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RESUMO: A auditoria é uma ferramenta que tem por objetivo, monitorar e melhorar a prestação de 
serviços por meio de seus sistemas de revisão, controlando informações administrativas em relação a 
eficiência e eficácia dos programas estabelecidos e pactuados. Com a abrangência e competitividade 
dos serviços em saúde, torna-se cada vez mais importante que, os serviços prestados sejam cada vez 
mais excelentes. Nos processos de enfermagem o uso de ferramentas de auditoria tem sido 
empregado, como forma de melhorar e validar os procedimentos executados. Esse estudo tem por 
objetivo, revisar e reforçar a importância da aplicabilidade das ferramentas de auditoria nos processos 
de enfermagem, evidenciando a qualidade da gestão nos serviços de enfermagem. Trata-se de um 
estudo de revisão integrativa da literatura, onde a busca dos artigos foram realizada através das bases 
de dados da Scielo, Lilacs e Google acadêmico. Esta revisão resultou na avaliação de 10 artigos, 
obtidos através dos critérios de exclusão e inclusão. É notório que com a expansão da globalização, as 
pessoas tendem a ter mais acesso as informações, proporcionando um maior nível de conhecimento 
dos seus direitos, e procedimentos realizados. Atualmente fala-se muito em qualidade, as prestadoras 
estão sempre buscando novas técnicas e melhorias para poder proporcionar o melhor atendimento e 
fazerem o diferencial, por tanto é preciso que haja avaliação desses procedimentos. Existem enumeras 
formas de auditorias, que podem ser aplicadas nos serviços de saúde, na enfermagem esta auditoria 
pode ser comparada como padrões definidos e, assistência prestada, contribuindo para que exista uma 
qualidade nos serviços e a constante atualização e modificação dos procedimentos realizados. Conclui-
se com este estudo que, a auditoria em enfermagem é uma ferramenta forte na garantia da qualidade 
dos serviços prestados. 
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1. INTRODUÇÃO 

A auditoria é uma ferramenta que tem por objetivo, monitorar e melhorar a 

prestação de serviços por meio de seus sistemas de revisão, controlando informações 

administrativas em relação a eficiência e eficácia dos programas estabelecidos e 

pactuados. Sua função porem não esta apenas voltada para os papeis de investigação 

e punição, mas também atua em caráter educativo, buscando por meio de sua 

metodologia analítica, o conhecimento e aprimoramento dos envolvidos, promovendo 

assim a excelência e qualidade nos serviços prestados de caráter técnicos, legais e 

éticos. (JUNIOR; MARIA, 2016). 

Com a abrangência e competitividade dos serviços em saúde, torna-se cada 

vez mais importante que, os serviços prestados sejam cada vez mais excelentes. Essa 

idéia de auditoria para melhorar a qualidade do serviço prestado surge desde 1918, 

através do medico, George Gray Ward, que realizou um trabalho observando a 

qualidade dos serviços prestados através dos registros médicos no prontuário dos 

pacientes, essa foi a primeira auditoria na área da saúde realizado nos Estados 

Unidos. (JUNIOR; MARIA, 2016). 

No Brasil o ministério da saúde define auditoria como um conceito que consiste:  

No exame sistemático e independente dos fatos obtidos através da 

observação, medição, ensaio ou outras técnicas apropriadas, de 

uma atividade, elemento ou sistema, para verificar a adequação 

aos requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes e 

determinar se as ações de saúde, e seus resultados estão de 

acordo com as disposições planejadas. (BRASIL, 2001) 

Ou seja, a auditoria vem como uma forma de auxílio, para que aja uma 

equidade na prestação dos serviços, com base em suas normas técnicas e legais para 

que possa ser executada com perfeição. Quando essas normas não são seguidas ou 

não executadas da forma que deveriam ser, elas são facilmente percebidas pela 

auditora que por sua vez realiza o seu papel tanto como educativo e punitivo em 

relação ao procedimento não realizado de forma pactuada com suas normas. 

Nos serviços de saúde essa auditoria se torna ainda mais importante e 

essencial, por se tratar de vidas humanas, uma vez que um simples erro pode 



ocasionar em um dano importantíssimo a vida humana ou ate mesmo o óbito. 

(SEGATELI; CASTANHEIRA, 2015). 

Nos processos de enfermagem o uso de ferramentas de auditoria tem sido 

empregado, como forma de melhorar e validar os procedimentos executados. Essa 

utilização vem sendo observada nos prontuários dos pacientes, as descrições 

detalhadas e bem colocadas dos procedimentos executados, as evoluções de 

enfermagem bem descritas e claras dão ao auditor um discernimento coeso e bem 

aplicado da pratica da enfermagem, levando-o ao entendimento de que, esta sendo 

realizada uma assistência segura e de qualidade. (PASSOS; et.al, 2012). 

Esse estudo tem por objetivo, revisar e reforçar a importância da aplicabilidade 

das ferramentas de auditoria nos processos de enfermagem, evidenciando a 

qualidade da gestão nos serviços de enfermagem.  

2. MATERIAL E METODOS  

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, onde a busca dos 

artigos foram realizadas através das bases de dados da Scielo, Lilacs e Google 

acadêmico. Os critérios de inclusão para seleção foram: artigos em texto completo, 

no idioma português, que abordassem o tema relacionado a enfermagem qualidade e 

auditoria, artigos publicados a partir do ano de 2009. Os critérios de exclusão foram: 

artigos escritos em outro idioma que não seja o português, relatos de experiências, 

artigos que não aborde de forma direta ou indireta o tema proposto da pesquisa.  

Os descritores utilizados para busca dos trabalhos foram: auditoria em 

enfermagem, gestão da qualidade. Foram obtidos um quantitativo de 265 artigos, 

destes 65 foram extraídos da base de dados do Lilacs, outros 110 da base da Scielo, 

e 90 do Google acadêmico. Deste montante foram excluídos 80 artigos por não 

apresentarem idéias claras e coesas com o tema estabelecido, outros 10 foram 

excluídos por terem sidos publicados no ano inferior ao de 2009. 

Após analise, foram selecionados 10 artigos científicos, dos quais melhor se 

adéquam com o tema da pesquisa, e aos critérios de inclusão e exclusão.  

 

3. RESULTADOS E DISCURSÃO  



Esta revisão resultou na avaliação de 10 artigos, obtidos através dos critérios 

de exclusão e inclusão. De acordo com analise dos artigos percebeu-se a importância 

e relevância do tema em questão, e as suas diversas forma de aplicação nos serviços 

de gestão. 

É notório que com a expansão da globalização, as pessoas tendem a ter mais 

acesso as informações, proporcionando um maior nível de conhecimento dos seus 

direitos, e procedimentos realizados. Mediante a isso as prestadoras de serviços de 

saúde buscam, a melhoria continua em prestarem seus serviços com segurança e 

qualidade, investindo em técnicas gerenciais, e capacitações das equipes 

multiprofissionais que excutam de forma direta ou indireta os procedimentos aos 

pacientes, garantindo assim a satisfação dos seus clientes.  

Atualmente fala-se muito em qualidade, as prestadoras estão sempre buscando 

novas técnicas e melhorias para poder proporcionar o melhor atendimento e fazerem 

o diferencial, por tanto é preciso que haja avaliação desses procedimentos. A auditoria 

vem sendo uma forte aliada na mensuração da qualidade. Os processos de 

enfermagem passam a ser monitoradas, através das audições estabelecidas pelas 

instituições, à sistematização da assistência de enfermagem é uma metodologia que, 

aplicada de forma coesa, proporciona a qualidade dos serviços prestados. (LIMA, 

2014). 

Existem enumeras formas de auditorias, que podem ser aplicadas nos serviços 

de saúde, na enfermagem esta auditoria pode ser comparada como padrões definidos 

e, assistência prestada, contribuindo para que exista uma qualidade nos serviços e a 

constante atualização e modificação dos procedimentos realizados. Na área hospitalar 

o enfermeiro esta diretamente inserido nos processos de auditoria, no que diz respeito 

ao processo de enfermagem, realizando a validação dos dados de forma qualitativa e 

quantitativa. A auditoria pode ser entendia também como forma de avaliação 

sistemática da assistência de enfermagem, podendo ser feito a avaliação dos 

prontuários, as anotações de enfermagem entre outros procedimentos. (RIBEIRO; 

SILVA, 2017). 

A inserção do enfermeiro auditor nas instituições de saúde ainda é algo novo, 

que tende a ter um constante crescimento, muitos profissionais ainda tem um 

desconhecimento dessa nova atribuição, por não compreender a sua real importância 



e finalidade dentro dos serviços de saúde. Ou seja, esta falta de entendimento torna-

se um fator que dificulta a pratica da auditoria em enfermagem. Porem esta ferramenta 

de auditoria é algo que pode trazer grandes benéficos para área de atuação da 

enfermagem. (SILVA; RODRIGEUS; PIRES, 2016). 

Percebe-se que na auditoria em enfermagem, o auditor se depara com diversos 

fatores que impactam de forma negativa a sua avaliação final, um desses fatores 

seriam os registros de enfermagem, muitos alegam que devido à rotina intensa e 

cansativa da enfermagem não se tem tempo para realizar bons registros nos 

prontuários, apesar de prestarem uma assistência de qualidade aos pacientes, porem 

não se registra esta assistência de forma clara no prontuário, o que leva ao 

entendimento de que não esta sendo realizado de forma correta. Ao realizar a 

auditoria destes, percebe-se que ausência de registro, pode levar o auditor a ter um 

falso diagnostico, uma vez que foi realizado o procedimento, porem não registrado, o 

que resulta em uma avaliação ruim. (JÚNIOR; RODRIGUES, 2016). 

Os profissionais de enfermagem são os maiores provedores dos serviços de 

saúde, o que leva a um grande impacto na qualidade dos serviços. Diante disso o 

gerenciamento de enfermagem tem grande papel na entrega de um bom resultado 

final, para isso os gestores em enfermagem apostam em novas metodologias de 

ensino, e capacitações das equipes de trabalho, junto com o auditor que tem o papel 

de verificar e corrigir. Novas técnicas são desenvolvidas sempre respeitando a ética e 

garantindo a excelência nos procedimentos realizados.  

Dentre estas técnicas, também vem sendo trabalhado com as equipes a 

importância dos registros nos prontuário. Percebe-se que falta de registros é algo que 

impacta de forma geral a garantia da qualidade dos serviços prestados. Os estudos 

apontam este fator como mais relevante, que precisa ser explorado, devido estes 

registros serem ineficazes e os profissionais não possuem ainda um 

comprometimento com estes. (SCHEK; et.al, 2017). 

4. CONCLUSÃO  

Conclui-se com este estudo que, a auditoria em enfermagem é uma ferramenta 

forte na garantia da qualidade dos serviços prestados. 



Apesar de ser algo novo a ser explorado pela enfermagem, e apresentar 

diversas falhas, como por exemplo, os registros ineficazes, e a baixa adesão dos 

profissionais da área. Os estudos apontam que aplicabilidade da auditoria em 

enfermagem pode trazer grandes avanços para área, levando ao aprimoramento do 

processo de enfermagem, otimizando e facilitando a prestação da assistência. 

Tendo em vista que o enfermeiro é o profissional habilitado e capacitado para 

realizar esta função de auditor, devido sua experiência com a gestão da qualidade e 

o processo de enfermagem, podendo assim levar aos pacientes uma assistência 

segura e de qualidade, contribuindo de forma ativa para satisfação de todos 

envolvidos do processo do cuidar.  
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