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RESUMO 
 
 

Os gestores em saúde vêm utilizando como ferramenta de gestão a auditoria em saúde, 
como metodologia para compreender um processo administrativo sistemático, crítico, 
controlado e contínuo que permite avaliar ações e colaborar nas decisões das unidades 
gestoras do Fundo de Saúde do Exército. Além disso, auxilia na redução de custos e na 
melhoria da qualidade dos serviços oferecidos. Assim, o objetivo deste estudo é entender o 
fluxo do processo de encaminhamento dos beneficiários do Sistema de Saúde do Exército e 
identificar o processo de gestão das guias de encaminhamentos, utilizando como ferramenta 
os relatórios oferecidos pelo Sistema de Registro de Encaminhamento. Para tanto a 
metodologia utilizada é de caráter descritivo e de natureza qualitativa e quantitativa. Os 
resultados indicam que existe a necessidade de melhorias de cada etapa do processo para 
buscar a eficácia de gestão e obter resultados mais significativos para as organizações 
militares envolvidas. Nesse contexto, a auditoria em saúde é uma ferramenta de gestão 
essencial para uma gestão de qualidade para as unidades gestoras do Fundo de Saúde do 
Exército, que gera redução de custo e qualidade dos serviços prestados. 
 
Palavras-chave: Gestão em Saúde. Auditoria em Saúde. Serviço de Saúde do Exército. 
 



 

 

ABSTRACT 

 

Health managers have been using health auditing as a management tool, as a methodology 
to understand a systematic, critical, controlled and continuous administrative process that 
allows evaluating actions and collaborating in the decisions of the managing units of the 
Army Health Fund. In addition, it helps to reduce costs and improve the quality of services 
offered. Thus, the objective of this study is to understand the flow of the referral process of 
beneficiaries of the Army Health System and identify the management process of referral 
guides, using the reports offered by the Referral Registration System as a tool. Therefore, 
the methodology used is descriptive and qualitative and quantitative in nature. The results 
indicate that there is a need for improvements at each stage of the process to seek 
management effectiveness and obtain more significant results for the military organizations 
involved. In this context, health auditing is an essential management tool for quality 
management for the managing units of the Army Health Fund, which generates cost 
reduction and quality of services provided 
 
Keywords: Health Management. Health Audit. Army Health Service. 
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Auditoria em Saúde na Gestão dos encaminhamentos para 
assistência à saúde complementar das Unidades Gestoras do Fundo 
de Saúde do Exército 
 

VANESSA PINHEIRO DE BARROS1 

CLAUDIO RUSSIO DE OLIVEIRA2 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Sistema de Saúde brasileiro com objetivo de sobreviver no mercado de trabalho 

cada vez mais globalizado e competitivo vem passando por transformações na busca de 

melhoria contínua de seus processos, produtos e serviços. Para isso, os gestores em saúde 

procuram se adequar às mudanças da sociedade contemporânea e atender às demandas 

dos seus usuários, cada vez mais exigente. Desta forma, os gestores em saúde vêm 

utilizando como ferramenta de gestão a auditoria em saúde, como metodologia de 

avaliação, para auxiliar na redução de custos e na melhoria da qualidade dos serviços 

oferecidos. 

Existem diferentes conceitos de auditoria, que variam conforme o autor e de acordo 

com sua finalidade. Para Chiavenato (2006), assevera que a auditoria é um sistema de 

revisão de controle para informar a administração sobre a eficiência e a eficácia dos 

programas em desenvolvimento, sendo sua função não indicar exclusivamente as falhas 

e/ou os problemas, mas também apontar sugestões e soluções, admitindo, desta forma um 

caráter educador. Segundo Weersma et al (2015) avigoram que nos serviços públicos é um 

dever dos gestores o controle e a boa aplicação do recurso na busca da eficácia e eficiência 

administrativa. Desta forma, a auditoria em saúde exerce um papel essencial como 

instrumento de controle e monitoramento do processo administrativo. 

Nesse contexto, no âmbito do Exército Brasileiro (EB), suas organizações militares 

(OM), de caráter operacional ou de saúde, possuem como responsabilidade garantir a 

assistência à saúde dos seus beneficiários, em que o auxílio à saúde é prestado internamente 

ou através de contratos administrativos firmados para a prestação à saúde regionalizado, 

para atender a demanda de saúde a este público.  

                                                           
1
 Capitão, Dentista, especialista em Dentística Restauradora, Escola de Saúde do Exército, E-mail: 

vpbarros.20@gmail.com. 
2
 Capitão, Médico, especialista em Neurocirurgia, Escola de Saúde do Exército.   



 

 

Para a realização de gestão de saúde no EB, o serviço de auditoria em saúde 

configura-se como uma ferramenta de controle da administração pública, por apresentar 

atribuições como acompanhar, verificar e fiscalizar a aplicação de recursos públicos 

destinados a assistência à saúde (MEIRELES, 2003). 

Segundo Brasil (2021), no ano de 2020, o EB empregou em torno de R$ 1,16 bilhões 

para fazer frente às despesas com o pagamento de Organizações Civis de Saúde (OCS) e 

Profissionais de Saúde Autônomos (PSA), credenciados para complementar o atendimento 

prestado no âmbito do Sistema de Saúde do Exército. Dessa forma, verifica-se a importância 

da realização de gestão dos encaminhamentos para as OCS/PSA, como assistência à saúde 

complementar das unidades gestoras (UG) do Fundo de Saúde do Exército (FuSEx).  

O EB conta com o apoio de Sistema de Registro de Encaminhamento (SIRE) com o 

propósito de gerenciar o processo de assistência à saúde, cuja finalidade é a do controle 

informatizado do atendimento médico-hospitalar efetuado pelo SSEx, estando entre suas 

atividades, acompanhar as despesas desde a sua origem e também acompanhar o 

desempenho das OM subordinadas a cada escalão de comando. 

O objetivo do trabalho foi identificar o processo de gestão dos encaminhamentos, 

utilizando como ferramenta definida o SIRE, das UG/FuSex. E com a finalidade de delimitar e 

alcançar o desfecho esperado para o objetivo geral, os objetivos específicos levantados 

foram: (a) identificar as OM que recebem recursos para gestão à assistência à saúde dos 

beneficiários a elas vinculadas; (b) identificar os critérios adotados pelo SIRE para a avaliação 

de gestão das contas médicas; (c) verificar as avaliações das UG/FuSex disponibilizados pelo 

SIRE, no que ser refere ao processo de encaminhamentos de usuários para a rede 

credenciada. 

Para a realização de um estudo coerente e capaz de trazer contribuições úteis ao EB, 

através da metodologia científica, faz-se necessária a definição do problema para o qual será 

buscada uma das possíveis soluções. Diante disso, a pergunta do trabalho será como está a 

gestão do processo de encaminhamentos dos usuários, que possuem o direito ao SSEx, para 

a rede credenciada de OCS/PSA, levando em consideração os critérios adotados pelo SIRE? 

 

 

 

 



 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar ao leitor a auditoria em saúde na 

gestão dos encaminhamentos para à assistência à saúde complementar das unidades 

gestoras do FuSEx. Para este propósito o trabalho será de caráter descritivo e de natureza 

qualitativa e quantitativa.  

O estudo envolveu pesquisa bibliográfica às legislações de auditoria em saúde, 

regulamentações do Exército Brasileiro em auditoria em serviço de saúde e legislação de 

Gestão Pública. 

As fontes de busca foram de artigos científicos das bases de dados do Scholar Google, 

do SCIELO, da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e de Legislações Militares. 

A fim otimizar a busca, foram utilizados os seguintes termos descritores: "auditoria em 

saúde” e “gestão em saúde”. 

Os critérios de inclusão foram sobre o tema em português e inglês e como critérios 

de exclusão foram os estudos que não eram relacionados à auditoria em saúde e gestão em 

saúde. 

Tratou-se de uma pesquisa de caráter descritivo e de natureza qualitativa e 

quantitativa.  

Os dados obtidos com a pesquisa bibliográfica e documental foram analisados de 

forma lógica e pragmática, possibilitando conclusões coerentes.  

Com a finalidade de verificar a gestão de encaminhamento das unidades gestoras do 

SSEx foi realizada a coleta de dados de relatórios no sistema de registro de encaminhamento 

no período de 01/02/2021 a 31/05/2021. E em consequência, foi realizada a análise das 

informações para avaliar e mensurar a auditoria nas UG/FuSex. 

Para Triviños (1987) a pesquisa descritiva estabelece do pesquisador/investigador 

uma série de contribuições sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo descreve fatos 

e fenômenos de determinada realidade, como no caso deste trabalho, que descreve o fluxo 

do processo de encaminhamento dos beneficiários do SSEx e identifica o processo de gestão 

das guias de encaminhamento, por meio do SIRE. 

Para o tratamento dos dados e análise qualitativa, foram seguidas as etapas 

propostas por Bardin (1994, 2011) e Minayo (2012a). Primeiramente foi realizada a 

organização e leitura do material coletado, objetivando a apropriação das informações 



 

 

contidas no material analisado. Tal material contemplou as legislações especificas sobre o 

sistema de saúde do Exército e sobre auditoria, relatórios de gestão obtidos do sistema de 

registro de encaminhamentos (SIRE), além dos dados quantitativos, o que formou o corpus 

da análise, conforme prevê Bardin (1994). 

Para Minayo (2012b), o percurso analítico e sistemático, busca a objetivação de um 

tipo de conhecimento, tendo como pano de fundo: opiniões, valores, representações, ações 

humanas e sociais sob o cenário onde atuam os atores em intersubjetividade. Portanto, 

buscou-se dar definição às características encontradas no material analisado. Desse modo, a 

análise desse estudo, discorrem com outros estudos na literatura, com objetivo de embasar 

e enriquecer a discussão. Tanto os dados quantitativos quanto qualitativos foram 

compilados e analisados buscando responder à questão de pesquisa e alcançar os objetivos 

propostos. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

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

em saúde, de forma sucinta, dentro daquilo que interessa ao presente trabalho, apresentar 

também o sistema de saúde do EB e o sistema de registro de encaminhamento.    

 

3.1 Auditoria 

Neste subitem serão descritos os conceitos de auditoria em saúde e auditoria em 

saúde no Exército Brasileiro. 

 

3.1.1 Auditoria em saúde 

 

A atividade de auditoria é uma prática originária da área contábil, que surgiu dos 

séculos XV e XVI na Itália, a partir de práticas de escrituração mercantil e, posteriormente, 

evoluiu impulsionada pelo modo de produção do capitalismo, como um instrumento de 

controle financeiro, por contabilizar os gastos e os ganhos de um negócio (SANTI, 1998).  

Na área da saúde, a atividade de auditoria começou no início do século XX, sendo 

empregada como uma ferramenta de qualidade na assistência, e se consolidou como um 



 

 

instrumento de controle e regulação dos custos de emprego dos serviços de saúde, ao longo 

das últimas três décadas (PINTO e MELO, 2010). 

No Brasil, a auditoria médica e de enfermagem surgiu na década de setenta, de 

forma incipiente. A partir de então, a auditoria passou a ser reconhecida como um recurso 

fundamental para que empresas busquem a veracidade de seus dados, bem como eliminem 

eventos que não condizem com seus objetivos e na definição de tomada de decisões. 

SANTOS et al (2012) e MENDONÇA e CARVALHO (2016) consideram que outros fatores 

possam contribui para a relevância da auditoria em saúde, que é a garantia de emprego dos 

recursos para aquilo que estavam programados, objetivando a qualidade dos atendimentos 

e evitando situações de irregularidades que causem danos financeiros. 

Por sua vez, Basso (2005) define auditoria em sentido mais amplo que avalia a 

organização/instituição, os seus negócios e a situação da empresa examinada, com 

finalidade de orientar a administração na melhoria de seus processos e procedimentos, para 

garantir a continuidade e a evolução dos negócios, e desta forma gerar benefícios para a 

instituição e colaboradores. 

Independente das diversas classificações, para Weersma (2018) a auditoria em saúde 

compreende um processo administrativo sistemático, crítico, controlado e contínuo, que 

avalia ações e colabora nas decisões das organizações que prestam serviços na área de 

saúde. Diante disso, a auditoria tem como objetivo colaborar e incrementar a gestão 

administrativa de forma a garantir a qualidade no atendimento aos beneficiários, evitar 

desperdícios e auxiliar no controle dos custos e melhoria do serviço.  

O mesmo autor afirma que o serviço de auditoria em saúde também procura 

efetividade, assegurando o máximo de benefício, com menor risco e maior eficiência (busca 

o seu objetivo da melhor maneira possível, buscando produtividade) e eficácia (quando a 

instituição alcança os seus objetivos) possível, sempre devendo estar rigorosamente de 

acordo com as disposições legais e institucionais vigentes.  

 

3.1.2 Auditoria em saúde no Exército Brasileiro 

 

A auditoria em saúde no âmbito do Exército Brasileiro foi regulada através da 

Portaria nº 759 do Comandante do Exército de 20 de dezembro de 2002. Esta portaria 

determina que todas as organizações militares de saúde constituíssem suas Comissões de 



 

 

Lisura de Contas Médicas, com a finalidade de efetuar revisão técnica, ética e contábil das 

contas médicas e ambulatoriais oriundas de prestadores contratados ou credenciados pelo 

SSEx, para evitar possíveis equívocos, controlar a qualidade dos serviços e zelar pelo 

judicioso emprego dos recursos financeiros (BRASIL, 2002). 

As Comissões de Lisura de Contas Médicas, determinada pela mesma portaria  

descrita, apresenta como principais atribuições e competências: (1)  verificar a existência da 

documentação de encaminhamento ou de caracterização de emergência/urgência; (2) 

conferir, de acordo com tabelas apropriadas, medicamentos e materiais cobrados, com os 

que foram prescritos nas "papeletas" e nas fichas de gastos do centro cirúrgico e/ou de 

enfermagem; (3) verificar se os honorários médicos estão de acordo com o estabelecido nos 

contratos ou, em casos específicos, se são compatíveis com a prática médica; e (4) no 

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

não seja necessário efetuar licitação (BRASIL, 2002). 

Neste contexto, para Chiavenato (2006), a auditoria em saúde além de ser entendida 

como um sistema de revisão de controle para levar informação à administração acerca da 

eficiência e da eficácia dos serviços em desenvolvimento, possui também um caráter 

educativo, não sendo função dos auditores apenas indicar os problemas e falhas, mas 

também elencar sugestões e soluções, atuando de forma educativa. Neste sentido, para as 

organizações militares brasileiras a auditoria em saúde configura-se como ferramenta de 

gestão dos contratos celebrados com as organizações privadas prestadoras de serviço de 

saúde de modo regionalizado, para o acompanhamento e a fiscalização do seu correto 

cumprimento. 

Para Brasil (2017), dentre outras finalidades do serviço de auditoria, a auditoria em 

Serviços de Saúde no EB tem como objetivo básico, além de conhecer os contratos, realizar o 

cumprimento do que foi acordado entre as partes envolvidas, e assim: 

a) fazer acatar o estabelecido em contrato entre as partes envolvidas; 

b) manter a estabilização do sistema, de forma a possibilitar aos usuários o direito à 

saúde; 

c) garantir a qualidade dos serviços da área de saúde prestados; 

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) avaliar, revisar e apresentar dados, buscando oportunidade de melhoria no 

aperfeiçoamento de procedimentos administrativos, no controle internos, nas normas, nos 

regulamentos e nas relações contratuais;   

g) promover o fluxo justo, apropriado e harmonioso dos serviços de assistência 

médicas e hospitalares pelos credenciados;  

h) avaliar o desempenho da assistência da assistência médica, quanto aos aspectos 

éticos, técnicos e administrativos, da qualidade, eficácia e eficiência 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; e  

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

 

3.2 Sistema de Saúde do Exército 

 

O Exército Brasileiro, por meio do Sistema de Saúde do Exército, proporciona aos 

seus usuários assistência à saúde nas suas organizações militares ou encaminha os seus 

usuários para Organizações Civis de Saúde (OCS) ou para Profissionais de Saúde Autônomos 

(PSA), por meio de contratos administrativos. Esse encaminhamento ocorre quando há um 

esgotamento da sua capacidade assistencial interna.  

Para melhor visualizar as estruturas organizacionais do EB, verifica-se que estas 

estruturas estão distribuídas em Organizações Militares de Saúde (OMS) em que possui o 

Hospital Central do Exército, seis Hospitais Militares de Área, sete Hospitais Gerais, dez 

Hospitais de Guarnição, quatro Policlínicas Militares e as OMS especiais representadas pelo 

Laboratório Químico-Farmacêutico do Exército, Instituto de Biologia do Exército, Hospital 

Militar de Resende, Hospital de Campanha e pela Odontoclínica Central do Exército, 

conforme apesenta a figura 01. 



 

 

Completando a capilaridade nacional, o Exército possui vinte e nove Postos Médicos 

de Guarnição e, aproximadamente, trezentos e quarenta Seções de Saúde de Organização 

Militar e cento e cinquenta e três unidades gestoras, para oferecer atendimento-médico 

hospitalar aos seus beneficiários. 

 

 

                          Figura 01: Estruturas organizacionais do Exército Brasileiro. 
                          Fonte: Brasil (2021c).  
 

Para oferecer o atendimento aos beneficiários, a Instituição Exército Brasileiro cria o 

Fundo de Saúde do Exército (FuSEx) que foi instituído pela Portaria Ministerial Nº 3.055, de 7 

de dezembro de 1978, e regulamentado, atualmente, pela Portaria Nº 493 - Cmt Ex, de 19 de 

maio de 2020. Este fundo é constituído de recursos financeiros oriundos das contribuições 

obrigatórias e das coparticipações pelos atendimentos médico-hospitalares e ambulatoriais, 

dos militares do Exército, na ativa e na inatividade, dos pensionistas e de seus respectivos 

dependentes, com a finalidade de complementar os recursos orçamentários destinados para 

assistência à saúde da família militar.  

As organizações militares (OM) e organizações militares de saúde (OMS) responsáveis 

pela averbação das despesas referentes aos atendimentos prestados aos beneficiários do 

Sistema de Saúde do Exército e pelo pagamento das despesas realizadas em OCS ou PSA são 

consideradas unidades gestoras do Fundo de Saúde do Exército (BRASIL, 2020a). 



 

 

Desta forma, verifica-se a importância do serviço de auditoria nas unidades gestoras 

do FuSEx como uma ferramenta utilizada com o objetivo de gerenciar os custos e a 

qualidade da assistência. 

 

3.3 Sistema de Registro de Encaminhamentos 

 

O SIRE é o sistema de registro de encaminhamento, que contribui na gestão e 

emissão de guias de encaminhamento para consultas e procedimentos de beneficiários em 

OCS/PSA (BRASIL, 2017). O mesmo sistema tem como objetivo realizar o controle 

informatizado do atendimento médico-hospitalar efetuado pelo SSEx, por meio de guias de 

encaminhamento, implementando uma metodologia que trata de forma integrada todas as 

suas funcionalidades, sejam elas assistenciais, financeiras ou administrativas, e a construção 

de um banco de dados contendo o registro clínico dos usuários do SSEx.  

Este sistema, disponibiliza relatórios e indicadores que proporcionam medir as 

atividades realizadas na sua plataforma, desde a geração de guias de atendimento de 

encaminhamento, até dados de produtividade, valores gastos, recursos disponibilizados e 

avaliação de gestão das organizações militares que fazem uso do sistema.  

Os relatórios de gestão do SIRE, serão fontes desta pesquisa, no intuito de conhecer o 

desempenho das UG/FUSEx selecionadas para o estudo, no processo de encaminhamento 

de usuários para a rede credenciada (OCS/PSA) das OM regionalmente. 

Segundo Brasil (2021b), para melhor entender a gestão dos encaminhamentos é 

necessário analisar o fluxo do processo de encaminhamentos de pacientes para a rede 

credenciada, OCS/PSA, que é constituído das seguintes etapas:  

(1) geração da GE do usuário para o atendimento na OCS/PSA;  

(2) apresentação da guia no sistema, fase em que se considera que o usuário foi 

atendido na rede credenciada e a fatura gerada referente a este atendimento, a qual foi 

entregue à auditoria da UG/FUSEx;  

(3) apresentação da GE no sistema;  

(4) auditoria da GE, que consiste na implantação da GE no sistema; 

(5) de execução, que é a consolidação das GE auditadas e liberação do “mapa” que 

consiste numa espécie de autorização para posterior liberação de crédito para pagamento;  

(6) liquidação que consiste na liberação do crédito; e 



 

 

(7) pagamento com emissão de ordem bancária para a OCS/PSA contratada que 

prestou o serviço médico-hospitalar nas modalidades previstas em contrato.  

Todo esse fluxo do processo de encaminhamentos gera um relatório de avaliação da 

gestão dos encaminhamentos apresentado no SIRE. Nesse relatório, os critérios de avaliação 

considerados são as guias de encaminhamentos emitidas no período, quadriênio. 

(1) guias de encaminhamentos arquivadas (maior de 180 dias); 

(2) guias de encaminhamentos vencidas (maior de 90 e menos e igual a 180 dias); 

(3) guias de encaminhamentos apresentadas; 

(4) guias de encaminhamentos em glosa; 

(5) guias de encaminhamentos auditadas; 

(6) guias de encaminhamentos executadas; 

(7) guias de encaminhamentos empenhadas;  

(8) guias de encaminhamentos liquidadas; e 

(9) guias de encaminhamentos pagas. 

A partir desse relatório, gerado pelo SIRE, cada UG/FuSex recebe um conceito das 

contas médicas da gestão dos encaminhamentos dos usuários para a rede credenciada do 

sistema, objetivo deste estudo, apresentando avaliações como excelente, muito bem, bem, 

regular e insuficiente, fruto de estudo deste estudo. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para análise deste estudo, foi selecionado no SIRE o relatório de avaliação das 

UG/FuSex, que tem como objetivo mensurar o processo de gerenciamento de 

encaminhamento dos usuários e entender como se dá o fluxo do processo de 

encaminhamento dos usuários para a rede credenciada e quanto tempo as OM gastam em 

cada etapa do processo. 

Nesta metodologia de avaliação, o sistema considera todas as GE geradas no último 

quadrimestre, excluindo o mês imediatamente anterior ao da avaliação e atribui pontuação 

para cada etapa do processo executada no sistema, considerando o critério quantitativo (o 

número de GE contempladas em cada fase do processo) e o tempo gasto pela OM para 

resolução destas etapas.  



 

 

As etapas de apresentação até o pagamento das GE devem ser realizadas dentro do 

mês da avaliação, considerando as GE geradas no período selecionado (01/02/2021 a 

31/05/2021), conforme apresentada na tabela 01. 

 

Nr Etapa 

1 Emissão de guia 

2 Apresentação no sistema 

3 Auditagem/implementação no sistema 

4 Execução/liberação no MAPA 

5 Empenho 

6 Liquidação 

7 Pagamento 

Tabela 01: Etapas das guias de encaminhamento no SIRE. 
Fonte: Brasil (2021b). 

 

 O sistema conta pontuação negativa quando nenhuma etapa do processo foi 

executada entre 90 dias e 180 dias. As pontuações são transformadas em conceitos 

atribuídos à OM. Após a soma dos pontos obtidos na execução das etapas previstas, as OMs 

podem ser classificados, de acordo com a pontuação, como: insuficiente, regular, bem, 

muito bem e excelente, conceito máximo a ser conquistado pela OM avaliada. 

Para compreender a atribuição dos conceitos, observa-se que as pontuações das 

UG/FuSex, no período analisado, são referentes às GE apresentadas, auditadas/implantadas, 

executadas, empenhadas, liquidadas e pagas, além de existir também a pontuação para as 

guias arquivadas e vencidas. A pontuação é atribuída de acordo com a porcentagem de cada 

critério estabelecido pelo SIRE, conforme apresentado na tabela 02. 

Etapa Critérios de avaliação 

Guias 
arquivadas (1) 

guias não auditadas em 180 dias e arquivadas no período. A pontuação 
atribuída é negativa de acordo com o seguinte critério: (=< 2%) 0 pontos; (> 2% 
e <= 4%) -5 pontos; (> 4% e <= 6%) -10 pontos; (> 6% e <= 8%) -15 pontos; (> 8% 
e <= 10%) -20 pontos; (> 10% e <= 15%) -25 pontos; (> 15% e <= 20%) -30 
pontos (> 20% e <= 25%) -35 pontos; (> 25% e <= 30%) -40 pontos; (> 30% e <= 
35%) -45 pontos; (> 35% e <= 40%) -50 pontos; e (> 40%) -55 pontos. 

Guias vencidas 
(2) 

guias emitidas no período e não apresentadas no intervalo > 90 e <= 180 dias. A 
pontuação atribuída é negativa de acordo com o seguinte critério: (=< 2%) 0 
pontos; (> 2% e <= 4%) -5 pontos; (> 4% e <= 6%) -10 pontos; (> 6% e <= 8%) -15 
pontos; (> 8% e <= 10%) -20 pontos; (> 10% e <= 15%) -25 pontos; (> 15% e <= 
20%) -30 pontos (> 20% e <= 25%) -35 pontos; (> 25% e <= 30%) -40 pontos; (> 



 

 

30% e <= 35%) -45 pontos; (> 35% e <= 40%) -50 pontos; e (> 40%) -55 pontos. 

Guias 
apresentadas 
(3) 

guias emitidas no período e apresentadas. A pontuação atribuída é positiva de 
acordo com o seguinte critério: (= 0%) 0 pontos; (> 0 e =< 40%) 10 pontos; (> 
40% e <= 50%) 20 pontos; (> 50% e <= 60%) 30 pontos; (> 60% e <= 65%) 40 
pontos; (> 65% e <= 70%) 50 pontos; (> 70% e <= 75%) 60 pontos; (> 75% e <= 
80%) 70 pontos (> 80% e <= 85%) 80 pontos; (> 85% e <= 90%) 90 pontos; e (> 
90% e <= 100%) 100 pontos 

Guias em glosa 
(4) 

guias emitidas, glosadas e não auditadas. A pontuação atribuída é positiva de 
acordo com o seguinte critério: (= 0%) 0 pontos; (=> 0.1% e < 0) 2 pontos; (> 
0.1% e <= 0.3%) 4 pontos; (> 0.3% e <= 0.5%) 6 pontos; (> 0.5% e <= 0.7%) 8 
pontos; (> 0.7% e <= 1%) 10 pontos; (> 1% e <= 1.5%) 12 pontos; (> 1.5% e <= 
2%) 14 pontos (> 2% e <= 2.5%) 16 pontos; (> 2.5% e <= 3.5%) 18 pontos; (> 
3.5% e <= 4%) 19 pontos; e (> 4%) 20 pontos. 

Guias auditadas 
(5) 

guias emitidas no período e auditadas. A pontuação atribuída é positiva de 
acordo com o seguinte critério: (= 0%) 0 pontos; (> 0 e =< 40%) 10 pontos; (> 
40% e <= 50%) 20 pontos; (> 50% e <= 60%) 30 pontos; (> 60% e <= 65%) 40 
pontos; (> 65% e <= 70%) 50 pontos; (> 70% e <= 75%) 70 pontos; (> 75% e <= 
80%) 90 pontos (> 80% e <= 85%) 100 pontos; (> 85% e <= 90%) 110 pontos; e 
(> 90% e <= 100%) 140 pontos. 

Guias 
executadas (6) 

guias emitidas no período e executadas. A pontuação atribuída é positiva de 
acordo com o seguinte critério: (= 0%) 0 pontos; (> 0 e =< 40%) 5 pontos; (> 
40% e <= 50%) 10 pontos; (> 50% e <= 60%) 15 pontos; (> 60% e <= 65%) 20 
pontos; (> 65% e <= 70%) 25 pontos; (> 70% e <= 75%) 30 pontos; (> 75% e <= 
80%) 35 pontos (> 80% e <= 85%) 40 pontos; (> 85% e <= 90%) 45 pontos; e (> 
90% e <= 100%) 50 pontos. 

Guias 
empenhadas (7) 

guias emitidas no período, executadas e empenhadas. A pontuação atribuída é 
positiva de acordo com o seguinte critério: (= 0%) 0 pontos; ( > 0 e =< 40%) 10 
pontos; (> 40% e <= 50%) 20 pontos; (> 50% e <= 60%) 30 pontos; (> 60% e <= 
65%) 40 pontos; (> 65% e <= 70%) 50 pontos; (> 70% e <= 75%) 70 pontos; ( > 
75% e <= 80%) 90 pontos (> 80% e <= 85%) 100 pontos; (> 85% e <= 90%) 110 
pontos; e (> 90% e <= 100%) 140 pontos. 

Guias 
liquidadas (8) 

guias emitidas no período, executadas e liquidadas. A pontuação atribuída é 
positiva de acordo com o seguinte critério: (= 0%) 0 pontos; ( > 0 e =< 40%) 10 
pontos; (> 40% e <= 50%) 20 pontos; (> 50% e <= 60%) 30 pontos; (> 60% e <= 
65%) 40 pontos; (> 65% e <= 70%) 50 pontos; (> 70% e <= 75%) 60 pontos; ( > 
75% e <= 80%) 70 pontos (> 80% e <= 85%) 80 pontos; (> 85% e <= 90%) 90 
pontos; e (> 90% e <= 100%) 100 pontos. 

Guias pagas (9) guias emitidas no período, executadas e pagas. A pontuação atribuída é positiva 
de acordo com o seguinte critério: (= 0%) 0 pontos; ( > 0 e =< 40%) 5 pontos; (> 
40% e <= 50%) 10 pontos; (> 50% e <= 60%) 15 pontos; (> 60% e <= 65%) 20 
pontos; (> 65% e <= 70%) 25 pontos; (> 70% e <= 75%) 30 pontos; ( > 75% e <= 
80%) 35 pontos (> 80% e <= 85%) 40 pontos; (> 85% e <= 90%) 45 pontos; e (> 
90% e <= 100%) 50 pontos. 

Conceito  é atribuído de acordo com a pontuação obtida e segue o seguinte critério: (<= 
240) INSUFICIENTE; (> 241 e <= 360) REGULAR; (> 361 e <= 480) BEM; (> 481 e 
<= 570) MUITO BEM; e (> 571 e <= 600) EXCELENTE. 

Tabela 02: critérios de avaliação da gestão das guias de encaminhamento no SIRE. 
Fonte: Brasil (2021b). 
 



 

 

Esta avaliação de desempenho realizada pelo SIRE tem como objetivo incentivar e 

motivar as organizações militares a manter um padrão de excelência na gestão das GE e do 

sistema de saúde no que lhe é atribuída. O SIRE analisa e considera como excelente, um 

tempo de três meses entre o início do processo, que é a geração da guia de 

encaminhamento para o atendimento do usuário nas unidades civis de saúde credenciadas, 

até o pagamento da fatura gerada pelo atendimento prestado pelas OCS/PSA.  

Para este estudo, foram verificadas as avaliações das UG/FUSEx participantes, 

disponibilizadas pelo sistema, em 25 de julho de 2021, considerando as GE geradas no 

período de 01 de fevereiro a 31 de maio de 2021.  

Da análise dos relatórios, em um contexto geral, observou-se que, 34% das 

UG/FUSEx, obtiveram o conceito “Regular” no período avaliado, seguido pelo conceito 

“Bem” com 28%. A menção, “Muito Bem” foi atribuída a 24% das UG/FUSEx participantes, 

enquanto 9% receberam a menção “Insuficiente”. Apenas 5% foram avaliadas como 

“Excelente”, segundo os critérios observados pelo SIRE e na data em que os relatórios foram 

gerados, da gestão do processo de encaminhamento dos usuários para assistência 

complementar de saúde na rede credenciada. Os dados estão apresentados no gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1- Desempenho das UG/FUSEx de acordo com a avaliação do SIRE, Brasil (2021b). 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 

Com relação ao aspecto de classificação das OM, verificou-se que no conceito 

“Excelente”, considerado um indicador de que a UG/FUSEx está alcançando com eficiência 



 

 

administração do seu processo, só foi alcançado por um posto médico de guarnição e seis 

unidades operacionais. 

Para a menção “Muito Bem”, vinte duas unidades operacionais, seguidos de nove 

postos médicos de guarnição, de três policlínicas e de dois hospitais militares de área. 

Apenas uma unidade das categorias de hospitais de guarnição e uma das OMS especial 

atingiram o conceito “Muito Bem”. 

Já para a menção “Bem”, todas as categorias apresentaram resultados, sendo que 

vinte e cinco OM operacionais, seguida de seis postos médicos, cinco hospitais de guarnição, 

três hospitais gerais, dois hospitais militares, um posto médico de guarnição e uma OMS 

especial apresentaram este conceito.   

Ainda no aspecto de classificação das OM, verifica-se que os hospitais de guarnição, 

as policlínicas e OMS especiais não apresentaram o conceito “Insuficiente”, entretanto 

14,3% dos hospitais militares está nessa posição, bem como 14,3% dos hospitais gerais, 

10,7% dos postos médicos de guarnição e 9,3% das unidades operacionais.  

O conceito ou menção “Regular” não obteve porcentagens nos hospitais de 

guarnição, no entanto as categorias com maiores percentuais foram as policlínicas militares 

com 75%, seguido por 50% das OMS especiais, 36,1% das unidades operacionais, 32,1% dos 

postos médicos de guarnição, 28,6% dos hospitais militares de área e também 28,6% dos 

hospitais gerais. Todas as menções estão apresentadas na tabela 03. 

OM/CONCEITO EXCELENTE MUITO BEM BEM REGULAR INSUFICIENTE 

H Mil A 0,0% 28,6% 28,6% 28,6% 14,3% 

H Ge  0,0% 14,3% 42,9% 28,6% 14,3% 

H Gu 0,0% 37,5% 62,5% 0,0% 0,0% 

Pol Mil 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 

OMS Especial 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

P Med Gu 3,6% 32,1% 21,4% 32,1% 10,7% 

Unidade Operacional 6,2% 22,7% 25,8% 36,1% 9,3% 

Tabela 03: Menções por UG/FuSex. 
Fonte: Brasil (2021b). 
 

Mesmo os dados apresentarem uma porcentagem de 56,9% das UG/FuSEx com a 

soma dos conceitos de “Excelente”, “Muito Bem” e “Bem”, existe a necessidade de ações 

que busquem uma gestão do processo de gestão das OM, uma vez que 43,1% das UG/FUSEx 

somam as menções “Insuficiente” e “Regular”. Por conseguinte, verifica-se que estas OM 



 

 

não conseguiram dar resolutividade às guias geradas em relação a quantidade e no tempo 

esperado.   

Na análise dos critérios, é possível inferir que 10,5% das unidades gestoras 

apresentaram GE não auditadas com mais de 180 dias e arquivadas no período e, também 

foi possível verificar que 41,2% das OMs tiveram GE vencidas, com maior de 90 e menos e 

igual a 180 dias. No entanto, 98,7% das UG/FuSEx tiveram suas GE emitidas e apresentas, 

com pontuação acima de cinquenta, que representa 70% de suas GE 

emitidas/apresentadas), que de um modo geral, verifica-se que as organizações militares 

apresentaram uma continuidade da gestão das guias. 

Ainda na análise do relatório do SIRE, é permitido verificar uma preocupação do setor 

de auditoria das unidades gestoras em produzir bons resultados, pois 97,2% das unidades 

gestoras apresentaram mais de 70% das GE auditadas e implantadas no período analisado, 

porcentuais que garantiram pontuação muito próxima à máxima para aquele item.  

Após a fase de auditoria/implantação das GE, existe a etapa que é de 

responsabilidade de outro setor, que geralmente é de responsabilidade da tesouraria. 

Diante desse contexto, ao analisar esta etapa, o relatório de gestão infere que as unidades 

gestoras tiveram aproximadamente 72,3% das GE empenhadas, 61,5% das GE liquidadas e 

apenas 28,1% das guias pagas. Desta forma, pode-se verificar que existe uma necessidade de 

atenção nesta etapa do processo, para que a avaliação final seja satisfatória e que a unidade 

gestora tenha um bom desempenho no processo como um todo. 

Da análise da avaliação, os resultados apontam a importância de um serviço de 

auditoria bem estruturado e com boa efetividade nas unidades gestoras para impedir 

situações que possam impactar negativamente a avaliação de gestão das guias, como as 

guias arquivadas e vencidas, sem que ocorra a realização de alguma etapa do processo, para 

ser concluída com efetivação do pagamento do serviço prestado. 

Em consequência, esses resultados assinalam atraso no processo e demora nos 

pagamentos que podem interferir nas negociações de novos contratos a serem celebrados 

entre as unidades gestoras com a rede privada, gerando um impacto na economicidade para 

o sistema de saúde do EB, uma vez que os atrasos no pagamento dos serviços realizados 

tornam os preços mais elevados, além de não garantir assistência à saúde aos beneficiários 

do EB. 



 

 

Desta maneira para procurar um serviço com eficiência e economicidade, para De 

David (2010), a eficiência e a economicidade em organizações devem se associar, no 

entanto, a eficiência de uma forma mais abrangente que visaria ganhos sociais maiores e a 

economicidade sendo mais restrita à otimização dos custos. No entanto, para Canotilho et 

al. (2013), o princípio da economicidade é o critério de menor uso de recursos públicos para 

se alcançar a maior quantidade de benefícios possíveis.  

Segundo Lima (2008), a economicidade abrange a relação de custo e resultado 

obtido, da mesma maneira que o benefício social e a garantia de um serviço de qualidade. 

Com isso, verifica-se a importância do serviço de auditoria em saúde ser uma ferramenta 

importante na gestão em saúde, levando em consideração o bom emprego dos recursos 

disponibilizados para esse propósito. 

 
 

5. CONCLUSÃO 

 

A auditoria em serviço de saúde é considerada como uma ferramenta de gestão, que 

compreende um processo administrativo sistemático, crítico, controlado e contínuo que 

permite avaliar ações e colabora nas decisões das organizações que prestam serviços na área 

de saúde. Além disso, também auxilia as organizações, de um modo geral, nos mecanismos 

de controle de verificação de correta aplicação dos recursos financeiros, no monitoramento 

dos resultados e na qualidade dos serviços entregues aos beneficiários. 

Este estudo teve, por meio da análise da avaliação de gestão de guias de 

encaminhamento, entender a dinâmica do fluxo do processo de encaminhamento dos 

beneficiários do sistema de saúde do Exército para a rede credenciada de assistência 

complementar de saúde. Com isso, os dados apontam a necessidade de melhoria das etapas 

do processo, conforme mostra os indicadores que medem o desempenho das UG/FuSEx. 

Assim, faz-se necessário observar o tempo de execução de cada etapa para buscar a eficácia 

nos processos e obter resultados mais significativos do processo. 

  Neste contexto, este estudo visa contribuir, bem como colaborar na gestão 

administrativa objetivando na melhoria dos processos com otimização dos prazos de cada 

etapa das GE, desde a emissão de guia até o pagamento realizado do serviço prestado. Da 

mesma forma que evita desperdício e auxilia no controle dos custos e melhoria do serviço. 



 

 

Com isso, procura a efetividade, maior eficiência e eficácia possível, buscando uma melhoria 

na avaliação de gestão dos indicadores das UG/FuSEx no sistema.   

Espera-se que um aprofundamento na reflexão sobre auditoria em serviço de saúde, 

como uma ferramenta de gestão nas unidades gestoras, possa suscitar novas pesquisas 

sobre o tema. Além disso, incentive os gestores em saúde motivação e compromisso para 

promoverem as mudanças necessárias, bem como propiciar ao paciente uma melhor 

prestação de serviços e com maior eficácia. 
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