoas cujo trabalho examina.             

Atitudes negativas e agressivas dificultam os trabalhos e comprometem a          

imparcialidade dos mesmos. Cada auditor representa a imagem da organização a           
qual está ligado, daí a importância de seus atos e de sua apresentação. 

3.3.3 OBJETIVIDADE 

O Auditor deve procurar ser o mais objetivo em suas condutas, expressando             

sua opinão sempre embasada em fatos reais e apoiada em evidências suficientes. 

3.3.4 CONHECIMENTO TÉCNICO 

O Auditor deve ser possuidor de conhecimentos técnicos gerais,          

principalmente na área de cirurgia, procurando manter-se sempre atualizado no          
desenvolvimento da medicina como um todo, decidindo sempre com respaldo          

técnico e científico. Independente de sua formação profissional, deve possuir          

capacidade e prática essenciais a realização das atividades de controle e avaliação. 
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3.3.5 CAUTELA, BOM SENSO E ZELO PROFISSIONAL 

Deve agir sempre com prudência, atentando para o equilíbrio de sua ação,             

preservando a saúde do paciente, e contribuindo para o desenvolvimento de uma            
medicina de boa qualidade. 

3.3.6 HABILIDADE INTERPESSOAL PARA NEGOCIAÇÕES E INFLUÊNCIA 
PROFISSIONAL 

O Auditor tem que ser um exímio negociador nas diversas situações, sabendo             

tratar com as pessoas envolvidas no processo, fazendo-se respeitar como          
profissional técnico que é, sempre mostrando domínio de sua atividade. Possuir           

visão, orientação e senso de realidade, sabendo relacionar-se com cooperados e           

usuários, evitando atritos desnecessários.  

3.3.7 COMPORTAMENTO ÉTICO E OBEDIÊNCIA AO CÓDIGO DE ÉTICA         
MÉDICA E ENFERMAGEM 

A atitude do Auditor deve sempre ser ética, com imparcialidade nas aplicações             

normativas, exercendo com honestidade, objetiva e criteriosamente seus deveres e          

responsabilidades, infundindo por toda a organização, um padrão comportamental         
que possa ser imitado por todo o funcionalismo. 

3.3.8 SIGILO E DISCRIÇÃO 

São qualidades inerentes na área de saúde, e mais importantes ainda no             

campo da Auditoria, preservando sempre as partes envolvidas. O Auditor deve           

manter sigilo absoluto a respeito de informações confidenciais que, por força do            
trabalho, chegam ao seu conhecimento, só quebrando-o com seu escalão superior           

de subordinação, pois quaisquer comentários sobre a mataria com pessoas não           
autorizadas, somente deturpam e podem acarretar o desequilíbrio das atividades          

entre partes envolvidas. Portanto o Auditor Ideal deve ser constituído de: 25% de             

discrição + 25% de ética + 25% de postura profissional + 25% de conhecimento e               
100% de bom senso. 

3.3.9 PERFIL DO ENFERMEIRO AUDITOR 

● Respeitar, em qualquer circunstância, os níveis hierárquicos existentes em 

toda organização; 

● Manter comportamento ético e sigiloso absoluto a respeito de informações 
confidenciais; 



12 
 

● Observar os comportamentos internos; 
● Procurar, continuamente, melhorar sua capacidade e efetividade de trabalho, 

sempre atualizando seus conhecimentos; 
● Manter espírito independente isento de influências das áreas de revisão, e           

muito equilibrado, sem representar arrogância ou impassividade; 

● Expressar sua opinião sempre apoiada em evidências suficientes; 
● Cultivar o senso de proporção e julgamento, alicerçando seu ponto de vista            

impessoal e imparcial; 
● Ser afável no trato com as pessoas, pois o relacionamento auditado / auditor             

não pode ser frívolo e casuístico, mas harmônico e humano; 

● Relatar possíveis deficiências objetivamente; 
● Cada auditor representa a imagem da organização a qual está ligado, daí a             

importância de seus atos e mesmo de sua apresentação; 
● Nenhum auditor pode prescrever, evoluir ou alterar evoluções/informações no         

prontuário do paciente; 

● É vedado ao auditor tecer comentários de qualquer natureza com pacientes,           
familiares e/ou funcionários do hospital, de observações feitas através do prontuário,           

ainda que seja solicitado por eles; 
● É vedado ao auditor discutir sobre procedimentos realizados indevidamente         

pelo prestador de serviço em ambientes estranhos à Auditoria; 

● A postura e o respeito deverão ser mantidos sempre nas discussões e            
apresentações realizadas com prestadores de serviços; 

● É vedado ao auditor trabalhar na instituição a ser auditada, ou receber            
qualquer tipo de remuneração ou vantagens da mesma. 

3.4 Auditoria e a Ética Médica 

3.4.1 O PRONTUÁRIO MÉDICO 

O Prontuário Médico é um conjunto de documentos padronizados e           

ordenados, destinado ao registro dos cuidados profissionais prestados ao paciente          
pelos serviços de saúde pública ou privado. Ele é um elemento valioso para a              

instituição que o atende e para o médico, servindo como instrumento de defesa legal              

e também para o ensino e a pesquisa. O prontuário é um documento de manutenção               
permanente dos serviços de saúde, podendo, após 10 anos, a contar da data do              

último registro de atendimento do paciente, ser substituído por métodos de registro            
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capazes de assegurar a restauração plena das informações nele contidas.          
(MANUAL DE AUDITORIA MÉDICA DO EXÉRCITO BRASILEIRO) 

3.4.2 A ÉTICA EM AUDITORIA 

A perícia é amplamente utilizada em órgãos públicos e privados e em si não é               

antiética. O exame do paciente, desde que este o permita, pode ser feito com o               

objetivo de verificação dos serviços a serem prestados ou já prestados. O cuidado             
ético a ser tomado, tanto por médicos prestadores de serviços quanto pelos            

auditores, é de não transformar o paciente em objeto de interesse ou vítima de              
divergências entre médicos e operadoras de planos de saúde. Tanto o prestador de             

serviços quanto o auditor devem buscar sempre o benefício do paciente, alvo de             

toda a atenção médica. Sempre haverá como resolver conflitos médicos ou           
financeiros a posteriori, sem a presença do paciente. (MANUAL DE AUDITORIA           

MÉDICA DO EXÉRCITO BRASILEIRO) 

A solicitação, por parte do perito, do envio de exames subsidiários ou de             

relatórios médicos pode dirimir a maior parte das dúvidas existentes. Quanto à            

auditoria de contas médicas, o auditor deve ter o cuidado de preservar o prontuário              
médico de suas observações. Anotações poderão ser feitas na folha de faturamento            

ou nos impressos da contratante de serviços, mas nunca no prontuário médico. O             
auditor deve pressupor que todos os prestadores são honestos, e não que todos são              

fraudulentos em potencial. (MANUAL DE AUDITORIA MÉDICA DO EXÉRCITO         

BRASILEIRO) 

Os prestadores de serviços devem respeitar o papel do médico auditor, e            

entender a auditoria médica como um mecanismo natural de controle para o bom             
funcionamento dos sistemas. Isto entendido, o cumprimento do código de ética           

médica fica facilitado. A ética é a base de que toda relação humana necessita para               

ocorrer de modo saudável e isenta ou protegida de percalços. Os peritos estão             
sujeitos à disciplina judiciária, sendo considerados auxiliares da Justiça em virtude           

da necessidade apresentada pelo juiz, de solucionar questões que exigem          
conhecimentos específicos em determinadas matérias de difícil elucidação.  

Assim, pode-se atribuir à sua função, comprometimento de poder público,          

implicando na consideração de que os documentos por ele assinados presumem fé            
pública, isto é, um crédito que deve ser dado, em virtude de lei expressa, aos               

documentos e certidões emitidos por alguns servidores públicos ou pessoas com           

http://www.dsau.eb.mil.br/index.php/contas-medicas?download=657:auditoria-manual
http://www.dsau.eb.mil.br/index.php/contas-medicas?download=657:auditoria-manual
http://www.dsau.eb.mil.br/index.php/contas-medicas?download=657:auditoria-manual
http://www.dsau.eb.mil.br/index.php/contas-medicas?download=657:auditoria-manual
http://www.dsau.eb.mil.br/index.php/contas-medicas?download=657:auditoria-manual
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delegação do poder público no exercício de suas funções, reconhecendo-os como           
fidedignos. 

O manuseio do prontuário e o exame do paciente por parte do auditor não              
infringem a ética. O único impedimento ao exame do paciente é quando este não o               

desejar. Assim, o médico auditor deve restringir o exame aos casos absolutamente            

necessários, em casos que a análise do prontuário e a simples entrevista não             
esclareçam o auditor, devendo ser o mais breve possível. Neste caso, o médico             

auditor deve apresentar-se ao paciente, explicar-lhe a sua função e pedir-lhe licença,            
caso julgue o exame direto necessário. Nenhum auditor poderá, sob qualquer           

pretexto, prescrever, evoluir, solicitar exames ou dar alta à paciente assistido por            

outro colega. O prontuário médico é franqueado à inspeção do médico auditor, mas             
não poderá ser adulterado em hipótese alguma. As anotações poderão ser feitas na             

folha de faturamento ou nos impressos da contratante de serviços, mas jamais no             
prontuário médico ou nos impressos do prestador. Quanto à questão da alta            

hospitalar, o auditor não poderá efetivá-la, mas poderá solicitar ao colega assistente            

que avalie a possibilidade de uma alta. Caberá a ele, médico assistente, que é o               
responsável pelo paciente, avaliar o pedido de seu colega, com ele concordar ou             

não.(MANUAL DE AUDITORIA MÉDICA DO EXÉRCITO BRASILEIRO) 

Todo e qualquer questionamento do auditor deverá ser feito em relatório e            

jamais no prontuário. Uma cópia do relatório deverá ser fornecida ao médico            

assistente ou, na ausência deste, ao Diretor Clínico do hospital. Em seu relatório, o              
auditor poderá questionar e solicitar informações sobre o motivo da internação, da            

realização de um exame, da necessidade de prorrogação da internação ou de            
qualquer outra conduta. Tais questionamentos são mister da função de auditoria,           

devendo ser feitos sempre com polidez e respeito ao colega assistente. Sempre que             

possível, é salutar o encontro e o diálogo entre médico auditor e médico assistente.              
Tal contato deverá pautar-se pelo que é preconizado nos artigos 52, 94 e 97 do               

Código de Ética Médica(2018), ou seja, respeito, independência e consideração          
profissionais. 

Em cumprimento ao artigo 94 do Código de Ética Médica, o auditor não deverá              

tecer nenhum comentário com o examinado ou seus acompanhantes, ainda que seja            
questionado por estes. Se isto ocorrer, deverá o auditor polidamente esclarecer que            

somente o colega assistente poderá dar-lhes informações. O auditor somente          

http://www.dsau.eb.mil.br/index.php/contas-medicas?download=657:auditoria-manual
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infringirá este artigo quando colocar-se entre o médico assistente e seu paciente,            
impedindo o livre exercício profissional. Não se deve confundir questionamento ou           

solicitação de relatório com interferência nos atos profissionais de outro colega. Nem            
mesmo a glosa (não pagamento) pode assim ser entendida como tal. A interferência             

só se dará por proibição explícita ou por ato médico executado pelo médico auditor.              

Intervir significa tomar parte voluntariamente, meter-se de permeio, vir ou colocar-se           
entre por iniciativa própria, ingerir-se. As discordâncias de nomenclatura dos atos           

médicos, da sua codificação através de tabelas, do valor financeiro a ser pago,             
glosas e outras atividades puramente administrativas, não se constituem em          

interferência no ato profissional. Conflitos médicos ou financeiros deverão ser          

resolvidos a posterior, sem a presença do paciente. Deverá ainda o auditor, médico             
e de enfermagem, participar de negociações de Contratos, visando sempre a           

compatibilidade da boa qualidade dos serviços com a redução de custos. 

3.5 Ferramentas de Trabalho 

De acordo com o Manual de Auditoria de Contas Médicas,o auditor necessita            

de um conjunto de elementos classificados como ferramentas de trabalho,          
indispensáveis para o bom desenvolvimento da sua tarefa. Não pode um auditor            

realizar sua atividade em toda sua plenitude se não conhecer:  

● Seu papel de auditor no processo 

● Relação dos Prestadores de Serviços 

● Detalhes do Contrato firmado entre as partes envolvidas 
● Diagnóstico da doença em código (CID - 10) 

● Tabelas de honorários médicos 
● Tabela de negociação adotada (Taxas e Diárias) 

● Tabela de materiais descartáveis 

● Tabela de órteses e próteses 
● Tabelas de valores BRASÍNDICE, SIMPRO, AMB E CBHPM 

● Dicionários de especialidades farmacêuticas e de Genéricos 
● Conta hospitalar 

● Prontuários clínicos com os relatórios médicos e de enfermagem 

●Boletins, fichas de atendimentos médicos, e laudos médicos. 

As ferramentas de trabalho que existiam em épocas passadas e eram           

colocadas à disposição para atender as necessidades de um auditor eram apenas o             
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Código Internacional de Doenças, as Tabelas de Procedimentos Médicos e as listas            
de preços de materiais e medicamentos. Porém, mais recentemente, com o           

surgimento da lei dos planos de saúde e o código de defesa do consumidor, os               
dispositivos colocados para o auditor como fonte de consulta e elementos de            

trabalho assumiram características próprias pelas exigências do mercado, o que          

obrigou de modo indispensável o conhecimento do contrato de prestação de serviço            
oferecido e acordado entre as partes. 

As tabelas de procedimentos permitem ao auditor tanto na pré-análise como na            
fase de auditoria analítica melhor poder de decisão, tanto na adequação do código             

do procedimento quanto nos valores a serem pagos pelos procedimentos realizados,           

seja para diagnose como para terapêutica, atendendo aos procedimentos clínicos e           
cirúrgicos. Neste caso, estabelecendo númerode auxiliares e portes anestésicos e          

ainda orientando a cobrança para procedimentos cirúrgicos associados pela mesma          
via ou vias distintas, pela mesma equipe ou por mais de uma equipe e ainda               

duplicando valores dos honorários profissionais nos casos pertinentes, entre tantos          

outros que as tabelas de procedimentos médicos oferecem. (MANUAL DE          
AUDITORIA DE CONTAS MÉDICAS) 

Os materiais e medicamentos utilizados por um paciente quando submetido a           
um procedimento tem como ponto de referencia de seus valores as tabelas            

BRASINDICE, SIMPRO, AMB e CBHPM. Se porventura algum item que não conste            

nas tabelas supracitadas for utilizado, em geral, são realizados acordos e formas de             
pagamento, sendo a mais comum o pagamento pelo valor da nota fiscal de compra,              

desde que esta esteja anexada,ou ainda há casos em que se paga por similaridade              
de produto. É importante o auditor estar ciente de que, para cada produto, existe um               

valor de preço mínimo e máximo de comercialização, sobre o qual deverá incidir a              

taxa de comercialização sobre a Nota Fiscal. O Dicionário de Especialidades           
Farmacêuticas (DEF) e atualmente o de Medicamentos Genéricos é outra          

ferramenta de consulta do auditor. Quando do fechamento dos prontuários e contas            
médicas nas auditorias analíticas, a diversificação de medicamentos e suas          

apresentações e embalagens, não permiteque o auditor guarde tantas informações,          

devendo realizar consulta para permitir uma melhor análise. 

Além disso, o acesso ao prontuário médico ou qualquer outro elemento que            

permita ao auditor conhecer os procedimentos realizados com o paciente, durante           
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internamento hospitalar, tais como relatórios, laudos e boletins, permite ao médico           
auditor o livre exercício da sua função. Sua atuação é um ato médico, com linhas de                

ações previstas e determinadas, indispensáveis para o bom exercício de qualquer           
atividade. 

Concluindo, este conjunto de ferramentas é indispensável para o médico          

investido no cargo de auditor, permitindo com que este desenvolva suas atividades            
em toda sua plenitude, respeitando o que é preceituado no código de ética médica e               

processo penal. Fundamentado nos seus conhecimentos e formação médica,         
dentro da coerência e bom senso que devem nortear suas funções de ordenador de              

despesa, fiscalizador das ações médicas, mediador dos atos e instrutor do processo            

para o qual foi designado para proceder perícia. 

3.6 Processos de Auditoria 

O processo assistencial ou de atendimento ao cliente deve ser visto em sua             
integridade, devendo o auditor levar em consideração vários aspectos, entre eles a            

consulta, os exames, as terapias, a hospitalização e a convalescença. A Auditoria            

deve desenvolver suas atividades, mesmo considerando a necessidade de tarefas          
muito específicas, sem perder a dimensão do conjunto. Em relação à assistência            

ambulatorial, os meios de controle são predominantemente analíticos. Entretanto,         
mesmo baseada em análise de registros, documentos e relatórios, a auditoria pode            

delinear o perfil assistencial e identificar situações incomuns que necessitem de           

observação direta, desde a visita ao serviço auditado até as entrevistas com            
pacientes. Segundo o Manual de Auditoria Médica do Exército Brasileiro(2017),é          

bom lembrar que a equipe de auditores responsáveis pelo controle ambulatorial           
deve conhecer o funcionamento dos serviços auditados, sendo as visitas          

preliminares imprescindíveis para um seguimento analítico. Para o bom         

desempenho da auditoria analítica de caráter sistêmico são importantes as          
seguintes informações: 

● número de usuários; 
● universo de PSA credenciados / especialidades; 

● número de consultas encaminhadas / especialidades; 

● número de retornos; 
● exames gerados / consultas / profissional,e; 

●índice de normalidades dos exames 
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A Assistência Hospitalar exige uma auditoria em três níveis ou componentes: 

a) Preliminar ou Prospectiva – relacionada com a admissão. 

b) Concorrente ou Concomitante – relacionada com a hospitalização. 

c) Retrospectiva – relacionada com as informações obtidas após a alta do            

paciente. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível realizar, ao mesmo tempo, a melhoria da qualidade do atendimento            

e a redução de custos nos serviços de saúde? A resposta para este questionamento              
invariavelmente vem de encontro com a importância do papel desempenhado pela           

Auditoria em Saúde, que é um dos componentes essenciais na manutenção da            

viabilidade dos serviços de saúde, sejam públicos ou privados, tanto do ponto de             
vista econômico quanto em qualidade do atendimento aos seus usuários. 

A regulação, mediação e manutenção dos interesses entre operadoras de          
saúde, prestadores de serviços e usuários muitas vezes executados pelos auditores,           

é condição essencial para a viabilidade dos sistemas de saúde, onde a relação entre              

os componentes deve ser harmônica, visto que existe uma relação de           
interdependência, onde um não sobrevive sem o outro.  

Mas em que aspecto a Auditoria se torna importante para o Sistema de Saúde              
do Exército Brasileiro? Acredito que, na medida em que os custos da saúde em              

geral se tornam a cada momento maiores, tendo em vista a crescente complexidade             

dos procedimentos médicos, o aumento da expectativa de vida da população e a             
ampliação do número de usuários beneficiários do sistema, a capacitação em           

métodos de Auditoria em Saúde pelos profissionais envolvidos no atendimento aos           
usuários do Sistema SAMMED/FuSEx é de suma importância para a redução dos            

custos do Sistema como um todo. Também considero importante o desenvolvimento           

de uma cultura que envolva a todos os componentes do sistema, e não somente aos               
que estão diretamente envolvidos no processo de auditoria, mas que inclua           

profissionais do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro. Tal envolvimento tem como            
prioridade a preocupação pelo bom atendimento, pelo menor custo possível, sem           

comprometer a qualidade, seja nas Organizações Militares(OM)/Organizações       

Militares de Saúde (OMS) ou na triagem dos encaminhamentos de requisições de            
exames e procedimentos de alto custo, para Organizações Civis de Saúde           
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(OCS)/Profissionais de Saúde Autônomos (PSA). 

Para isso, se torna importante que o conhecimento dos métodos de Auditoria            

seja estendido a todos os profissionais de saúde, no intuito de que os mesmos              
tenham conhecimento dos processos que são desencadeados após os         

encaminhamentos para os prestadores credenciados. Da mesma forma, deve-se         

sensibilizar o usuário de que é a parte mais importante do sistema e seria o mais                
prejudicado em caso de inviabilidade do mesmo. Por fim, a importância da            

capacitação dos profissionais de saúde em Auditoria para o Sistema de Saúde do             
Exército Brasileiro, consiste na promoção da harmonia entre os interesses dos           

usuários e dos prestadores dos serviços, com objetivo da manutenção da viabilidade            

do Sistema e a excelência do atendimento. 
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