
 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

FUTURA 

 
 

 
 
 
 

AUDITORIA EM SAÚDE: ABRANGÊNCIA DE ESTUDOS 

DISPONÍVEIS 

 
 
 
 
 
 

JAIRO ROCHA ASSIS 
 
 
 
 
 
 

 
 

Curitiba – PR 
2017 



1 
 

AUDITORIA EM SAÚDE: ABRANGÊNCIA DE ESTUDOS DISPONÍVEIS 
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RESUMO 
 

Este trabalho teve por objetivo realizar a análise da produção científica disponível acerca das auditorias 
em saúde no Sistema Único de Saúde, discorrendo acerca dos contextos em que se deram as 
abordagens. Foi observado que a literatura disponível acerca das auditorias em saúde é escassa, 
condição esta que pode ser compreendida por se tratar de um instituto recente dentro da saúde pública. 
Contudo, não obstante a escassez de produção científica, as disponibilizadas e validadas para este 
estudo demonstraram que as auditorias no Sistema Único de Saúde são ferramentas relevantes de 
gestão, presentes em todas as áreas de saúde viabilizadas pelo SUS, medicina, enfermagem e 
odontologia, que além de meios de identificação de falhas, contribui sobremaneira para o fornecimento 
de dados para a reavaliação da prestação do serviço de saúde e atenção em saúde, no sentido de 
aperfeiçoar as políticas, práticas e procedimentos existentes, oportunizando uma oferta de serviço de 
qualidade, bem como da otimização da relação custo e benefício. Espera-se que as informações 
contidas neste trabalho possam contribuir com informações relevantes para a auditoria em saúde e 
para a área de saúde pública, suscitando subsídios para novos estudos em relação ao tema, objetivos 
e problema levantado. 
 
Palavras-chave: Auditoria. Auditoria em saúde. Sistema Único de Saúde. 
 

 

ABSTRACT 

This study aimed to carry out the analysis of scientific literature available about the health audits in the 
Health System, talking about the contexts in which they gave approaches. It was observed that the 
available literature on health audits is scarce, a condition that can be understood by it is a recene institute 
within the public health. However, despite the scientific production shortage, the available and validated 
for this study showed that the audits in the National Health System are important management tools, 
present in all areas of health made possible by SUS, medicine, nursing and dentistry that as well as 
fault identification means, contributes greatly to the provision of data for reassessing the provision of 
health services and health care, to improve existing policies, practices and procedures, providing 
opportunities for a quality service offering and as the optimization of cost and benefit. It is hoped that 
the information in this work can contribute information relevant to the audit of health and public health, 
raising subsidies for new studies on the subject, objectives and problem raised. 
 
Keywords: Audit. health audit. Health Unic System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 preconiza que a saúde é direito de toda a 

sociedade e dever do Estado, em virtude disso, assiste ao Estado oferecer um sistema 

público de saúde eficiente e políticas públicas especificas no controle e combate de 

doenças, para essa efetividade, o Sistema único de Saúde tem papel precípuo. 

O Sistema Único de Saúde são compostos por uma rede de instituições 

públicas e credenciadas que atuam dentro de normativas específicas que busca 

padronizar e unificar as ofertas de serviços, bem como o processo de gestão e 

organização, no entanto, ao longo dos anos, essa conjuntura não é observada em sua 

plenitude, implicando em situações como: comprometimento da qualidade na 

prestação de serviços e atenção em saúde, do processo de gestão da saúde pública, 

ausência de equilíbrio na relação custo e benefício, resultando em prejuízos para o 

Estado; assim, minimizar estas circunstâncias passou a ser determinantes e é neste 

contexto que as auditorias em saúde emergiram como cruciais. 

As auditorias em saúde se tratam de um campo recente, cujas atividades 

iniciaram-se ainda na década de 1970, porém, somente em meados da década 

seguinte que foi institucionalizada. Essa pouca evidência das auditorias em saúde, 

principalmente as voltadas para o serviço público de saúde, resultou em escassa 

literatura em relação a elas, condição esta que limita a compreensão da essência 

destas ferramentas de gestão aplicadas à saúde, suas ações e fins a serem buscados. 

Diante desta abordagem introdutória, o objetivo deste trabalho é o de realizar 

um levantamento da literatura disponível inclinadas às auditorias de saúde, 

destacando o foco das abordagens em relação a este instituto, bem como os 

resultados obtidos com estes estudos. 

Assim, tem-se o seguinte problema: a partir da disponibilidade de literatura 

acerca das auditorias em saúde, não obstante a exiguidade delas é possível 

compreender a importância delas como ferramenta de gestão? 

Diante do exposto e da pouca significância de literatura disponível acerca das 

auditorias em saúde este trabalho se justifica no sentido se produzir informação sobre 

este instrumento a fim de suprir o cabedal existente, bem como de reunir em um só 

documento os subsídios produzidos e os contextos em que são abordados, 

possibilitando cenários atuais da produção científica acerca do tema. 
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2 AUDITORIA 

 

2.1 CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO 

 

A auditoria se relaciona diretamente com a contabilidade e ela é imprescindível 

para o desempenho de sua função. De origem latina audire, cujo significado é ”ouvir”, 

ganhou uma interpretação muito mais ampla que pode ser resumido como uma função 

de revisão contábil no sentido de se encontrar erros ou fraudes nas empresas. (ATTIE, 

1998) 

Attie (1998, p. 25) define auditoria como: “[...] sendo uma especialização 

contábil voltada a testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado com 

o objetivo de expressar cuja opinião sobre um determinado dado.” 

Entende-se a partir desta definição que a função da auditoria é o de expressar 

informações acerca da realidade do patrimônio de uma empresa por intermédio da 

contabilidade. 

Sá define auditoria da seguinte forma: 
 
É uma tecnologia aplicada ao sistemático exame dos registros, 
demonstrações e de quaisquer informes ou elementos de consideração 
contábil, visando apresentar opiniões, conclusões, críticas e orientações 
sobre situações ou fenômenos patrimoniais da riqueza aziendal, pública ou 
privada, quer ocorrido, quer por ocorrer ou prospectados e diagnosticados 
(SÁ, 2008, p.25).  

 

  Esta definição deixa claro que a auditoria pode estar presente em diversas 

instituições, como também de formas diversas, estando vinculada ao fim a ser 

alcançado. Pode-se inferir das duas definições que a contabilidade é inerente à 

auditoria e ambas se complementam, bem como quanto aos objetivos conforme 

corrobora Attie:  

O objetivo do exame normal de auditoria [...] é expressar uma opinião sobre 
a propriedade das mesmas, e assegurar que elas representam  
adequadamente a posição patrimonial e financeira, o resultado de suas 
operações e as origens e aplicações de recursos correspondentes aos 
períodos em exame, de acordo com os princípios de contabilidade aplicados 
com uniformidade durante os períodos.(ATTIE, 1998, p. 29). 

 

Além desta perspectiva, Franco e Marras (1992, p.172) complementa 

colocando que as auditorias também têm a função de detectar erros e fraudes, 

certificando-se, assim, da veracidade ou não das demonstrações financeiras. 
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As auditorias são classificadas de três formas, a saber: externa ou 

independente, governamental e interna. 

A auditoria externa ou independente tem as mesmas funções em comum ao 

contexto amplo da auditoria mencionado anteriormente e é exercida por um 

profissional liberal sem vínculo com a empresa investigada, cujo principal pressuposto 

é o de emitir um parecer  das demonstrações contábeis apresentadas refletindo e sua 

conduta os princípios  de contabilidade já tratados anteriormente. 

Geralmente o auditor externo não tem a preocupação de identificação e 

prevenção de fraudes, mas sim de emitir o parecer do patrimônio submetido à 

auditoria, salvo se estes eventos forem substanciais de modo a afetar 

significativamente as demonstrações contábeis, o auditor tem o comprometimento de 

comunicar a empresa. Nesta perspectiva menciona Ferreira: 

 
Ao detectar qualquer incorreção quanto ao conteúdo e/ou forma das 
demonstrações contábeis que comprometa de maneira relevante a exposição 
da situação do patrimônio da entidade e de suas variações, o auditor deve 
mencioná-la em seu parecer. (FERREIRA, 2005, p. 3): 

 

Esta colocação e consubstanciada pela Resolução do Conselho Federal de 

Contabilidade nº. 700/91 que dispõe no item 11.1.4.3: 

 
11.1.4.3. Ao detectar erros relevantes e quaisquer fraudes no decorrer dos 
seus trabalhos, o auditor tem a obrigação de comunica-los à administração 
da entidade e sugerir medidas corretivas, informando os possíveis efeitos no 
seu parecer. (apud ROCHA, 2007, p. 10) 

 

Embora a auditoria externa seja limitada quanto à sua função, entende-se que 

o seu parecer deve ser inequívoco ao que se refere à identificação de possíveis 

fraudes. 

Em relação à auditoria governamental, se relaciona diretamente com 

empresas e instituições estatais e, curiosamente, o profissional auditor não necessita 

ser, obrigatoriamente, um contador, são denominados de auditor fiscal. 

Os auditores fiscais têm poder de polícia enquanto os auditores independentes 

e internos não detêm este poder.  

O objetivo principal da auditoria governamental é o de proporcionar resultados 

operacionais da administração pública, comprovando a legalidade e legitimidade, 

avaliando resultados ao que se concerne a economia e eficiência da administração do 
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orçamento, finanças e patrimônio público de todas as esferas, municipal, estadual e 

federal. (ROCHA, 2007). 

Conforme o próprio nome reflete, a auditoria interna refere-se a um 

complemento à contabilidade empresarial cujo pressuposto e atuar no sentido de 

verificar se o sistema contábil e de controle internos estão correspondendo aos 

objetivos estabelecidos pela administração das empresas, ou seja, se está 

funcionando conforme a expectativa prevista. 

Neste sentido discorre Rocha (2007, p. 10): “A auditoria interna é uma atividade 

que se destina a observar, indagar, questionar, trata-se de um controle administrativo, 

cuja função é avaliar a eficiência e  eficácia de outros controles.” 

A auditoria interna, diferente do que ocorre com os auditores independentes,  

são funcionários fixos das empresas e assiste a ela, segundo Ferreira (2005, p. 35), 

“[...] verificar se o sistema contábil e de controles internos, estabelecidos pela 

administração, está funcionando conforme o previsto e se precisa ser aperfeiçoado. A 

auditoria interna funciona como órgão de assessoria da administração.” 

Levando-se em deferência o contexto da colocação anterior, é percebível que 

a finalidade da auditoria interna é o de gerar um plano de ação que venha coadjuvar 

na dinâmica patrimonial da empresa, tornando mais proficiente o processo de gestão 

de riscos, adicionando valor as rotinas empresariais, otimizando as operações e 

resultados da empresa. 

A atividade da auditoria interna abrange o estudo dos controles internos que 

são aplicados ás operações e atividades da empresa, visando a confirmação da 

fidelidade dos valores expresso nas demonstrações contábeis. 

Portanto, a auditoria interna é parte integrante das empresas, bem como das 

funções cotidianas, tal como os outros setores da empresa, a auditoria interna 

complementa os objetivos da empresa, sendo os objetivos específicos os que 

seguem, conforme demonstra Attie:  

 Examinar a integridade e fidedignidade das informações financeiras e 
operacionais e os meios utilizados para aferir, localizar, classificar e 
comunicar essas informações; 

 Examinar os sistemas estabelecidos, para certificar a observância às 
políticas, planos, leis e regulamentos, e determinar se a organização está 
em conformidade com as diretrizes; 

 Examinar os meios utilizados para a proteção dos ativos e, se 
necessário, comprovar sua existência real; 

 Verificar se os recursos são empregados de maneira eficiente e 
econômica; 
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 Examinar as operações e programas e verificar se os resultados são 
compatíveis com os planos e se essas operações e esses programas são 
executados de acordo com o que foi planejado; 

 Comunicar o resultado de trabalho de auditoria e certificar que foram 
tomadas as providências necessárias a respeito de suas descobertas 
(ATTIE, 1986, p. 29). 

 

É importante destacar que a auditoria interna, por meio de seu profissional, o 

auditor, por mais que integre a empresa, trata-se de um setor assessorial e não se 

enquadra no contexto produtivo. Deste modo, destaca Santi (2008) que a o setor de 

auditoria interna não está nem acima e nem abaixo de nenhum setor da empresa, 

consequentemente, o auditor não tem autoridade direta ou indireta sobre qualquer 

outro membro da empresa, mesmo naqueles que executam funções que vão ser 

fiscalizadas por ele, portanto, a auditoria interna é um setor independente, sendo esta 

a condição determinante para a execução de sua função. 

 

2.2 AUDITORIA EM SAÚDE 

 

A Constituição de 1988 criou o Sistema Único de Saúde, na qual foi 

regulamentado pela Lei 8.080/1990 e Lei 8.142/1990, regido pelos princípios da 

universalidade e igualdade, cujo teor está no artigo 196 da Constituição:  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 2015, p. 34) 

Para tal direito se concretize e que eficiência do Estado na prestação do serviço 

público de saúde de qualidade se concretize, a auditoria tem um papel determinante. 

Não obstante ter origem da mesma base das auditorias internas, as da área de 

saúde distingue-se do conceito delas, uma vez que estas tendem às atividades 

relacionadas a processos contábeis e administrativos. Em sua origem, a auditoria na 

área de saúde referia somente na verificação de procedimentos médicos, em que 

eram confrontados com as solicitações perícias, bem como em relação à cobertura 

por planos de saúde. (MITTEMPERGHER, 2002; SCARPARO; FERRAZ, 2008). 

A auditoria em saúde, dentre outros conceitos preconizados, tende-se à 

avaliação sistemática da qualidade da assistência prestada ao paciente, na qual se 

realiza pela análise dos prontuários e verificação da harmonia entre os procedimentos 

realizados e o custo para o paciente, assegurando um pagamento justo. Igualmente 
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pode ser considerada como um método de avaliação periódico, voluntário e reservado 

da aplicação dos recursos de cada instituição, a fim de assegurara a qualidade da 

assistência à saúde por intermédio de padrões definidos previamente.  (SOUZA, 

FONSECA, 2005; LIMA, ERDMAN, 2006). 

As auditorias em saúde recebem determinadas classificações na qual deixam 

específicas as áreas de atuação do auditor, das quais são, auditoria regular ou 

ordinária, a que se realiza rotineiramente, periódica, sistemática e programada, com 

fins de analise e verificação das etapas específicas de uma atividade, evento ou 

serviço; auditoria especial ou extraordinária, atende as apurações de denúncias e 

indícios de irregularidades. (BRASIL, 2006) 

Igualmente classificada quanto ao tipo: auditoria analítica, procedimentos 

específicos para análise de relatórios e outros documentos; auditoria operativa, para 

a verificação de processos e documentos e comparando-os aos critérios normativos 

do SUS e operadoras de saúde, bem como em relação a atividades referes à área de 

saúde; auditorias de gestão atua em áreas de controle, fiscalização, orçamentária, 

financeira e contábil; avaliação técnica de atenção à saúde, avaliação e resultados e 

de qualidade; auditoria contábil, avaliação de demonstrações contábeis comparando-

as com as metas estabelecidas, apuração de resultados. (BRASIL, 2006) 

 A auditoria ainda pode ser classificada quanto às áreas: interna, executada por 

auditores provenientes da própria organização auditada; ou externa; realizadas por 

auditores de empresas independentes; certificadora, aplicada por uma empresa 

certificadora. 

Por fim, quanto à execução, podendo ser classificada como prospectiva, de 

caráter preventivo; concorrente, executada durante o processo, visando acompanhar 

os procedimentos e assegurar a qualidade do serviço; e retrospectiva, pós-alta do 

paciente. (BRASIL, 2006) 

Nestes conceitos supra expostos, a auditoria em saúde não se refere 

especificamente como um instrumento de fiscalização, mas sim um sistema de 

educação constante no sentido de aprimorar atendimento e o uso dos recursos 

disponibilizados para a saúde. Por meio da auditoria, a instituição de saúde passa a 

ter a possibilidade de realização de diagnósticos objetivos sobre o desempenho de 

seus processos, dentre os quais ações de cuidado direto ao paciente, bem como d 

naturezas administrativas.  (MANZO; BRITTO; CORREA, 2012). 
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O processo de auditoria em saúde se efetiva em instituições prestadoras de 

serviços do setor público e privado conveniado ao Sistema Único de Saúde, em que 

as estratégias de ações são usadas continuamente sobre as bases funcionais e 

organizacionais de modo a mensurar a eficácia e eficiência das dinâmicas de saúde, 

em que os resultados são evidenciados à administração do sistema de saúde. 

Simultaneamente a essas estruturas burocrático-funcionais da produção de serviços, 

equilíbrio e controle financeiro, os auditores tendem a executar em seus 

planejamentos a avaliação do desempenho da rede de serviços como um meio de 

possibilitar uma realimentação junto à sociedade como um todo. (COSTA, ROMAN, 

LUZ  et al., 2004. ROSA, 2012). 

As atividades de auditoria que implicam campo operacional se caracterizam: 

acompanhamento das unidades de saúde, verificação de denúncias de 

irregularidades, vistorias nos projetos de credenciamento de novos serviços e 

descredenciamento desses, internamentos hospitalares, exames especializados, 

dentre outros; em decorrência da responsabilidade conjugada das operadoras de 

planos de saúde em proporcionar serviços de saúde de qualidade, por conta da Lei 

9.659/98, houve a necessidade de realização de auditorias nas instituições de saúde 

com ênfase a qualidades funcionais e estrutura física. (ROSA, 2012) 

A auditoria em saúde foi instituída no Brasil na década de 1980, mais 

especificamente em 1984, por intermédio da Resolução 45/1984, pelo Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – INAMPS, extinto na década 

1990, na qual tinha como função a execução de funções administrativas, técnicas e 

observacionais, que buscava a caracterização do desempenho assistencial, 

executados pelos integrantes em todos os níveis de execução, especificamente às 

unidades médico-assistenciais específicas, contratadas ou conveniadas, bem como 

às concessionárias. (SOUZA,  DYNIEWICZ,  KALINOWSKI, 2010 ) 

Em 1990 foi promulgada a Lei n.º 8.080, sendo regulamentada pelo Decreto 

7.508/2011, que trouxe a previsão da criação do Serviço Nacional de Auditoria - SNA, 

na qual determinou as instâncias de gestão do SUS no sentido de acompanhar, 

controlar e avaliar as ações e serviços de saúde, reservando à União a competência 

para estabelecer o SNA, bem como coordenação e avaliação técnica e financeira do 

SUS em todo o território nacional e cooperação dos outros entes Estaduais e 

municipais da Federação. (ROSA, 2012) 

Silveira (2011, p. 4) faz o seguinte comentário acerca do SNA: 
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O SNA tem como competência maior a avaliação técnica, cientifica contábil, 
financeira e patrimonial do Sistema Único de Saúde (SUS) e sua ação deve 
ocorrer de forma descentralizada por meio dos órgãos estaduais, municipais 
e da representação do Ministério da Saúde em cada estado da federação. O 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), órgão central do 
SNA, exerce atividades de auditoria e fiscalização especializada no SUS, 
acompanhando as ações propostas e analisando seus resultados. 
 

 
O Ministério da Saúde, juntamente, com a Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa – SGEP, e o Departamento Nacional de Auditoria - DENASUS, elaborou 

manual de procedimentos com orientações básicas com o pressuposto de se constituir 

um instrumento propositivo, descentralizado e sistêmico para servir como subsídio 

para os processos de trabalho de auditoria do SUS, na qual consta a descrição das 

diretrizes da auditoria, a operacionalização, o planejamento de trabalho, roteiros para 

a elaboração de relatórios de auditoria, bem como s os critérios mínimos para a 

implantação de uma auditoria. (BRASIL, 2011) 

De acordo com o Ministério da Saúde, o trabalho de auditoria do SUS 

evidencia-se como sendo uma conquista para a Saúde Pública, viabilizado pela 

Constituição Federal e pela Lei Orgânica da Saúde que concretizaram a criação de 

um modelo de atenção à saúde que satisfaça a demanda e os anseios da sociedade. 

(BRASIL, 2011) 

Com o advento do Sistema único de Saúde e da criação do Sistema Nacional 

de Auditoria, a auditoria em saúde ganhou eminente importância como ferramenta de 

gestão, cujos fins são: aferir e levantar informações que possibilitam conhecer a 

qualidade, a quantidade, os custos e os gastos da atenção à saúde; avaliar as 

instituições e serviços, identificar os vieses dos padrões determinados com o objetivo 

do aprimoramento dos procedimentos; avaliação da qualidade dos serviços prestados 

à população, objetivando a melhoria da assistência à saúde e produção de 

informações que possam reverter em subsídios para o planejamento das ações que 

possam aperfeiçoar os serviços prestados pelo SUS, por instituições credenciadas e 

para o atendimento das necessidades do usuário. (BRITO, TRINDADE, BARROS, 

2014) 

Assim, são diretrizes para a auditoria no Sistema Único de Saúde: 
 
a) Capilaridade, descentralização e integração para garantir atuação em todo 
o território nacional, com divisão e definição de tarefas específicas de cada 
esfera de gestão do SUS; 
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b) Integração com outros órgãos das estruturas gestoras do SUS, como 
planejamento, controle e avaliação, regulação e vigilância em saúde e outros 
órgãos integrantes do sistema de controle interno e externo; e 
c) 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 

 

Não obstante esta relevância que a auditoria em saúde assumiu com o advento 

do Serviço Nacional de Auditoria – SNA, cuja criação é recente, a literatura em relação 

a sua a importância e contribuição para o aprimoramento da prestação dos serviços 

de saúde pública ainda são escassos, de modo que urge a necessidade de se levantar 

subsídios acerca da produção científica realizada acerca da auditoria em saúde, em 

especial no Sistema Único de Saúde, com a finalidade e analisá-las, expondo 

possíveis cenários da atualidade e expor possíveis hipóteses para o aprimoramento 

na prestação de serviços de saúde. 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

O tipo de estudo a ser utilizado neste trabalho é o da pesquisa bibliográfica 

descritiva, exploratória e do tipo Revisão Integrativa de Literatura,  em que serão 

analisados estudos já realizados tendo como referência o objetivo e o problema 

proposto por este trabalho. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Os materiais utilizados para a elaboração deste trabalho tendeu-se à 

perspectiva de análise de referências bibliográfica que tratam do tema, onde foram 

pesquisados artigos que abordam as circunstâncias gerais que se relacionam à 

situação de rua dos indivíduos. Os descritores analisados na pesquisa bibliográfica 

foram: auditoria, auditoria em saúde, Sistema Único de Saúde, instituições de saúde, 

e hospitais, outros elementos próximos, como: atendimento em instituições de saúde, 

necessidades de saúde da sociedade e demanda por serviços de saúde foram 

considerados, sendo descartados outros que não se relacionam com o contexto do 

trabalho. 
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Os artigos utilizados foram analisados entre os meses de janeiro e março de 

2016, cujas bases de dados tenderam-se à busca em sítios específicos como Scielo, 

Bireme, Lilacs e outros endereços de artigos científicos que dispunham de fontes 

relevantes para o trabalho. 

Quando ao método, utilizou-se da pesquisa documental em que sendo realizada uma 

análise transversal dos estudos considerados para análise, por meio de análise sistemática de 

pesquisas presentes na literatura de Serviço Social voltadas para o tema deste trabalho. 

 

 

3.3 AMOSTRA ESTUDADA 

 

A literatura relativa ao tema em questão, especificamente em relação ao 

problema e objetivos é relativamente escassa, poucos são os estudos inclinados a 

esta perspectivas que tratada análise da auditoria em saúde. Foram identificados 

entre os anos de 2000 e 2015, 13 publicações em língua portuguesa que trata do tema 

em proposto neste trabalho, seis foram excluídos por não terem base científica, por 

apresentarem características de manuais de orientação evidenciarem , sendo sete 

estudos considerados como válidos, dispostos no quadro sinóptico que segue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Periódico/Título Autores Objetivo/metodologia Ano 

LILACS – Evolução da 

adequação da 

Tadeu 
Coutinho 

O objetivo foi o de avaliar a evolução da 
adequação do processo da assistência pré-natal 

2006 
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assistência pré-natal 

prestada às usuárias do 

Sistema Único de 

Saúde em Juiz de Fora-

MG  

 

oferecida às usuárias do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em Juiz de Fora-MG, com um 
intervalo de dois anos foi realizado um estudo de 
painéis repetidos, através de auditoria nos 
cartões das gestantes. 

LILACS - Auditoria e 
avaliação no Sistema 
único de Saúde 

Marilene 
Barros de 
Melo; Jeni 
Vaitsman 

O objetivo foi o de distinguir as expressões 
avaliação e auditoria, tendo como parâmetro O 
Sistema Nacional de Auditoria. 

2008 

LILACS – Prática da 

enfermeira em auditoria 

em saúde 

 

Karina Araújo 
Pinto; Cristina 
Maria Meira de 
Melo 

Discorrer acercada da dinâmica de profissionais 
e enfermagem na realização de auditorias em 
saúde. 

2010 

LILACS -  

Monitoramento do 
processo de assistência 
pré-natal entre as 
usuárias do Sistema 
Único de Saúde em 
município do Sudeste 
brasileiro.  
 

Tadeu 
Coutinho, 
Mário 
Francisco Giani 
Monteiro; Jane 
Dutra Sayd et 
al 

Avaliar a evolução da adequação do processo de 
atendimento às gestantes usuárias do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e consolidar metodologia 
para monitoramento da assistência pré-natal, 
tendo a auditoria como parâmetro, o cartões de 
gestantes.  
 

2010 

Revista Baiana de 

Saúde Pública - A 

auditoria e o enfermeiro 

como ferramentas de 

aperfeiçoamento do 

SUS 

Cristina 
Almeida dos 
Santos, Élida 
de Jesus 
Santos 
Santana, 
Rachel Porto et 
al 

O objetivo do estudo é compreender o 

funcionamento do processo de auditoria nos três 

níveis de gestão, além de entender o papel do 

enfermeiro auditor.  

 

2012 

SCIELO - Auditoria no 

Sistema Único de 

Saúde:  

O papel do auditor no 

serviço odontológico 

 

Carlos Ayach, 
Suzely Adas 
Saliba Moimaz, 
Cléa Adas 
Saliba Garbin 

O objetivo foi o de analisar as dinâmicas de 

auditoria no sistema único de saúde no serviço 

de saúde bucal, com o pressuposto de 

demonstrar as ações e a sua inserção nas três 

esferas de governo. 

 

2013 

Âmbito Jurídico - O 

papel do Sistema 

Nacional de Auditoria e 

sua base legal na 

otimização da Gestão 

de serviços oferecidos 

pelo SUS 

 

Diego Nunes 
Guedes, Tiago 
do Amaral 
Rocha, 
Emmanuel 
Pedro 
Sormanny 
Gabino Ribeiro 
et al. 

O objetivo deste artigo foi o de defender 

incisivamente a atividade de auditoria junto aos 

serviços de saúde, direito social de segunda 

geração, como um real e eficiente instrumento de 

avaliação, imprescindível à otimização da gestão 

pública nesta seara. 

2015 

Quadro 1 – Quadro sinóptico dos estudos validados 
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Consoante se pode compreender dos estudos dispostos no quadro sinóptico, 

as abordagens em relação à auditoria em saúde tende-se a perspectivas distintas, 

refletindo o dinamismo presente neste instrumento aplicado ao setor de saúde.   

Coutinho (2006) e Coutinho, Monteiro, Sayad et al (2010), por meio de auditoria 

de cartões de gestantes, quando de avaliação ao atendimento a gestantes e pré-natal, 

ambas as pesquisas mostraram que a investigação para a qualidade da atenção à 

saúde demonstra a relevância de registros médicos durante a prática clínica, 

consequentemente, a influência nas dinâmicas de cuidado.  

De acordo com os autores dos estudos em tela, a auditoria contribui para 

análise da qualidade do atendimento prestado e demonstram que a ausência de 

padrão dos registros dos dados é um fator dificultador na construção de soluções para 

problemas e adversidades encontradas, especificamente ao que se refere à 

assistência pré-natal, a multiplicidade dos cartões é um fator que prejudica a 

determinação de uma rotina de preenchimento, implicando em dificuldades em 

compara as variáveis diversas e também na utilização como ferramenta efetiva de 

referência e contra referência. 

Para os autores, tal realidade exige uma discussão mais ampla dos envolvendo 

gestores, profissionais de saúde e auditores, a fim de implantar meios aptos para 

avaliações periódicas e de mecanismos no processo de pré-natal, de modo a 

secundar a adesão às normas, rotinas, e protocolos do programa que permitam as 

usuárias ter assegurados um pré-natal de qualidade (COUTINHO, 2006; COUTINHO 

et al., 2010).  

Igualmente foi constatada a relevância do preenchimento padronizado e 

coerente de todos os registros presentes no atendimento à saúde, contribuindo com 

subsídios fieis com a realidade e que contribuem para o trabalho do auditor, 

consequentemente, produzir informações para que vieses sejam corrigidos. 

Consoante coloca o Ministério da Saúde (2011, p. 34): 
 
O trabalho de auditoria no SUS é extremamente complexo, necessitando de 
uma grande quantidade de informações que precisam ser cuidadosamente 
extraídas, trabalhadas e interpretadas, pois muitos interesses e 
responsabilidades estão em foco quando se audita a saúde. 

 

Segundo o estudo de Melo e Vaitsman (2008), o formato e o alcance de uma 

auditora em saúde está associado à efetividade e capacidade de resolubilidade de 

outros instrumentos de controle presentes em uma instituição; dessa forma, as 

atividades de auditoria, além das funções de controle, fiscalização, verificação e 
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orientação de atividades operacionais, implicam na consideração de outros 

instrumentos que auxiliam no suporte aos aprimoramentos políticos e institucionais. 

Para os autores, na perspectiva das condutas sustentadas em princípios 

burocráticos e da nova gestão pública, a auditoria é produto das intervenções do SNA 

e, simultaneamente, refletem nas ações supramencionadas. Assim, a auditoria tem 

suporte em uma dimensão de dispositivos legais compostos por decisões 

regulamentadoras, leis, medidas administrativas dentre outras. Acresce-se a isso, o 

comprometimento social de assegurar o interesse da coletividade e não somente de  

cumprir a obrigação estatal, contudo, os próprios gestores do SUS, têm uma 

concepção limitada acerca do conceito e função da auditoria, muitas vezes, utilizando-

a como um mero instrumento de avaliação, que tem o objetivo de compreender e 

descrever o programa ou o serviço de saúde, estabelecendo uma concepção 

valorativa, comprometendo, com isso a busca pela qualidade da oferta dos serviços 

públicos de saúde, assim, para os autores, a transformação das práticas de saúde, é 

preciso que a área de auditoria se constitua e demarque sua identidade nos mais 

diversos espaços da área de saúde, a fim de que efetivamente possa se constituir 

como um instrumento de gestão pública. 

No estudo de Pinto e Melo (2010), “A prática da enfermeira em auditoria em 

saúde”, entenderam as autoras a partir das informações colhidas para a pesquisa que 

a profissional em enfermagem atuando na auditoria tende-se a se refletir em uma 

intervenção importante, ultrapassando o sentido de atuar somente para atender aos 

interesses das instituições, mas sim as inserindo em uma política de saúde e em um 

contexto de organização de saúde, cuja finalidade evidencia o que se espera desta 

prática, como a contribuição para a qualidade da assistência de enfermagem, bem 

como a atenção à saúde da população como um todo, principalmente, de concretizar 

a função do SUS. 

 
A significativa presença da enfermeira entre os profissionais que atuam nos 
serviços de auditoria em saúde denota a relação que existe entre as 
responsabilidades assumidas por enfermeiras na prática assistencial e o 
conhecimento necessário para o trabalho no campo da auditoria. Isto porque 
o profissional que atua na maior parte dos procedimentos relacionados à 
assistência prestada ao usuário; desde o atendimento direto, até as 
atividades administrativas e gerenciais, é a enfermeira, o que lhe confere 

alguma competência técnica-administrativa para lidar com o processo de 
produção da conta hospitalar. 
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Essa familiaridade com a realidade do ambiente hospitalar é que colabora 

para que o profissional em enfermagem se adeque aos serviços de auditoria em 

saúde, no entanto, expõem as autoras que estes profissionais devem atuar 

juntamente com uma equipa multidisciplinar. 

Compactuando na posição das autoras supra, menciona-se o estudo 

realizado por Santos, Santana, Porto et al (2012), “A auditoria e o enfermeiro como 

ferramentas de aperfeiçoamento do SUS”, na qual expõem os autores que a 

colaboração do profissional em enfermagem no serviço de auditoria é substancial, 

uma vez que, pela prática que detém na gestão da assistência, reflete na aptidão a 

atuar na avaliação da qualidade da prestação de serviços. A análise minuciosa das 

informações presentes em prontuários, muitas vezes suscetíveis a imprecisões, deve 

ser realizada pela auditoria, este profissional detém uma familiaridade significativa 

com estes documentos. 

Reforçam ainda as autoras que este profissional não se limita a atuar na 

auditoria de enfermagem, podendo atuar nas mais distintas áreas da auditoria em 

saúde, conforme Resolução 266/01 do Conselho Federal de Enfermagem. 

Auditoria no Sistema Único de Saúde:  

No estudo de Ayach, Moimaz e Garbim (2013), “O papel do auditor no serviço 

odontológico”, expuseram os autores que, especificamente na área de odontologia do 

Sistema Único de Saúde, a auditoria consiste uma análise crítica, ética, sistemática e 

imparcial da prestação de assistência aos usuários, por intermédio de conferência da 

prestação ao usuário, levando em deferência padrões, indicadores e normas 

estabelecidas previamente. Trata-se de uma responsabilidade complexa, indo além 

de ações como fiscalização, punição ou determinar normas; a auditoria em 

odontologia, como todas as formas de auditorias na área de saúde, acompanhamento 

de políticas e estratégias de saúde, regular oferta de serviços, controlar e avaliar 

indicadores, identificar necessidades e expectativas da sociedade.  

 
O auditor participa da regulação de atendimentos regionais e municipais, 
organizando as cotas de vagas, acompanhando a referência e a contra 
referência e monitorando se a oferta de serviços é menor ou maior que a 
demanda, a fim de garantir o acesso dos usuários de maneira racional, para 
não haver excesso ou a utilização inadequada dos serviços de saúde.  
Também cabe ao auditor garantir a participação social e o controle público do 
sistema, por meio dos conselhos locais e municipais, fóruns municipais, e 
conferências de saúde, audiências públicas e as comissões intergestoras 
bipartite e tripartite (AYACH , MOIMAZ E GARBIM , 2013) 
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Guedes Rocha Ribeiro et al, (2015), inferiram em seu trabalho com o titulo “O 

papel do Sistema Nacional de Auditoria e sua base legal na otimização da Gestão de 

serviços oferecidos pelo SUS”, que o trabalho do SNA e de toda estrutura legal 

existente, que a identificação de distorções e outras adversidades não podem 

representar mera identificação de erros ou fraudes, implicando em simples dinâmicas 

de fiscalização e punição de agentes, mas deve revestir-se de uma perspectiva mais 

ampla, no sentido de promover correções, objetivando a otimização do atendimento 

médico-hospitalar, buscando a melhor relação custo e benefício no atendimento ao 

usuário do SUS. 

Observou-se dos estudos destacados e analisados é que a presença da 

auditoria está presente em áreas diversas do Sistema Único de Saúde, como a 

medicina, enfermagem e odontologia, contudo, para uma maior compreensão de sua 

importância e como ela dinamiza a prestação do serviço de saúde na oferta de um 

serviço de qualidade, bem como, aperfeiçoa a aplicação de recursos para a saúde, 

equilibrando as variáveis custos e benefícios é fundamental a realização de estudos 

mais complexos, é fundamental o aumento da produção científica,  haja vista que a 

literatura acerca da auditoria em saúde é significativamente reduzida.  

Não obstante esta realidade, é possível mencionar, pela atividade fim de uma 

auditoria em saúde, que se trata de uma ferramenta determinante de gestão, pois 

fornecem subsídios cruciais da realidade institucional e das práticas e atenção em 

saúde, possibilitando, com isso, intervenções para que desvios destas práticas e 

atenções sejam corrigidas e adequadas consoante a determinações legais, contudo, 

para uma melhor eficiência para os serviços de auditoria em saúde, importante é a 

padronização de todos os documentos e procedimentos inerentes ao processo de 

atendimento de saúde pública nas esferas federal, estadual e municipal, possibilitando 

com isso informações mensuráveis de forma unívoca, possibilitando transcrever uma 

realidade fidedignas do cenário da saúde pública em cada contexto, permitindo a 

intervenção de forma mais eficiente do poder estatal sobre a saúde pública, 

dinamizando a prestação do serviço de saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consoante se pode compreender, a literatura disponível acerca da importância 

e abrangência das auditorias de saúde ainda é muito exígua, contudo, pode-se 
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compreender que, embora de crucial importância para o Sistema Público de Saúde, a 

fim de que as informações levantadas por estes trabalhos possam contribuir com 

subsídios para análises e consequente transformação para a oferta de um 

atendimento e qualidade e atendimento das necessidades da sociedade, muitos dos 

serviços de auditoria se tornam complexos ou de dificuldade de análise de 

documentos pelo fato de não haver uma padronização de documentos utilizados, nem 

tampouco de conduta dos profissionais de saúde na utilização deles, condição esta 

observada nos trabalhos de Coutinho (2006) e Coutinho, Monteiro, Sayad et al (2010). 

Acresce-se a isso, a realidade encontrada no estudo de Melo e Vaitsman (2008) em 

que, muitas vezes, a função a ser exercida pela auditoria é confundida com mero 

serviço de avaliação. Limitando a sua capacidade de influencia na transformação da 

qualidade na prestação do serviço de saúde público. 

Para Guedes Rocha Ribeiro et al, (2015), o trabalho de auditoria deve ser amplo 

e completo, muito mais do que identificar erros e fraudes e aplicar penalização, a 

auditoria em saúde deve cumprir o seu fim, a de corrigir os desvios e aperfeiçoar a 

oferta de serviços de saúde à sociedade, sem que o Estado seja onerado a mais por 

isso, Portanto, a auditoria em saúde atua em um setor pontual para o Estado e para a 

sociedade, na diligência de se assegurar o direito ao acesso à saúde, bem como na 

prestação de um serviço e qualidade ao cidadão.  

A auditoria na saúde para o SUS revela-se como um relevante instrumento de 

gestão que coadjuva na elaboração de possibilidades par averiguação de questões 

de saúde, funcionando como instrumento eminente no controle de prejuízos e 

desperdícios de dinheiro público, no sentido de articular as mais diversas instâncias, 

a fim de orientar o planejamento da rede de serviços, com o pressuposto de adequar 

as necessidades, as oportunidades de acesso, de padronização dos procedimentos e 

avaliação do custo/benefício, pois, sem o qual se está na iminência de inviabilização 

econômica dos serviços.  
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