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UM ESTUDO DE CASO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM LINS 

 

1. RESUMO 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lins é uma entidade hospitalar que 

conta com repasses dos governos federal, estadual e municipal. A instituição, como 

qualquer empreendimento, necessita de uma gestão eficiente de seus limitados 

recursos. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo abordar os benefícios que a 

auditoria interna pode trazer aos gestores desta entidade nesta importante missão 

filantrópica. O foco será o setor de faturamento, visando analisar os custos do pronto 

socorro e pronto atendimento buscando detectar possíveis inconsistências nas 

anotações dos prontuários, fato este que pode distorcer as informações do 

atendimento e, consequentemente, prejudicar o faturamento atribuindo glosas aos 

repasses, e propor possíveis soluções para minimizar este problema. Será feito uma 

revisão bibliográfica sobre o assunto e um estudo de caso. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A Associação Hospitalar Santa Casa de Lins foi fundada em 1923 com fins de 

exercer atividades filantrópicas de assistência à saúde, oferecendo serviços médico-

hospitalares inicialmente denominada Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Lins atualmente administrada pela Associação Lar São Francisco de Assis na 

Providência de Deus em 14 de setembro de 2011. (SANTA, 2017) 

A entidade conta com repasses do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASÍLIA, 1990). Recebe, também, verba do convênio com o Estado de São Paulo 

cujo objetivo é promover o fortalecimento das ações e serviços de assistência à 

saúde prestados aos usuários do SUS (DIÁRIO, 2016), além de incentivos da 

Prefeitura Municipal de Lins. (LINS, 2012)  

 

3. OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa busca avaliar a importância da auditoria interna no 

setor de pronto atendimento e internações dela decorrentes, procurando detectar 

possíveis não conformidades relacionadas aos procedimentos registrados nos 

prontuários ou registros feitos de forma inadequada que impossibilitam a cobrança 

dos valores devidos em função destas inconsistências. 



4. METODOLOGIA 

O presente trabalho iniciará com uma revisão bibliográfica para aprofundar 

nos conceitos e importâncias relativos à auditoria interna hospitalar. Através de um 

estudo de caso será analisado o processo de faturamento, desde o preenchimento 

do prontuário até o recebimento dos valores devidos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Sá (1998), a auditoria surgiu inicialmente para verificar a exatidão 

dos lançamentos contábeis. Para Kurcgant (2008, p.216), “Auditoria é a avaliação 

sistemática de uma atividade, por alguém não envolvido diretamente na sua 

execução, para determinar se essa atividade está sendo levada a efeito de acordo 

com seus objetivos”. 

Attie (1992) lembra que, no ambiente empresarial, busca-se alcançar metas 

através do aproveitamento eficiente de suas potencialidades visando o crescimento 

e o retorno às expectativas planejadas. Com a diversificação de atividades, o 

controle de todos eventos torna-se limitado. Assim, o trabalho da auditoria interna 

tem o objetivo de controlar e auxiliar os gestores, identificando áreas problemáticas 

e sugerir correções para melhorar a prestação de serviços da empresa. 

Na área da saúde, a auditoria surgiu para verificar a qualidade da assistência 

prestada ao paciente através da análise dos prontuários. (KURCGANT, 2008) 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Setz; D’Innocenzo (2009) desenvolveram um trabalho com o escopo de 

avaliar, por meio de auditoria, a qualidade dos registros de enfermagem nos 

prontuários de pacientes atendidos em um hospital no município de São Paulo.  

Através da análise detectou vários desvios que foram discutidos com a Diretoria de 

Enfermagem propondo estratégias para melhorar a qualidade dos serviços de 

enfermagem naquele hospital. 

Faraco; Albuquerque (2004) desenvolveram um trabalho explorando a 

auditoria em enfermagem aplicada em um Hospital Universitário. O resultado 

encontrado nas análises realizadas indicou a necessidade de rever os padrões do 

Método de Assistência de Enfermagem e a necessidade de manter o trabalho de 

auditoria. 



Carvalho, et al (2011) elaboraram um trabalho em um Hospital Maternidade 

na cidade de Lins (SP) e pode-se detectar falhas quanto às anotações nos 

prontuários de atendimento no ambulatório da instituição. Esta falha gera 

discrepâncias entre o estoque físico e sistêmico, onde ocorre a saída dos materiais 

do estoque físico, mas não é dada a devida baixa no sistema de controle devido a 

erros de anotações, repercutindo na não cobrança destes materiais utilizados, 

representado elevadas perdas à entidade hospitalar. 
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