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RESUMO- Este artigo tem como objetivo entender os benefícios da Auditoria na Atenção Básica 

de Saúde. Foi realizada pelo método de revisão bibliográfica e proporcionou o conhecimento das 

idéias relacionadas ao assunto. Foram selecionados 14 artigos para fabricação deste estudo em 

geral, e 9 artigos para análise e elaboração do resultado. Através desta pesquisa bibliográfica foi 

possível perceber que a Atenção Básica de Saúde é extremamente importante no sistema de 

saúde, pois funciona como uma porta de entrada dos usuários ao sistema. Foi confirmada através 

desta revisão, a importância da auditoria, que traz benefícios para a parte financeira e qualidade 

no atendimento. Os resultados apontaram que a auditoria era enfocada somente na visão contábil 

e financeira, como um ato de controladoria, mas que a concepção atual está se associando cada 

vez mais à avaliação e melhoria da qualidade da assistência. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Auditoria em saúde. Atenção básica de saúde. Atenção primária de 

saúde. Auditoria em enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

A Atenção Básica ou Atenção Primária em Saúde é conhecida como a "porta de entrada" 

dos usuários nos sistemas de saúde. Ou seja, é o atendimento inicial e o seu objetivo é orientar 

sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais 

graves para os níveis de complexidade de referência. Funciona como um filtro capaz de organizar 

o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. No Brasil, há 

diversos programas governamentais relacionados à Atenção Básica, sendo um deles a Estratégia 

de Saúde da Família (ESF), que leva serviços às comunidades por meio de equipes 

multidisciplinares e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que oferecem por exemplo: consultas, 

exames, vacinas, radiografias e outros procedimentos. (FIO CRUZ, 2018) 

A Atenção Básica de Saúde (ABS) visa prestar um cuidado integral para os pacientes, 

onde o acolhimento, o vínculo, e a equipe que presta todo o atendimento são primordiais quando 

se fala em excelência no atendimento ao usuário (LIMA-COSTA et al, 2013). Uma das 

ferramentas que pode ser utilizada para a melhoria desse atendimento é a auditoria. 

A Auditoria já está sendo utilizada na área da Saúde há aproximadamente 50 anos, e 

atualmente já é reconhecida como um instrumento para a gestão, seu objetivo é a conformidade 

nos processos e o controle da qualidade. Essa verificação da qualidade da assistência passou a ser 

exercida com um método de análise de registros em prontuários. Hoje em dia a auditoria é 

utilizada com o objetivo de controlar e regulamentar a utilização dos serviços de saúde e, essa 

auditoria tanto pode acontecer na rede particular quanto na rede pública. (PINTO e MELO, 2010) 

No Brasil, a implantação de processos de auditoria no Sistema Único de Saúde – SUS 

procura preservar os interesses dos usuários, da União, Estados e Municípios, e a qualidade dos 

serviços profissionais e institucionais, além de visar o uso adequado do dinheiro público (MELO 

E VAIT’SMAN, 2008) 

Conforme o Decreto n. 809 (BRASIL, 1993a) compete à Auditoria: controlar e fiscalizar 

a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros destinados à assistência à saúde e aos 

pagamentos de serviços prestados e repassados aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

A prática regular da auditoria no setor público para verificar se a aplicação dos recursos 



está sendo feita de forma correta, é cada vez mais uma realidade, embora ainda exista um longo 

caminho a percorrer está avançando cada vez mais neste quesito, porém o processo ainda não está 

generalizado, as entidades públicas e as empresas privadas visam objetivos diferentes, utilizam 

diferentes técnicas, o que no seguimento de auditoria exige o desenvolvimento e adequação de 

métodos apropriados principalmente para as instituições públicas, que precisam sanar suas reais 

necessidades. (MARQUES E ALMEIDA, 2004) 

 Para as entidades públicas o que constitui interesse é que a gestão dos fundos públicos 

tenha sido adequada, inclusive, dentro da legalidade. Percebe-se que nem sempre existe uma 

qualidade nos serviços prestados à população e para avaliar se realmente o modelo de gestão está 

sendo desenvolvido com eficiência e eficácia, são realizadas as auditorias, que nada mais são do 

que ferramentas de controle de qualidade.  Essas auditorias podem ser preventivas e/ou 

corretivas, in loco ou não, dependendo de vários fatores determinantes das ações determinadas. É 

preciso estar atento para o fato de que a auditoria não esta restrita ao setor enfermagem/médica, e 

sim a toda área administrativa relacionada à organização e a estrutura de funcionamento do 

Sistema Único de Saúde: A prestação de serviço, às compras e distribuição de material, 

agendamentos e contratação, dentre outros inúmeros setores dos quais faz parte da máquina 

administrativa e funcional do sistema público. (MELO 2014) 

Diante do exposto, propõe-se a discutir: Quais os benefícios que a auditoria proporciona 

para a Atenção Básica de Saúde? A partir dessa questão, o objetivo geral da pesquisa foi: 

Analisar nas fontes selecionadas os benefícios que a auditoria de enfermagem proporciona aos 

clientes de uma UBS e também os proveitos para as unidades auditadas. 

 

METODOLOGIA 

 

Com uma revisão bibliográfica do tipo descritiva e exploratória, a busca dos dados foi 

realizada em bibliotecas eletrônicas disponíveis na Biblioteca virtual em Saúde (Bvs), no 

Scientific Electronic Library Online (Scielo), em revistas científicas brasileiras e nos manuais do 

Ministério da Saúde e Fundação Oswaldo Cruz. Foram utilizados os descritores: “Atenção 

Primária à Saúde”, “Auditoria em Enfermagem” e “Auditoria em Saúde Pública”. Os critérios de 



inclusão foram publicações entre os anos de 2004 a 2018, artigos em português e que o resumo se 

relacionava com o tema. Os critérios para exclusão foram: os artigos em língua estrangeira, textos 

que disponibilizavam somente o resumo, artigos publicados em anos anteriores a 2004, além dos 

artigos com titulo pouco integrativo ao tema. A análise dos dados foram feitas com enfoque 

qualitativo. 

 Uma das vantagens de desse método é que visa permitir a investigação e pesquisa nos 

materiais que já foram elaborados, podendo possibilitar o aperfeiçoamento de idéias e conceitos, 

provenientes de artigos científicos, teses e dissertações. A revisão bibliográfica descritiva e 

exploratória objetiva a leitura de artigos considerados relevantes que proporcionam uma base 

para a tomada de decisão e a melhoria da prática profissional a partir de um assunto pré-

establecido. A junção de informações técnicas sobre um determinado assunto pode ser 

uma ferramenta útil, pois o intuito é sinalizar os assuntos da área em questão 

que precisam ser aprofundados com a confecção de novos estudos. (MATIA et al, 2015). 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Após análise dos artigos podemos destacar dentre os benefícios encontrados com a 

realização de auditorias na Atenção Básica de Saúde, dois principais, sendo eles: - Maior controle 

dos recursos financeiros e Melhoria da qualidade da assistência prestada. 

Foram analisados 9 artigos para construção da discussão, e em apenas 2 foram citados os 

dois benefícios como sendo os mais importantes, nos outros 7 o fator contrário pode ter sido 

referido mas apenas como um benefício coadjuvante. Em 4 artigos os autores destacaram como 

benefício principal a qualidade da assistência, e em 3 artigos concluíram que a otimização dos 

recursos financeiros é a maior vantagem. 

Podemos utilizar como base a informação publicada pelo Ministério da saúde (2011) 

sobre a auditoria no SUS: que almeja a capilaridade, a descentralização e a integração para 

garantir a prática em todo o território nacional, dividindo e definindo as tarefas específicas de 

cada umas das esfera de gestão do Sistema Único de Saúde;[...]. Foco na qualidade das ações e 



serviços e nas pessoas, com ênfase na mensuração do impacto das ações de saúde, na respectiva 

aplicação dos recursos, na qualidade de vida e na satisfação do usuário. 

A melhoria na qualidade da assistência é algo cada vez mais cobrada, e a satisfação do 

usuário passou a ser um objetivo das unidades de atendimento. Na pesquisa de Melo (2014) foi 

possível entender que há uma luta da população no sentido de buscar seus direitos de acesso a 

saúde, da dignidade humana, de humanização no atendimento, e saber quais são os 

procedimentos a que ele será submetido. Por isso é importante que o usuário seja esclarecido 

sobre sua condição de saúde, sobre diagnóstico, prognóstico e terapêuticas, o que pode decorrer 

delas, a duração do tratamento, a localização de sua patologia [...]. De consentir ou recusar 

procedimentos ou tratamentos. Por fim, as auditorias avaliam a satisfação e a qualidade do 

serviço prestado aos usuários, envolvendo recursos humanos, materiais, tecnológicos, infra-

estrutura, dentre outros aspectos observados. 

Seguindo a mesma idéia, o estudo de Meneses et al. (2012) mostrou que a auditoria nas 

unidades básicas de saúde almeja: a averiguação de denuncias de irregularidades, a efetivação do 

cronograma de atividades, presença dos profissionais de saúde durante sua carga horária, bem 

como a qualidade da assistência prestada. 

No estudo de Camelo (2009), deixou claro que a auditoria é uma ferramenta essencial 

para verificar se a assistência está sendo prestada com qualidade, além de agregar aos valores 

financeiros e por conseqüência, proporcionar meios para desenvolver atividades educativas em 

saúde, porém sempre visando a melhoria da qualidade da assistência ao usuário. 

Para Scarparo et al. (2007) a finalidade da auditoria em enfermagem, era exclusiva à 

comprovação de pagamento de contas,[...]; e acreditava que no futuro, além dessa finalidade, a 

auditoria também teria a intenção em apontar inadequações da assistência de enfermagem, 

repensando suas práticas, solicitando processos de educação em serviço e aplicando ações 

corretivas. Em relação às prioridades a serem executadas para a prática futura, foram destacados: 

a formação específica (especialização) e um planejamento e execução da assistência de forma 

sistemática, baseada no conhecimento científico e técnico da profissão. 

Em contrapartida Melo (2014) concluiu que a auditoria tem como finalidade além de 

proteger o bem público, orientar os profissionais e os gestores de saúde do SUS, para garantir a 



eficiência do serviço prestado, e isso é o dever dos auditores. Seguindo essa mesma linha, o 

estudo de Matia et al. (2015) afirma que a auditoria tem como uma das principais finalidades, 

identificar irregularidades na enfermagem, incentivar as ações práticas, com a intenção de 

um processo corretivo e educativo. Apesar do seguimento contábil e financeiro que a auditoria 

em saúde visa, na atualidade, há uma certa preocupação em priorizar o cliente, e 

proporcionar qualidade nos serviços.  

Levando em consideração que o estudo de Scarparo et al. foi realizado em 2007, e já 

previa que no futuro a auditoria tivesse como uma de suas finalidades, a melhoria da qualidade da 

assistência de enfermagem, o artigo de Melo (2014) que foi realizado sete anos depois, pode 

comprovar que a idéia de Scarparo et al. se tornou realidade num futuro bem próximo. 

Os autores que defendem as duas opções como um benefício da Auditoria acreditam que 

os dois fatores estejam interligados, que com um melhor controle dos recursos financeiros é 

possível criar mais programas e/ou desenvolver atividades que objetivam o atendimento do 

paciente como um todo, levando assim a uma qualidade de assistência primária e a satisfação do 

usuário. 

Conseguimos comprovar isto com a leitura de dois artigos que frisaram que a finalidade 

da melhor aplicação dos recursos financeiro na atenção básica, seria inclusive um meio que 

possibilita um maior investimento nas propostas de educação continuada, que apóiam ações 

humanizadas e tudo isso dentro do padrão financeiro disponível pelo SUS. (COSTA,2004; 

SCARPARO, 2010) 

A Auditoria além de estar relacionada com a assistência à saúde também deve visar a 

diminuição e melhor distribuição dos recursos financeiros. É utilizada como um instrumento para 

gerenciar, que possibilita a fiscalização, organização, planejamento e avaliação das ações dos 

serviços de saúde. (CECCON et al, 2013) 

Podemos confirmar esta idéia com a pesquisa de Vait’sman e Andrade (2010), que diz 

que a auditoria em saúde é uma ferramenta utilizada para verificar a qualidade da assistência que 

está sendo prestada aos pacientes; os autores vão ainda mais a fundo, que além de planejar e 

organizar, a auditoria também visa a implantação de documentos legais e padronizados nas 

Unidades Básicas de Saúde, com o intuito de padronizar o atendimento, possibilitando assim que 



todas as Unidades de Saúde de uma certa rede prestem um atendimento semelhante. Referente à 

avaliação e fiscalização, o processo de auditoria tem a autonomia para fazer sugestões de 

alterações e indicar não corfomidades na gestão dos recursos financeiros que foram direcionados 

para certa unidade. (CECCON et al, 2013) 

 

CONCLUSÃO 

 

Podemos concluir que a Atenção Básica de Saúde tem grande importância na saúde de 

uma comunidade, pois presta o primeiro atendimento. E a Auditoria que está sendo utilizada cada 

dia mais como uma ferramenta que auxilia no processo de gestão, visa melhorar cada vez mais 

este atendimento primário. 

Foi possível entender que a Auditoria na Atenção Básica se resumia apenas em 

fiscalização contábil e controle financeiro, porém este cenário mudou e foi notório que 

atualmente a Auditoria também fiscaliza a qualidade da assistência prestada, juntamente com a 

diminuição dos custos, podendo assim conciliar os benefícios financeiros aos valores qualitativos. 

Esta modificação pode ser justificada como uma adequação de um serviço às necessidades dos 

usuários, que estão cada dia mais exigentes em receber um bom atendimento. O maior benefício 

para a unidade auditada é a otimização dos recursos financeiros e para o usuário o atendimento de 

qualidade. 
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