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Auditoria em Saúde
Conceitos e História sobre Auditoria

“De forma bastante simples, pode-se definir auditoria como 
o levantamento, estudo e avaliação sistemática das 
transações, procedimentos, operações, rotinas e das 
demonstrações financeiras de uma entidade” (CREPALDI, 
2002, p. 23).

Para Motta (1992), auditoria é como um exame científico e 
sistemático dos livros, contas, comprovantes e outros 
registros financeiros de uma companhia, com o propósito de 
determinar a integridade do sistema de controle interno 
contábil, bem como o resultado das operações e assessorar 
a companhia no aprimoramento dos controles internos, 
contábeis e administrativos.



  

Auditoria em Saúde
Conceitos e História sobre Auditoria

“A auditoria é uma especialização contábil voltada a testar e eficiência 
e eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de 
expressar uma opinião sobre determinado dado” (ATTIE, 1998, p. 
25).

De acordo com Franco e Marra  (2001)  a auditoria é uma técnica 
contábil com procedimentos específicos que lhe são peculiares, 
aplicados no exame de registros e documentos, inspeções, na 
obtenção de informações e confirmações, relacionados com o 
controle de uma entidade. Objetiva obter elementos de convicção que 
permitam julgar se os registros contábeis foram efetuados de acordo 
com os princípios fundamentais e normas da contabilidade, e, se as 
demonstrações contábeis deles decorrentes refletem adequadamente 
a situação econômica-financeira do patrimônio, os resultados do 
período administrativo examinado e as demais situações nelas 
demonstradas.



  

Auditoria em Saúde
Conceitos e História sobre Auditoria

Em saúde, auditoria  tem como premissa a avaliação da 
atenção com base na observação direta, no registro e na 
história clínica do paciente (LAMBECK apud COUTINHO et al., 
2003).

A auditoria em saúde, entre outros conceitos, é a avaliação 
sistemática da qualidade da assistência ao cliente (PAIM; 
CICONELLI, 2007). 

Segundo Lima e Erdman (2006), a auditoria em saúde trata-se 
ainda de um método de avaliação voluntário, periódico e 
reservado, dos recursos institucionais de cada hospital para 
garantir a qualidade da assistência por meio de padrões 
previamente definidos.
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Conceitos e História sobre Auditoria

Auditoria em Saúde

Pode ser entendida como um conjunto de técnicas 
que visam verificar estruturas, processos, resultados e 
a aplicação de recursos financeiros, mediante a 
confrontação entre uma situação encontrada e 
determinados critérios técnicos, operacionais e legais, 
procedendo a exame especializado de controle na 
busca da melhor aplicação de recursos, visando evitar 
ou corrigir desperdícios, irregularidades, negligências 
e omissões.



  

Auditoria em Saúde
Conceitos e História sobre Auditoria

A Auditoria não deve ser vista como mero 
instrumento  fiscalizador. 

Fonte: www.ebah.com.br



  

Auditoria em Saúde
Evolução da Auditoria no Brasil

O termo Auditoria se originou do latim “audire”, a ideia 
originariamente era verificar a contabilidade das organizações, e 
por este motivo os auditores tinham sua expertise na área contábil 
das organizações.

No Brasil não existem registros da data correta do início da 
auditoria em saúde. Mezomo (2001) informa que, em 1952, foi 
criada a Lei Alípio Correia Netto na qual era dever dos hospitais 
filantrópicos arquivar a documentação das histórias clínicas 
completas de todos os pacientes.

Outros autores apontam que, no Brasil, a necessidade de 
auditoria ocorreu com a vinda de empresas estrangeiras, o 
crescimento das empresas brasileiras e fortalecimento do 
mercado de capitais.



  

Auditoria em Saúde
Evolução da Auditoria no Brasil

No início de 1970, surge a necessidade de um sistema de controle 
e avaliação da assistência médica, tanto por parte do então 
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), quanto por parte 
do Sistema Supletivo.

Até 1976, a auditoria em saúde era realizada pelos supervisores do 
INPS, não sendo relaizada em hospitais. Com a mudança de INPS 
para INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica e 
Previdência Social, foi criada a Coordenação de Controle e 
Avaliação nas capitais e o Serviço de Medicina Social nos 
municípios.

Com o crescimento das empresas, as seguradoras veem no 
mercado uma oportunidade e começam, na década de 1980, a 
ingressar no seguro saúde. Primeiramente, a Sulamérica, a seguir, 
o Itaú (hospital) e, em sequência, o Bradesco Saúde.



  

Auditoria em Saúde
Evolução da Auditoria no Brasil

O cargo de médico auditor passa a ser reconhecido, em 1983,  e as 
auditorias passaram a ser realizadas nos hospitais. Em seguida, 
foram criadas leis para regulamentar essa atividade.

A Constituição Federal de 1988, dispõe:

“Art. 197.  São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

A Lei nº 8.080/90, regulamentada pelo Decreto nº 7.508/11, ao prever 
a criação do Sistema Nacional de Auditoria (SNA), estabeleceu as 
instâncias de gestão do SUS de acompanhar, controlar e avaliar as 
ações e serviços de saúde, ficando reservada à União a competência 
privativa para estabelecer o SNA e coordenar a avaliação técnica e 
financeira do SUS em todo o território nacional, em cooperação 
técnica com estados, municípios e Distrito Federal.
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Evolução da Auditoria no Brasil

A Lei nº 8.689/93, em seu artigo 6, cria definitivamente o 
SNA. E o Decreto n° 1.651/95, art. 4, regulamenta o SNA.

O Sistema Nacional de Auditoria  (SNA) tem como atribuição 
básica auditar as três esferas de gestão do SUS e suas 
ações e serviços de saúde. Além disso,  também lhe é 
aribuido a aplicação dos recursos financeiros destinados ao 
SUS, tendo como referência seus princípios e diretrizes.

O Ministério da Saúde, procurando regulamentar o 
cumprimento das normas e disposições relativas ao SUS, 
elaborou, em 1996, a primeira edição de um Manual de 
Normas de Auditoria.
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Evolução da Auditoria no Brasil

Em 1999 a organização de atividades do SNA foi 
reestruturada, sendo que aquelas pertinentes ao controle e 
avaliação passaram a ser de responsabilidade da Secretaria 
de Assistência à Saúde (SAS) e, as referentes à auditoria, ao 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS).

Com a maturidade do mercado e a necessidade de uma 
agência reguladora é criada em 2000, pela Lei nº 9.961, a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cujo objetivo 
é de acompanhar todo o mercado, regular e realizar 
intervenções, sempre que houver problema de ordem 
econômico financeira ou de operacionalização.
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Evolução da Auditoria no Brasil

A Lei nº 10.683/03 estabeleceu, na alínea “b”, inciso XX, 
do art. 27, a coordenação e fiscalização do SUS, como 
área de competência do Ministério da Saúde.

O Decreto nº 5.841/06 estabeleceu que o DENASUS – 
Departamento Nacional de Auditoria do SUS – passasse 
a fazer parte da Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa do Ministério da Saúde.
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Evolução da Auditoria no Brasil

O Decreto nº 5.974/06 alterou a estrutura do Ministério da Saúde e 
reuniu, na Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, 
estruturas com atuações complementares para atuarem em 
conjunto e definiu:

“A auditoria é um instrumento de gestão para fortalecer o SUS, contribuindo 
para a alocação e utilização adequada dos recursos, a garantia de acesso e a 
qualidade da atenção a saúde oferecida aos cidadãos”.

O Decreto nº 7.508/11 regulamenta a Lei nº 8.080/90 e dispõe 
sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, além de outras 
providências. Este Decreto define o papel do SNA e suas 
competências de controle interno.
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Tipos de Auditoria

Contábil

Financeira

OrçamentáriaOperacional

Patrimonial Tipos de 
Auditoria
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Tipos de Auditoria

Fonte: Adaptado do Manual de Auditoria Interna do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento – IPAD 2009. 
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Aspectos Gerais das Auditorias Interna e Externa

Auditoria Interna

Aquela em que o serviço é praticado por contadores empregados das 
sociedades, associações e fundações, que os contratam para tal. A 
aplicação dos trabalhos tem fundamento na validação e avaliação dos 
controles internos e demais procedimentos, pois, devido à falta de 
independência, uma vez que o profissional é empregado, está impedido 
o mesmo de dar uma opinião para interessados ou usuários externos, 
sobre a adequação das demonstrações contábeis encerradas (HOOG e 
CARLIN, 2009, p. 61).

Auditoria Externa

Constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a 
emissão do parecer sobre a adequação com que estes representam a 
posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as 
mutações do Patrimônio Líquido e as origens e aplicações de recursos 
da entidade auditada consoante as normas brasileiras de contabilidade 
(CREPALDI, 2000, p. 48).



  

Auditoria em Saúde
Aspectos Gerais das Auditorias Interna e Externa

Fonte: Adaptado de Almeida (1996)

Figura 1: Organograma Setorial do Órgão de Auditoria Interna
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Aspectos Gerais das Auditorias Interna e Externa

A auditoria externa não exclui a necessidade da 
auditoria interna e vice-versa.

Auditor Interno

● É um empregado da empresa;
● Não deve estar subordinado àqueles cujo trabalho examina; e,
● Não deve desenvolver atividades que ele possa vir um dia examinar (como 

por exemplo, elaborar lançamentos contábeis).
 

Auditor Externo

● Deve examinar as demonstrações contábeis de acordo com as normas de 
Auditoria;

● Não é seu objetivo principal detectar irregularidades (roubos, erros 
propositais, etc.);

● Tem acesso a muitas informações confidências da empresa (salários, 
sistema de apuração de custos, sistema de produção, política de vendas, 
etc.); e,

● Deve manter sigilo das informações.
(ALMEIDA, 1996)
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Aspectos Gerais das Auditorias Interna e Externa

Quadro 1: Comparativo entre Auditoria Interna e Externa 

Fonte: Crepaldi (2004, p. 50). 
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Características do Auditor

O termo auditor de origem latina “audire”  corresponde àquele 
que ouve, o ouvinte. Já para os ingleses “to audit”  significa 
examinar, ajustar, corrigir, certificar.

O profissional de auditoria deve ter uma conduta sem 
restrições e ética para que possamos ter confiança plena em 
seu trabalho.

Sendo assim, podemos definir o auditor como àquele que 
dá opiniões sobre as demonstrações financeiras  e que 
também contribui para a continuidade operacional de uma 
organização. São profissionais que possuem 
conhecimentos específicos nas áreas em que atuam e 
conhecem muito bem a legislação, e opinam sobre a 
situação da organização através de pareceres.
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Características do Auditor

Alguns atributos pessoais quanto ao comportamento do auditor são 
apresentados por Santos e Pagliato (2007):

● Tato: capacidade de se evitar situações embaraçosas e de manter 
um clima de mútuo respeito e simpatia para com aqueles que 
estão sendo auditados;

● Discrição: dos comentários e observações sobre dados coletados 
e avaliações formuladas.

● Expressão escrita e verbal: é importante o saber comunicar-se 
de forma clara, concisa e correta. 

Os  auditores  devem  ter  atributos  profissionais  específicos,  que  
são  conhecimentos relacionados  ao  tipo de  auditoria  a  ser  
realizada  e  ao processo  específico  da organização.
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Características do Auditor

Algumas competências necessárias a um Auditor:

● Independência 

● Conhecimento de técnicas de auditoria

● Julgamento criterioso

● Capacidade de ouvir

● Envolvimento com o mercado

● Visão generalista

● Prudência

● Objetividade

● Imparcialidade

● Atualização

● Cautela e zelo profissional

● Comportamento ético

● Sigilo e discrição
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Características do Auditor

A auditoria em saúde pode ser desenvolvida em vários setores da saúde e 
por diferentes profissionais. Destacam-se entre eles a auditoria médica e a 
auditoria em enfermagem. Ambas as auditorias dispõem de áreas 
específicas de atuação, sendo que a característica do serviço é que 
destinará o papel do auditor (PAIM; CICONELLI, 2007).

O Médico Auditor

Geralmente é o profissional com vasta experiência em atendimentos clínicos 
e cirúrgicos, que tenha atuado em hospitais, a fim de compreender as 
diversas etapas do processo de atendimento, tanto do pequeno risco 
(ambulatório, emergência) como do grande risco (internações clinicas e 
cirúrgicas).

O Enfermeiro Auditor

Geralmente é o profissional  que tenham atuado por pelo menos cinco anos 
em hospitais, que conheça muito bem todas as rotinas de enfermagem. Sua 
principal atividade é auditar as contas médicas checando os prontuários e 
os medicamentos ministrados pela enfermagem do hospital, tanto dos 
pacientes em tratamento clínico como cirúrgico.
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O Processo de Auditoria

O processo de auditoria envolve:

1- Planejamento: que procura antecipar os exames necessários para 

descrever a situação encontrada;

2- Execução: realização dos exames;

3- Elaboração de Relatório: se refere as constatações e conclusões.

 Figura 2: Etapas de uma Auditoria

Fonte: Sistema Nacional de Auditoria (2015).
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Figura 3: Etapas do Processo de Auditoria 

Fonte: UFMG (2013).
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Figura 4: O Relatório de Auditoria

Fonte: www.ebah.com.br
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A Importância da Auditoria

A auditoria contribui para:

● ampliar o exercício da cidadania;

● interferir na qualidade da informação;

● auxiliar na melhoria da qualidade do acesso e da atenção;

● reduzir custos;

● utilizar melhor recursos financeiros;

● apontar novas oportunidades para a regulação da assistência;

● diminuir a ocorrência de erros futuros; e,

● demonstar as oportunidades de melhorias aos gestores e 

prestadores de serviços.
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Controle Interno Voltado para a Gestão 

Principais Objetivos

Os hospitais tem um grande número de atividades em diversas 

áreas da empresa que ensejam recursos humanos, materiais e 

financeiros; e para assegurar a sua correção temos que criar 

mecanismos de controle eficientes, para salvaguardar os 

investimentos garantindo aos acionistas o resultado necessário 

para a continuidade da prestação dos serviços assim como o 

lucro para atender as expectativas dos mesmos.
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Controle Interno Voltado para a Gestão 

Principais Objetivos

“Não se configura apenas como um simples conjunto de 

instrumentos de controle. Ele atua como uma ferramenta 

essencial para a permanência dessas organizações no 

mercado, possibilitando o fornecimento de serviços com 

eficácia e qualidade, uma vez que, com o controle interno, os 

administradores hospitalares podem medir e verificar o 

alcance de metas e objetivos”.

(SOUZA, 2009)
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Controle Interno Voltado para a Gestão 

Principais Objetivos

A área financeira é uma das principais áreas de um hospital e 

um dos pontos centrais do processo de auditoria. Nela são 

concentrados os departamentos que possuem a maior 

necessidade de controles internos, salvaguardando o 

patrimônio da organização hospitalar. Para isto, deve-se ter 

todas as informações documentadas e transparentes a fim de 

se manter a segurança das diversas atividades.
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Dados

Quadro 2: Auditorias, fiscalizações e verificação do TAS encerradas, por objeto.
Brasil - 2012

Fonte: Ministério da Saúde (2012).
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Dados

Quadro 3: Atividades diversas. Brasil - 2012

Fonte: Ministério da Saúde (2012).

Segundo Relatório,o Termo de Ajuste Sanitário (TAS) é uma ferramenta administrativa 
que visa recompor o valor dos recursos transferidos aos Estados e Municípios, que 
foram aplicados indevidamente e redirecioná- los para as finalidades a que se 
destinavam, evitando assim a restituição dos recursos para a União. 
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Conclusões

As auditorias em saúde podem variar em formas 
e modalidades, de acordo com a especificidade. 

No entanto, de  forma  geral,  todas exigem que 
o auditor seja responsável em  sua  atuação.

São características comuns e imprescindíveis do 
trabalho de qualquer auditor: sigilo, 
conhecimento técnico, prudência, critérios  de  
avaliação  e  de  trabalho, imparcialidade,  
responsabilidade  e ética  profissional.
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Conclusões

Sabe-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema 
complexo e em evolução, e seu amplo arcabouço jurídico 
(leis, normas, resoluções e portarias, princípios e diretrizes 
distintas) estabelece mudança dos modelos assistencial e de 
financiamento, além do fortalecimento das instâncias de 
participação social.
 
Sendo assim, a auditoria ganha um aspecto adicional de 
avaliação de serviços e de gestão.

Também passa a ser uma ferramenta de gestão, tendo como 
foco principal a qualidade de serviço e a garantia dos direitos 
do cidadão.
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Conclusões

A auditoria em saúde  melhor qualidade do atendimento em saúde.

A auditoria em saúde além de atuar como instrumento de controle e 
avaliação da gestão da saúde, tem como função fiscalizar:

●  as ações e serviços oferecidos;

● os processos e resultados;

● as condições de acolhimento;

● a informação e comunicação em saúde; e,

● a aplicação dos recursos.

O auditor realiza comparações entre o que está sendo feito, com base 
em critérios técnicos, operacionais e legais.
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Conclusões

“A ação de um serviço de auditoria, 
principalmente quando da realização de 
auditorias de gestão dos sistemas de 
saúde, deve ser voltada para a avaliação 
de resultados, atuando de forma 
cooperativa, com a proposta de corrigir 
distorções para garantir a qualidade da 
atenção, apoiando a gestão do SUS, ao 
invés de ter como meta a estrita punição”.

(Autor Desconhecido)
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