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Resumo

Este estudo teve como objetivo analisar a produção científica acerca dos benefícios da auditoria 
na assistência de enfermagem. Estudo bibliográfico de caráter exploratório, de abordagem qua-
litativa. Foi realizado o levantamento de artigos nacionais, entre 2004 e 2011, na base de dados 
do LILACS, a partir dos descritores “Auditoria, Assistência e Enfermagem”, e uma monografia 
nacional publicada em 2012. Efetuou-se revisão sistemática da literatura, com os artigos pesqui-
sados. A amostra constitui-se de 7 trabalhos. Os estudos demonstram a importância do auditor 
dentro da unidade de saúde para a melhoria da qualidade da assistência e a redução de custos 
hospitalares, apontando estratégias de aperfeiçoamento para a equipe, principalmente de enfer-
magem, composta de profissionais que permanecem em contato com o paciente por mais tempo. 
Portanto, como apontado nos estudos, a auditoria não deve ser vista meramente como caráter 
punitivo, mas como ferramenta de aprimoramento dos profissionais, melhora no atendimento e 
avanço das instituições.
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1. Introdução
A auditoria tem sua origem do latim audire, que 
significa ouvir, entretanto, na língua inglesa, audit 
traz como significado examinar, corrigir e certifi-
car. Então, a auditoria é a avaliação sistemática e 
formal de uma atividade, sendo realizada conforme 
seus objetivos. Trata-se de uma área da contabilida-
de, utilizada com várias vertentes por diversas pro-
fissões (DIAS; SANTOS; CORDENUZZI, 2011).

O ano de criação da auditoria foi 1314, na Inglater-
ra, pela Rainha Elizabeth I, que teve a necessidade 
de obter um controle sobre os gastos do governo 
na época (ROSA, 2010).

Dentro das organizações, a auditoria surge como 
importante ferramenta na transformação dos pro-
cessos de trabalho, em hospitais e operadoras de 
serviços. Na enfermagem, é considerada como ava-
liação da qualidade na assistência, melhorando, 
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assim, os registros e possibilitando maior fidedig-
nidade nos prontuários (DIAS; SANTOS; COR-
DENUZZI, 2011).

A auditoria em saúde surge com o intuito de me-
lhorar a qualidade da assistência ao paciente, pro-
porcionar melhor atendimento ao usuário e per-
mitir a identificação das ineficiências do serviço 
para que se possa intervir (ROSA, 2012).

Entre outras definições, a auditoria é realizada 
com a análise de prontuários, a fim de que se veri-
fique a fidedignidade entre a assistência prestada e 
o que é cobrado, para que se tenha um pagamen-
to justo mediante a cobrança adequada (SOUZA; 
FONSECA, 2005).

No decorrer da história, frente a um mercado com-
petitivo e inovador, a auditoria passa a ser vista 
também como uma oportunidade de redução de 
custos sem comprometer o foco da mesma, que é 
a melhoria da qualidade na assistência. A auditoria 
em saúde, entretanto, não deve ser vista com cará-
ter punitivo, mas como uma estratégia de melhoras 
significativas tanto para a qualidade dos serviços 
como para as instituições de saúde (ROSA, 2012).

No Brasil, com a necessidade crescente da popu-
lação, delineava-se, cada vez mais, a necessidade 
de operadoras de saúde. Com isso, o mercado 
cresceu e a auditoria vem acompanhando dentro 
desta esfera, com um maior número de subsidiá-
rias e filiais de multinacionais, principalmente 
dos Estados Unidos, Japão e França, dentre outras 
(OLIVEIRA, 2001).

Mediante todos esses avanços, em 1965, o gover-
no brasileiro introduz a Lei 4.728/65, que instituía 
como obrigatoriedade a atividade de auditoria, 
com o intuito de demonstrar a confiabilidade das 
subsidiárias estrangeiras (BRASIL, 1965).

Posteriormente, no ano 1972, o Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC) gera a Resolução nº 
321/72, instituindo os princípios da profissão, ten-
do como aspectos éticos a independência e confia-
bilidade (OLIVEIRA, 2001).

Atualmente, o auditor tem como atividades dentro 
das unidades de prestação de saúde o acompanha-
mento das mesmas, verificação de denúncias, fisca-
lização nos projetos, bem como papel fundamental 
na assistência, que é o controle desta qualidade do 
serviço ofertado (COSTA et al., 2004).

Dentro deste âmbito de auditor, o enfermeiro se 
insere na tentativa de melhorar a assistência pres-
tada ao cliente, sendo o prontuário sua principal 
ferramenta para avaliar a qualidade do serviço. Por 
meio dos registros, o auditor controla as ações de 
enfermagem dentro da unidade e, com isso, podem 
ser implementadas estratégias para que se obtenha 
melhora no serviço e como consequência, redução 
nos gastos hospitalares.

Uma ferramenta importante para a auditoria é a 
educação continuada dentro de todos os setores, 
fazendo com que os profissionais conheçam a rea-
lidade da instituição, contribuindo, assim, com a 
mesma, porém não priorizando a redução de cus-
tos, mas o atendimento de qualidade. Outra es-
tratégia que a auditoria tem é a padronização de 
normas e rotinas, que podem detectar as irregula-
ridades de registros incompletos e inelegíveis.

Refletir acerca dos benefícios da auditoria na as-
sistência de enfermagem foi de grande valia, pois a 
auditoria tem assumido várias dimensões, trazendo 
melhoras no serviço prestado. Desta forma, o artigo 
foi feito com o intuito de poder acrescentar com a 
produção cientifica, trazendo diferentes pontos de 
vista, possibilitando que se proponham novos estu-
dos, evidenciando novas lacunas existentes. 

A pergunta investigativa do estudo foi: Quais os be-
nefícios da auditoria na assistência de enfermagem?

 Dessa forma, o artigo tem como objetivo analisar 
a produção científica a respeito dos benefícios da 
auditoria na assistência de enfermagem.

2. Metodologia 
Trata-se de um estudo bibliográfico, de caráter ex-
ploratório, de abordagem qualitativa, que tem como 
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objetivo analisar a produção científica acerca dos be-
nefícios da auditoria na assistência de enfermagem. 

A pesquisa bibliográfica possibilita um amplo al-
cance de informações, além de permitir a utiliza-
ção de dados dispersos em inúmeras publicações, 
auxiliando também na construção ou na melhor 
definição do quadro conceitual que envolve o ob-
jeto de estudo proposto. A principal vantagem da 
pesquisa bibliográfica está em permitir ao inves-
tigador a cobertura de uma gama de fenômenos 
amplos, diferentemente daquela que poderia pes-
quisar diretamente (GIL, 1994).

Quanto aos estudos exploratórios, Piovesan e Tem-
porini (1995) afirmam que estes “têm por objetivo 
conhecer a variável de estudo da forma como se 
apresenta, seu significado e o contexto onde ela 
está inserida”.

 O objetivo de uma pesquisa exploratória é expla-
nar o assunto, possibilitando um conhecimento 
mais abrangente e aprofundado ao concluir a pes-
quisa, possibilitando, assim, criar hipóteses. 

Conforme Oliveira (2000), o método qualitativo 
“é considerado como método exploratório e auxi-
lia na pesquisa científica que tem a função de dar 
suporte, estimular e aprofundar os conhecimentos 
científicos com um forte cunho descritivo”.

A coleta de dados foi realizada através da Biblio-
teca Virtual em Saúde (BVS), na base de dados 
do LILACS. 

Inicialmente, foram encontrados 36 artigos no 
banco do LILACS. Após a leitura dos resumos, 
foram selecionados apenas 10. Posteriormente à 
análise dos mesmos, identificou-se que apenas 06 
artigos originais e de revisão, nacionais, escrito na 
língua portuguesa, nos anos de 2004 a 2011, e 1 
monografia nacional, escrita em língua portugue-
sa, ano de 2012, contemplavam, de fato, o referido 
tema, sendo descartados os demais. 

A técnica utilizada para a interpretação dos artigos 
foi a análise de dados, que se configura como uma 
etapa que se apropria do entendimento dos artigos 
científicos, com base no seu referencial teórico. Nes-
ta análise, temos etapas que se caracterizam como o 
processo de investigação científica, considerada re-
levante para identificar especificidades que podem 
significar melhores condições para o desenvolvi-
mento de novos estudos (TEIXEIRA, 2003).

3. Resultados e Discussão
Este tópico tem por objetivo analisar, através de 
um embasamento teórico, quais são os benefícios 
da auditoria na assistência de enfermagem.

Assim, foram utilizados para análise 6 artigos e 1 
monografia, dessa forma, foram abordados através 
de duas categorais, as quais estiveram mais prev-
alentes nos artigos, e serão trabalhadas nas dis-
cussões. A seguir, temos um quadro com os nomes 
dos artigos e monografia, com suas características 
de publicação:

Quadro 1. Distribuição da produção científica sobre auditoria em saúde: melhoras significativas na assis-
tência de enfermagem (continua)

Autor Título Publicação Ano Resultados

Vitor Luis Rosa
Evolução da Audi-
toria em Saúde no 

Brasil
Monografia 2012

A monografia relata o surgimento da 
auditoria, bem como sua evolução 
histórica, principalmente dentro  

do âmbito de saúde.
Teresa Cristina 
Lyporage Dias;  

José Luis Guedes 
dos Santos; Onélia 

da Costa Pedro 
Cordenuzzi et al.

Auditoria em  
Enfermagem: 

revisão sistemática 
da literatura

Artigo de 
revisão 2011

O artigo aborda as distorções quanto 
às anotações de enfermagem, com-
prometendo, assim, os registros e, 
consequentemente, a qualidade da 

assistência e o custo hospitalar.
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Quadro 1. Distribuição da produção científica sobre auditoria em saúde: melhoras significativas na assis-
tência de enfermagem (conclusão)

Autor Título Publicação Ano Resultados

Karina Araújo  
Pinto; Cristina  
Maria Meira de 

Melo

A prática da  
Enfermeira em 
Auditoria em 

Saúde

Artigo original 2010

O artigo enfoca a auditoria SUS ver-
sus a auditoria privada, levantando 
uma questão diversa quanto à audi-
toria: se está focada mais na qualida-
de da assistência ou na redução dos 

custos hospitalares.

Ariane Fazzolo 
Scarparo; Clarice 

Aparecida Fer-
raz; Lucieli Dias 

Pedreschi Chaves 
et al.

Tendências  
da Função do  

Enfermeiro Audi-
tor no Mercado  

em Saúde

Artigo original 2010

O artigo relata que, atualmente, a 
auditoria está focada na dimensão 
burocrática, de cunho contábil e 

financeiro, entretanto, essa tendência 
é reportada para o futuro, com uma 
projeção de mudança incorporando 

a avaliação da qualidade da  
assistência.

Sílvia Helena 
Henriques Camelo; 

Aline Pinheiro; 
Domitila Campos 

et al.

Auditoria de 
Enfermagem e a 

Qualidade da As-
sistência à Saúde: 
uma revisão de 

literatura

Artigo de 
revisão 2009

O artigo aborda a importância da 
auditoria para garantia da qualidade 
nos serviços prestados, ressaltando 
a importância do enfermeiro nesse 
campo de atuação, por se tratar de 

um profissional que está inteiramen-
te ligado à prestação diária  

da assistência.

Vanessa Grespan-
Setz; Maria  

D’Innocenzo

Avaliação da 
Qualidade dos 

Registros de 
Enfermagem no 
Prontuário por 

meio da Auditoria

Artigo original 2009

O artigo relata a importância dos 
registros de enfermagem nos pron-
tuários. Foi realizada uma pesquisa 
de pacientes atendidos em unidades 
de um hospital universitário do mu-
nicípio de São Paulo, sendo observa-

das inconformidades no mesmo.

Michel Maximiano 
Faraco; Gelson Luiz 

de Albuquerque

Auditoria  
do Método de 
Assistência de 
Enfermagem

Artigo original 2004

O artigo descreve o desenvolvimento 
da auditoria dentro de um hospital 
universitário, sendo observado que 
há uma necessidade de melhoras, 

que podem começar com uma  
padronização de métodos.

Fonte: Elaborado pela Autora

Os dados foram agregados em duas categorias, as 
quais foram organizadas de acordo com o objetivo 
proposto, discutindo-se, primeiramente, sobre o sur-
gimento da auditoria em saúde e, em seguida, os be-
nefícios da auditoria na assistência de enfermagem.

3.1. Surgimento da Auditoria em Saúde
A auditoria é um instrumento utilizado como con-
trole da equipe de saúde, visando melhorar a quali-
dade da assistência prestada. Dias et al. (2011) afir-
mam que a auditoria em enfermagem surgiu com o 
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intuito de atender às necessidades das instituições 
de saúde, com foco no controle da redução dos 
gastos. Sua finalidade é a identificação de áreas de-
ficientes, para que se possa fazer o replanejamento 
das ações, gerando, assim, novas condutas para mi-
nimizar gastos e, consequentemente, melhorando 
a assistência.

Corroboram Pinto (2010) et al. dizendo que a au-
ditoria foi introduzida como ferramenta de verifi-
cação da qualidade da assistência, tendo como ob-
jetivo o controle de custos assistenciais.

Já Setz (2009) et al. remetem à auditoria, mas como 
uma visão educacional, levando em conta que o 
papel da auditoria não é somente diminuir custos, 
nem apontar falhas, mas que traga consigo suges-
tões e soluções, para exercer, assim, o controle.

Com isso, entende-se que a auditoria é vista com dois 
propósitos diferentes, porém interligados e como 
consequência um do outro, ou seja, obtendo-se me-
lhoria na qualidade da assistência prestada, registros 
mais claros e coesos e uma prática diária de educação 
continuada e treinamentos, os gastos das instituições 
de saúde irão reduzir-se significativamente.

Rosa (2012) refere-se ao surgimento da auditoria 
como uma necessidade de mensurar qualidade de 
serviço, que se reduzam custos, entretanto, não se 
perca a qualidade.

Dessa maneira, Camelo (2009) et al. afirmam tam-
bém considerar a auditoria essencial para mensu-
rar qualidade de serviço, trazendo benefícios para 
os clientes, que terão uma melhor assistência, aos 
funcionários, que evidenciaram melhora em suas 
respectivas funções, sendo mais eficientes, e para 
as instituições, que irão alcançar seus objetivos, 
atendendo com qualidade e reduzindo custos.

Scarpar (2010) diz que a tendência do enfermei-
ro-auditor é transformar uma concepção mescla-
da de controle de custos e melhora de qualidade, 
sendo necessário que o enfermeiro trabalhe com 
uma nova gestão, que evidencie a necessidade do 

cuidar, possibilitando redução de custos, uma 
educação continuada para com os profissionais 
envolvidos nessa prática, para que, de fato, a qua-
lidade na assistência seja mais importante que a 
redução de custos.

O mesmo autor ressalta que, dentro das perspec-
tivas futuras, ocorrerão mudanças significativas 
dentro da prática de auditoria pela própria exi-
gência de mercado, que busca desenvolver gestão 
de qualidade.

3.2. Benefícios da auditoria  
na assistência de enfermagem
Os benefícios trazidos pela auditoria na assistên-
cia de enfermagem tornam-se evidência constante 
nas diversas áreas de atuação da profissão, pois a 
prática de auditoria tem demonstrado melhoras 
notórias na qualidade da assistência paralela com 
a redução de custos.

Rosa (2012) ressalta que a avaliação sistemática da 
qualidade da assistência é realizada por prontuá-
rios, o que proporciona a compatibilidade entre os 
procedimentos realizados com os itens que com-
põem a conta a ser cobrada, garantindo, assim, um 
pagamento justo.

O mesmo ainda diz que a auditoria não é uma for-
ma de fiscalização do cuidado, mas um programa 
de educação continuada, que permite o aprimora-
mento dos profissionais de saúde. Através da audi-
toria, as instituições de saúde têm a possibilidade 
de realizar um diagnóstico quanto ao desempenho 
dos processos, sendo relacionada ao paciente ou 
diretamente à administração.

Na concepção de Camelo (2009) et al., a audito-
ria é fundamental para o planejamento das ações 
de saúde, sua execução, gerenciamento e avaliação 
dos resultados. Para ele, a auditoria de enfermagem 
apresenta crescente desenvolvimento no mercado, 
sendo interligada com a qualidade da assistência e 
a área contábil.
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Reforçam Setz (2009) et al. que a qualidade do ser-
viço inclui não somente a formação do profissional, 
mas o processo de restauração da saúde do cliente 
e a melhoria das condições de vida, as orientações 
quanto ao cuidado, a simplificação e segurança nos 
procedimentos de enfermagem, como também o 
produto hospitalar, medido pela qualidade da as-
sistência prestada.

Faraco (2004) direciona o sucesso da auditoria na 
enfermagem afirmando que depende da existência 
de padrões estabelecidos previamente, padrões de 
registros, normas e condutas. O prontuário do pa-
ciente é ferramenta importantíssima para o auditor 
poder avaliar o que, de fato, tem sido benéfico ao 
paciente e o que não tem sido, para que se possam 
programar novas estratégias e métodos que melho-
rem a assistência para com os clientes.

Sendo assim, entendo que a auditoria tem amplas 
funções interligadas umas às outras, ou seja, tem 
um intuito administrativo, para que se obtenham 
redução e controle de gastos, tem uma visão de 
educação continuada, para proporcionar o aper-
feiçoamento dos profissionais, mas seu foco está 
inteiramente relacionado à melhora na qualidade 
do serviço prestado ao cliente, que necessita de um 
atendimento de qualidade e humanizado.

4. Conclusão
Considerando a auditoria como uma ferramenta 
fundamental para a prestação da assistência de en-
fermagem, conforme o objetivo proposto, de fato, 
a auditoria traz melhoras evidentes para a assistên-
cia. Tem como estratégias a padronização e a qua-
lificação dos registros, o aprimoramento contínuo 
dos profissionais, permitindo que se levante um 
diagnóstico para que sejam implantadas novas es-
tratégias para melhora do atendimento e a redução 
dos custos dentro das unidades hospitalares.

O levantamento dos estudos mostra, com uma 
visão ampla, que a auditoria surge com o intuito 
de melhorar a qualidade da assistência vinculada 
à diminuição dos gastos hospitalares, para que se 
tenha um pagamento justo, sobre o que, de fato, é 
gasto, bem como a fidedignidade do que foi feito. 
Nos estudos, mostra também que a enfermagem é 
crescente nesse setor, principalmente porque é o 
profissional que mantém mais contato e por mais 
tempo com o paciente.

Quanto à produção científica, não é insipiente, po-
rém novos estudos podem contribuir para o cres-
cimento da mesma e gerar o surgimento de novas 
vertentes dentro deste meio.

HEALTH AUDIT: SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN NURSING CARE

Abstract 

This study aimed to analyze the scientific production will about the benefits of audit in nursing 
care. Bibliographical study of exploratory qualitative approach. It conducted a survey of national 
articles from 2004 to 2011 in the LILACS data base, from the audit descriptors, care and nursing, 
and a national monograph published in 2012. It was made a systematic review of the literatu-
re, with researched articles. The sample consisted of 7 jobs. Studies show the importance of the 
auditor within the health unit to improve the quality of care and reducing hospital costs, indi-
cating improvement strategies for the team, especially nursing professionals who are remaining 
in contact with the patient for, but time. So as pointed out in the studies the audit should not be 
viewed merely with punitive but as an improvement tool for professionals, improved service and 
advancement of institutions.
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