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Resumo 

Auditoria de enfermagem é uma avaliação sistêmica da qualidade da assistência 

prestada ao cliente através da análise dos prontuários, acompanhamento do cliente 

in loco e confirmação da compatibilidade do procedimento realizado com os itens 

descritos na conta hospitalar. Este estudo teve como objetivo evidenciar as 

possíveis áreas de atuação do enfermeiro auditor e seu valor nos processos 

econômico-financeiros das instituições de saúde. Trata-se de uma revisão narrativa 

da literatura, baseada em livros e artigos científicos, publicados no período de 2001 

a 2014 disponíveis no Scielo, Revista Nursing, Lilacs e BVS, totalizando 19 

referências. Verificou-se que o serviço é dividido em três grandes grupos: auditoria 

prospectiva ou pré-auditoria, auditoria concorrente e auditoria retrospectiva. A 

auditoria de enfermagem tem mostrado sua importância no cenário hospitalar e nas 

operadoras de planos de saúde, no tocante à redução de custos. Por ser uma área 

de atuação relativamente nova, ainda não é possível encontrar muitos profissionais 

especializados ou qualificados, seja por falta de informação em relação a essa 

especialidade, ou falta de acesso a cursos de especialização na área. Para um 

serviço de auditoria fidedigno, é necessário que o enfermeiro tenha conhecimento 

das normas da instituição, dos contratos dos prestadores, além das legislações 

vigentes. Conclui-se que o enfermeiro auditor pode reduzir expressivamente as 

divergências encontradas nas contas hospitalares além de minimizar os custos, 

conciliando a qualidade do cuidado prestado à sustentabilidade do serviço. 

 

Palavras chave: auditoria de enfermagem; auditoria em saúde; papel do profissional 

de enfermagem. 

 

Abstract 

Nursing Audit is a systemic evaluation of the quality of the assistance that is given to 

the customer through the analysis of the enchiridion, attendance of the customer in 

loco and check of the compatibility of the procedure fulfilled with the items described 

on the hospital costs. This study aims to evidence the possible fields of the auditor 

nurse and their importance in the economic and financial processes of the health 

institutions. It is about a narrative review of literature, which is based on books and 

scientific articles published between 2001 and 2014, available on Scielo, Revista 
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Nursing, Lilacs, BVS, summing up 19 references. The field is divided into three big 

groups: prospective audit, also called as pre-audit, competitor audit and retrospective 

audit. The nursing audit has shown its importance in the hospital scenery and in the 

health plan operators in terms of cost-cutting. As long as it is a relatively new field, it 

is still hard to find qualified professionals, both because of lack of information related 

to this specialty, and also lack of access to specialization courses in this field. For a 

reliable audit service, the nurse must have knowledge of the rules of the institution, 

the providers’ contracts and the current laws. Therefore, the auditor nurse can clearly 

reduce the divergences found on the hospital costs, apart from reducing costs, 

conciliating quality of the provided care to the sustainability of the service. 

 

Keywords: nursing audit; Health audit; role of the nursing professional. 

Introdução 

A auditoria consiste na avaliação sistemática e formal de uma atividade para 

determinar se ela está sendo realizada de acordo com os seus objetivos. É um ramo 

da contabilidade, que tem sido utilizado em várias profissões, inclusive na 

enfermagem e por muitas vezes atua juntamente com a auditoria médica, somando 

nos resultados (1). 

A prática de auditoria iniciou-se no século XII, na Inglaterra, com a 

implantação desta atividade nas empresas, e fixou-se no século XVII, com a 

Revolução Industrial  permanecendo até os dias atuais (2). 

O enfermeiro auditor pode trabalhar em diversas áreas, como, por exemplo, 

no processo de autorização e compra de órteses, próteses e materiais especiais 

(OPME); nas operadoras de saúde como representantes técnicos de materiais e 

medicamentos, membro de equipes de câmaras técnicas de estudos de novas 

tecnologias (este voltado às operadoras de saúde suplementar); como auditor em 

instituições de saúde privadas e públicas, revisando contas e prontuários visando 

sempre à melhoria da qualidade no serviço prestado e a redução dos custos (3). 

O serviço de auditoria pode ser divido em três grupos, sendo eles auditoria 

prospectiva ou pré-auditoria, auditoria concorrente, proativa ou supervisão (que 

engloba também a auditoria in loco) e auditoria retrospectiva. Todos os grupos, de 

alguma forma, acabam impactando no orçamento da instituição (2). 

No que se refere à educação continuada exercida pelo enfermeiro auditor 
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destaca-se a ação de economia como fator essencial para redução de custos. 

Segundo Motta (2014), a auditoria de enfermagem é uma avaliação sistêmica da 

qualidade da assistência prestada ao cliente através da análise dos prontuários, 

acompanhamento do cliente in loco e confirmação da compatibilidade entre o 

procedimento realizado e os itens descritos na conta hospitalar, garantindo um 

pagamento justo mediante a cobrança adequada (4, 5). 

A escolha do tema proposto justifica-se pela necessidade em demonstrar a 

importância da auditoria de enfermagem no serviço de saúde, e o impacto no custo 

assistencial. 

Com isso, o objetivo deste estudo é evidenciar, através da literatura 

específica, as possíveis áreas de atuação do enfermeiro auditor nos hospitais e 

operadoras de planos de saúde e seu papel nos processos econômico-financeiros 

das instituições de saúde.  

 

Material e Métodos 

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura conduzida através de 

levantamento bibliográfico por meio de livros e nas bases de dados: Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo), Revista eletrônica de Enfermagem, Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino Americano e do Caribe em Ciências da 

Saúde (Lilacs), Revista Nursing e Acta Paulista de Enfermagem, além de artigos 

científicos, resolução do Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e três livros 

que abordaram o tema pesquisado, totalizando 19 referências. Foram incluídos 

estudos publicados entre 2001 a 2014, no idioma português e a busca bibliográfica 

ocorreu nos meses de Abril e Outubro do corrente ano. 

Foram utilizados como descritores do Descritores em Ciências em Saúde 

(DeCs): auditoria de enfermagem, auditoria em saúde, papel do profissional de 

enfermagem, perfil do enfermeiro auditor. 

 

Revisão da literatura 

Acredita-se que, no tempo da civilização suméia (povo do Antigo Oriente, do 

vale do Rio Eufrates), surgiram os primeiros indícios das funções de auditoria 

semelhantes às funções da atualidade. Nesse período, proprietários deixavam seus 

bens sob a responsabilidade de terceiros e após algum tempo conferiam os 

rendimentos. Esta prática de verificação de contas poderia ser considerada uma 
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prática de auditoria (5). 

A auditoria fixou-se com a Revolução Industrial (século XII) e vem sendo 

praticada até os dias atuais. No ano de 1990, implantou-se no Brasil a lei 8.080 que 

estabelece a criação do sistema nacional de qualidade (SNA) que é o órgão 

responsável pela fiscalização, monitoramento, controle e a avaliação técnico 

científico, contábil, financeiro e patrimonial das ações em serviços de saúde (6). 

Ainda nesse contexto, destaca-se  a auditoria de enfermagem que é uma 

avaliação sistemática da qualidade da assistência prestada, verificada através da 

análise de prontuários, acompanhamento in loco, comparação de procedimentos 

solicitados com os realizados, garantindo o pagamento e cobrança correta. Assim, o 

trabalho do enfermeiro auditor deve ser planejado de acordo com o objetivo das 

informações que serão coletadas nos serviços de saúde (2, 6). 

A auditoria prospectiva ou pré-auditoria é a avaliação realizada nos 

procedimentos solicitados pelos profissionais médicos antes de sua execução. Esse 

tipo de auditoria atua no processo de liberação de procedimentos, incluindo as 

solicitações de OPME e medicamentos de alto custo. Já a auditoria concorrente 

proativa ou supervisão analisa de forma presencial o procedimento em que o cliente 

está sendo submetido. O acompanhamento in loco dos procedimentos reduz o 

faturamento incorreto e possíveis contestações e glosas inadequadas, além de 

garantir a qualidade do serviço (7). 

A auditoria retrospectiva ou revisão de contas refere-se à avaliação do 

faturamento através da revisão de contas hospitalares, análise do prontuário durante 

a internação ou após a alta. É importante salientar que essa atividade não se 

restringe somente à conferência de custos, mas também à compreensão da 

qualidade, eficácia e ética da assistência prestada (7). 

Antes do início da auditoria como parte integrante do serviço de enfermagem, 

utilizava-se a análise de registros como instrumento administrativo apenas para a 

avaliação do cuidado, possibilitando a comparação de normas institucionais e 

assistência prestada. Atualmente, faz-se uma avaliação e revisão detalhada de 

registros clínicos selecionados por profissionais qualificados para a verificação da 

qualidade da assistência prestada (8). 

Em conjunto com os médicos auditores, o enfermeiro auditor participa 

também de ações de auditoria analítica, com o objetivo de auxiliar o 

acompanhamento e monitoramento de ações como gerenciamento de casos 
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clínicos, construir e monitorar planos de cuidados; participar nos processos de 

desospitalização, acompanhar a assistência domiciliar; elaborar e aplicar programas 

de medicina preventiva; gerenciamento prospectivo para avaliação de recursos de 

várias ordens, como organizações de saúde, avaliação e seleção de fornecedores 

de materiais implantáveis ou não, apoio na elaboração de componentes de custos 

de diárias, taxas e agrupamento de elementos de custo (7). 

A auditoria de enfermagem em uma definição mais ampliada refere-se a 

analise das atividades realizadas pela equipe, através do prontuário, principalmente 

das anotações, visando à qualidade no serviço prestado. Trata-se de uma atividade 

dedicada à qualidade e eficácia de serviços, utilizando como instrumentos o controle 

e a análise de registros com o objetivo de minimizar os custos, conciliando a 

qualidade do cuidado e a sustentabilidade do serviço. Atualmente, o que se espera 

como resultados do trabalho do profissional enfermeiro auditor é a auditoria da 

qualidade da assistência, com índice de redução de custos institucionais, agregando 

os valores financeiros aos valores qualitativos (9). 

Dentre as responsabilidades do enfermeiro auditor destacam-se o 

conhecimento acerca dos aditivos contratuais; atuação de acordo com princípios 

éticos; domínio sobre o contrato estabelecido entre os serviços de saúde; 

conhecimento dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); atualização dos 

temas relacionados à saúde; embasamento científico como facilitadores de 

negociações; conhecimentos de todos os documentos pertencentes ao prontuário do 

paciente além de objetividade e clareza durante a análise das contas hospitalares 

(6). 

A auditoria interna no faturamento dos hospitais pode ser realizada tanto por 

um profissional enfermeiro contratado pelo hospital como também por um 

profissional consultor, prestador de serviço terceirizado. Este será responsável pela 

análise dos prontuários e das contas após a alta do paciente, confrontando os 

procedimentos realizados com as cobranças efetuadas pelo auxiliar de faturamento 

(10). 

A educação continuada é um outro possível ramo de atuação do enfermeiro 

auditor no qual fica responsável pela orientação de toda a equipe interdisciplinar. 

Salienta-se que nas duas áreas de atuação citadas anteriormente, o enfermeiro 

deve conhecer todas as normas e rotinas da instituição, além dos procedimentos 

realizados bem como ter ligação direta com os profissionais envolvidos na equipe 
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interdisciplinar. O número de profissionais necessários para atuação nessas duas 

áreas citadas será equivalente à demanda do hospital, sendo possível que o mesmo 

enfermeiro execute as duas funções, uma vez que são diretamente ligadas (10, 11). 

Nas operadoras de planos de saúde, o trabalho da auditoria de enfermagem 

divide-se em auditoria externa, auditoria externa in loco, auditoria interna e auditoria 

por amostragem. A auditoria externa é o serviço realizado pelo profissional 

enfermeiro que audita as instalações dos prestadores contratados para prestar 

serviço à empresa de saúde suplementar, analisando as contas após a alta do 

paciente (10, 11). 

Já a auditoria externa in loco, é o serviço realizado por um profissional 

enfermeiro responsável pelas visitas aos hospitais e prestadores onde estão 

internados os pacientes, ou clínicas credenciadas executoras de procedimentos 

médicos. As visitas podem ser nas unidades clínicas e cirúrgicas, como por exemplo, 

a auditoria in loco de procedimentos cirúrgicos com utilização de OPME, no geral o 

foco desta auditoria será a certificação de que o material autorizado está mesmo 

sendo utilizado no procedimento (12). 

Durante as visitas nas unidades clínicas, o enfermeiro auditor irá avaliar as 

condições em que se encontram os pacientes e sua satisfação mediante o serviço 

prestado (12). 

A auditoria interna é o serviço realizado pelo profissional enfermeiro 

responsável pela auditoria de contas médicas. Dentro deste grupo de contas 

médicas, pode-se incluir contas hospitalares, clínicas credenciadas, laboratórios e 

todos os prestadores de serviços contratados pela operadora. Esta auditoria é feita 

dentro das instalações da operadora (2). 

Para um serviço de auditoria fidedigno, é necessário que o enfermeiro 

conheça as normas da operadora, os contratos dos prestadores, tenha 

conhecimento das leis da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que 

envolvem os planos de saúde, faça uma análise geral da conta, verificando 

diagnóstico, período de internação, autorizações para procedimentos e OPME, 

tratamento e exames realizados (2). 

Antigamente, no processo de auditoria, os enfermeiros tinham à disposição 

como ferramentas de trabalho apenas listas com preços de materiais e 

medicamentos, as tabelas de procedimentos médicos e o Código Internacional de 

Doenças (CID). Em contrapartida, atualmente, com o surgimento das leis 
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regulamentadoras dos planos de saúde, esta auditoria é feita com o auxílio de 

algumas ferramentas essenciais ao serviço como a Tabela da Associação Médica 

Brasileira (Tabela AMB), que contempla todos os procedimentos cobertos pela 

tabela de procedimentos da ANS além dos protocolos institucionais; Revista Simpro, 

que é uma publicação periódica com orientações sobre materiais e medicamentos 

cobrados em reais e dólar mais atuais disponível no mercado; Revista Brasíndice, 

que é uma publicação periódica com novos preços atualizados de medicamentos, 

entre outras (10). 

A auditoria por amostragem é o serviço realizado pelo profissional enfermeiro 

com ênfase nas contas hospitalares dentro da instituição, ou seja, o profissional se 

desloca até o setor onde se encontram as contas e faz sua análise técnica no local. 

Esta auditoria também é de grande importância, pois permite a cobrança da conta 

através da análise do prontuário (10). 

A composição da conta hospitalar é formada da seguinte forma: 5 a 10% de 

honorários, 10 a 12% de diárias, 20 a 30% de taxas, até 20% de materiais, 15 a 20% 

medicamentos, até 10% de SADT, até 25% de gasoterapia e até 80% de OPME. O 

trabalho do enfermeiro auditor é necessário, pois, com ele, é possível reduzir em até 

40% o custo total da conta, aplicando glosas em taxas, materiais e medicamentos 

desnecessários cobrados no decorrer da internação ou realização dos 

procedimentos (7). 

A enfermagem representa 40 a 50% do total do faturamento hospitalar devido 

ao trabalho realizado que melhora a qualidade e os custos da assistência, evitando 

desperdícios e técnicas desnecessárias. Como dito anteriormente, a auditoria pode 

representar uma economia significativa na internação (13). 

Um estudo realizado em uma unidade de terapia intensiva de um hospital 

particular, com o objetivo de demostrar os custos gerados pela equipe de 

enfermagem, mostrou que do total geral do faturamento, a equipe foi responsável 

por 15,1% dos gastos, sendo que 11,3% foram referentes à prescrição e anotação 

inexistente ou indevida de enfermagem e 3,8% da prescrição médica (14, 15). 

A falta de registro, tanto dos médicos como também da equipe de 

enfermagem no prontuário do paciente, leva à cobranças falhas e, 

consequentemente, prejuízo financeiro às instituições. Um estudo retrospectivo em 

relação às anotações de enfermagem, realizado em uma UTI geral de um hospital 

público, com o objetivo de mostrar a importância das anotações corretas nos 
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prontuários indicou que em 99,5% dos prontuários analisados, somente 2,4% 

apresentavam anotações completas, 26,7% foram consideradas ruins, 64,6% 

regulares e 8,7% boas, o que demostrou que a falta dessas anotações pode gerar 

um impacto no orçamento da instituição (16). 

Outro estudo relacionado à anotação de enfermagem e glosas de auditoria 

mostrou que, em um total de R$26.789,26 glosados de uma conta, R$8.551,07 

foram referentes a glosas aplicadas a medicamentos, R$3.614,80 a materiais e 

R$3.919,41 às taxas e aluguéis de aparelhos (gases, aparelhos de Raio X, etc.), e o 

restante referente à procedimentos e glosas médicas. Todas as glosas efetuadas 

foram baseadas nas anotações de enfermagem, como por exemplo, a checagem 

das medicações administradas. Pode-se concluir então que a falta das anotações 

representou um custo de R$16.085,28 para a instituição (16). 

A fim de se evitar glosas, uma instituição hospitalar privada de grande porte 

em São Paulo instituiu o cargo de enfermeiro de faturamento hospitalar com o 

objetivo de melhorar as anotações de enfermagem e diminuir as divergências 

encontradas nas contas hospitalares. Após o treinamento da equipe do centro 

cirúrgico desta instituição, observou-se que o índice anterior de divergências que era 

de 38,2% teve uma significativa redução, passando para 15,8%, o que evidencia a 

importância do profissional atuante neste setor (15, 16). 

 

Conclusão 

Diante da pesquisa e estudos abordados, o enfermeiro auditor possui vasto 

campo para atuação, porém, ainda existe uma lacuna acerca da divulgação dessa 

especialização. Evidenciou-se neste estudo que a presença de um enfermeiro 

auditor atuante e conhecedor de suas atribuições reduz expressivamente as 

divergências encontradas nas contas hospitalares além de minimizar os custos, 

conciliando a qualidade do cuidado prestado à sustentabilidade do serviço. 

No cenário econômico-financeiro que o país se encontra, é exigido cada vez 

mais das instituições públicas e privadas especializações, ou seja, o enfermeiro 

auditor deveria deter o conhecimento e estar sempre se atualizando 

sistematicamente. Colocar em prática uma visão humanitária agregada a ética, 

perfil, postura e discernimento, de forma que busque, mesmo que indiretamente, um 

atendimento humanizado e coerente, resultando na qualidade da assistência 
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prestada e racionalizando custos dentro da instituição. 

Estabelecer critérios fundamentados para a realização de auditoria torna o 

profissional auditor uma figura coerente e respeitada na organização, além de 

transmitir ao prestador a percepção de segurança e quebra de tabus que muitos 

veem em relação ao trabalho do auditor.   

Contudo, a essência da atribuição do enfermeiro auditor está na relação entre 

a redução de custos e a manutenção da qualidade prestada ao cliente. Minimizar os 

gastos discrepantes, mantendo a qualidade da assistência é um desafio, sendo 

necessário um trabalho de educação contínua com os profissionais da saúde, 

abordando conscientização e apresentando o impacto econômico que pode 

acarretar determinado procedimento realizado de forma incorreta. 
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