
Auditoria

Profissão:

Enfermeiro 

Auditor
A Auditoria em Enfermagem é uma área em ascensão 

e um segmento promissor para os profissionais que 

têm perfil administrativo e que, acima de tudo, 

querem aprimorar a qualidade da assistência 

prestada ao paciente
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O fortalecimento da economia do País permitiu a 
ampliação do Sistema Único de Saúde (SUS), a 
multiplicação das empresas prestadoras de ser-

viço de assistência médica e hospitalar (hospitais, clínicas, 
laboratórios etc), além das contratantes de serviços, como 
os planos de saúde, seguradoras, autogestoras de saúde, en-
tre outras. Com a ampliação do leque de serviços, aumentou 
também o campo de trabalho para o controle e avaliação do 
que está sendo ofertado. Em face das específicas complexi-
dades e da necessidade de se verificar todos os procedimen-
tos realizados e seus respectivos custos, a atuação do En-
fermeiro Auditor, é, sem dúvida, cada vez mais requisitada.
Cabe ao Enfermeiro auditor a análise das contas hospitalares e 
a verificação da qualidade da assistência de Enfermagem, além 
das condições da estrutura básica para prestação desta assistên-
cia.  A emissão de pareceres e a detecção de vazamento de re-
cursos econômicos na instituição, através do uso de materiais e 
medicamentos, também estão entre as suas prioridades.
Seja na área pública ou privada, no tomador ou no prestador de 
serviço, um fator que facilita o trabalho do Enfermeiro auditor 
é a experiência assistencial. “A vivência hospitalar é que traz 
a expertise para o desenvolvimento do trabalho como audi-
tor”, ressalta Simone Casarini Arantes, Enfermeira auditora da 
Unimed Seguros desde 1996. Antes de ingressar na auditoria, 
Simone atuou por muitos anos na assistência de importantes 
hospitais, como a Beneficên-
cia Portuguesa e o Hospital 
das Clínicas, na Capital. Es-
pecializada em Enfermagem 
do trabalho e formada em 
Administração Hospitalar, 
Simone tem ainda MBA em 
Gestão de Planos de Saúde. 
Além da formação acadêmi-
ca e do trabalho na assistên-
cia, outro fator que colaborou 
para o seu ingresso na área de 

auditoria foi ter sido promotora técnica na empresa Cremer 
S/A, onde adquiriu conhecimento sobre materiais.
Arantes explica que entre as várias funções do Enfermeiro 
auditor, no caso de uma seguradora, está a análise de novos 
recursos para credenciamento na rede de atendimento, a nego-
ciação de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), que 
são considerados de alto custo, além da avaliação das contas 
médicas, hospitalares e ambulatoriais, visando o ressarcimen-
to aos prestadores de serviço. Para isso, em muitas ocasiões, 
é preciso fazer visitações externas, para analisar o estado de 
saúde dos pacientes internados, usuários do plano de saúde. O 
intuito é verificar a satisfação do cliente frente ao atendimento 
da rede credenciada, e também realizar o acompanhamento e o 
fechamento da conta hospitalar, juntamente como o Enfermei-
ro auditor do hospital. Outra atividade do Enfermeiro auditor 
numa seguradora é oferecer suporte técnico ao setor jurídico e 
extrair indicadores para o aperfeiçoamento do serviço.
Já no caso de uma prestadora de serviço, como um hospital 
ou uma clínica, o Enfermeiro auditor analisa as contas hospi-
talares e verifica a compatibilidade entre o que foi gasto com 
o paciente e o que está sendo cobrado. Para isso, são usadas 
tabelas específicas que contêm a padronização da cobrança, 
conforme o contratado com cada convênio. O Enfermeiro 
auditor indica ao setor de faturamento itens que podem ser 
cobrados mediante o atendimento prestado. A visão técnica 

do Enfermeiro auditor e o 
seu conhecimento sobre os 
materiais e medicamentos 
que foram utilizados no tra-
tamento do paciente fazem 
com que esta cobrança seja 
justa, e também com menor 
probabilidade de glosas (re-
cusas de pagamento por par-
te dos planos de saúde).
Em função da atualização 
constante da tecnologia, o 

O trabalho de auditoria reúne profissionais de diferentes áreas
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Auditoria

auditor precisa rever, periodicamente, os protocolos utili-
zados, estabelecendo novos critérios de avaliação de proce-
dimentos e contas. “Também é importante manter sempre 
boa interlocução com os recursos hospitalares, atuar em tele 
entrevistas e mediar as negociações em todos os níveis da 
auditoria”, acrescenta Casarini Arantes.

A Auditoria Fortalecendo a Gestão
No SUS, o compromisso da auditoria é com o fortaleci-
mento da gestão, sendo considerada uma importante ferra-
menta para aprimorar a qualidade do serviço e regular toda 
a estrutura de saúde do país. O trabalho do auditor SUS 
incorpora a avaliação das ações de promoção, prevenção e 
assistência, as quais devem se refletir na melhoria dos indi-
cadores epidemiológicos e de bem-estar social, no acesso e 
na humanização dos serviços. 
“O auditor não é um mero contador de procedimentos, de 
materiais e medicamentos. Ele enxerga longe. A gente en-
xerga o paciente em toda a sua complexidade e pelo co-
nhecimento da matéria conseguimos saber se aquele aten-
dimento foi correto ou não. A nossa visão do sistema é 
ampla”, destaca a Enfermeira auditora da Prefeitura de São 
Paulo, Wagna da Silva Quintães do Rego. Com 21 anos de 
experiência na área de Enfermagem, Wagna compartilha 
da mesma opinião de Simone, sobre a importância da expe-
riência assistencial para o bom desempenho como auditor. 
Na opinião dela, o auditor existe para aprimorar o cuidar. 
“A função primária do Enfermeiro é cuidar. Então se você 
quer ser um bom auditor, comece cuidando. A troca de ex-
periências obtida durante o ato de cuidar é insubstituível. 
Essa experiência, não há curso algum que possa te dar”, 
salienta.
Wagna atuou em berçário, UTI Neonatal e Unidade Básica 
de Saúde, antes de chegar na auditoria. Enfermeira Audi-
tora do SUS desde 2002, quando a Prefeitura de São Paulo 
instituiu o Sistema Municipal de Auditoria, Wagna explica 
que no setor público a equipe de auditoria é formada por 

A vivência hospitalar é 
que traz a expertise para o 

desenvolvimento do trabalho 
como auditor

Enfermeira Simone 
Casarini Arantes
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profissionais de várias áreas, tanto de saúde, como de direi-
to, administração e contabilidade. Dos 14 profissionais da 
equipe que hoje atua na prefeitura paulista, cinco são En-
fermeiras. Completam a equipe, junto com Wagna, Shirley 
Sampe, Eliane Maldonado, Rosineis Dubois e Rosangela 
Mello. “O Enfermeiro é um administrador de mão cheia. A 
nossa formação leva a isso. Nós somos preparados para ad-
ministrar uma unidade e essa característica facilita o trabalho 
como auditor”, garante.
No caso da Prefeitura de São Paulo, um dos pré-requisitos para 
trabalhar como auditor é ser concursado. Segundo Quintães do 
Rego, ainda não existe nem o cargo e nem a carreira de auditor 
no município de São Paulo. Para atuar como auditor SUS, o 
funcionário é designado por portaria pelo Secretário Munici-
pal de Saúde de São Paulo. 
No SUS, o Enfermeiro auditor analisa a produção ambulato-
rial e hospitalar, verifica prontuários para conferir as Auto-
rizações de Internação Hospitalar (AIH), além de esclarecer 
duplicidades e denúncias, entre outras demandas internas e 
externas, que podem ser programadas ou surgirem por soli-
citação da própria Secretaria de Saúde, ou de órgãos como o 
Ministério Público Federal ou Estadual, Ministério da Saúde 
ou o Tribunal de Contas. Também é imprescindível conhecer 
a legislação (ANVISA, ANS, Ministério da Saúde) e os sis-
temas como TABWIN, SGIH, SIHD, CNES, além de saber 
utilizar os diversos bancos de dados (APAC, BPA e BPAI, 
Tabela Unificada de procedimentos - AIH, APAC, BPA, 
OPME), assim como ter experiência na análise de estatísti-
cas e dados epidemiológicos.
A auditoria é uma estrutura importante no SUS dado o seu ca-
ráter fiscalizador e de apoio à gestão. A utilização dos prontu-
ários na realização da auditoria permite identificar problemas 
e orientar a equipe e a instituição quanto ao registro apropriado 
das ações, bem como o respaldo ético e legal. Também é pos-
sível, ainda, apontar desvios e propiciar propostas e estratégias 
para a melhoria da qualidade da assistência ao cidadão. “Seja 
no SUS ou no privado, o que valoriza o auditor é ter, ao mes-

O auditor não é um mero contador 
de procedimentos, de materiais e 

medicamentos. Ele enxerga longe. A 
gente enxerga o paciente em toda a sua 

complexidade

Enfermeira Wagna da Silva 
Quintães do Rego
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mo tempo, o olhar macro e o micro, para saber o que aquilo 
vai representar lá na frente, até para recomendar mudanças, se 
for o caso, tanto para o gestor como para o prestador”, finaliza.

Instrumento de Gestão
A Enfermeira auditora da Secretaria de Estado de São Paulo, 
Sandra Gallo, explica que no âmbito SUS, o Sistema Nacional 
de Auditoria – SNA está regulamentado pelo Decreto Federal 
1651 de 28/09/1995 representado pelas três esferas de governo 
em seus componentes Federal, Estadual e Municipal. No esta-
do de São Paulo, o componente estadual do SNA é constituído 
pelo Grupo Normativo de Auditoria e Controle de Saúde – 
GNACS da Secretaria Estadual de Saúde.
A auditora diz que embora no SUS exista toda uma legislação 
normativa que instrui como as ações devem acontecer, há tam-
bém um olhar voltado a avaliar “como, de que forma, com que 
resolutividade” estas ações estão sendo realizadas. Portanto, 
as ações de auditoria no SUS não se restringem apenas ao es-
tabelecimento de conformidades ou não; ela agrega elementos 
voltados à gestão da clínica, à epidemiologia e mensuração 
do impacto das ações de saúde propostas pelo gestor SUS à 

sua população, além de verificar a aplicação dos recursos SUS 
transferidos ao gestor e prestadores SUS. “A auditoria é um 
instrumento de gestão para o fortalecimento do SUS, na me-
dida em que fornece ao gestor informações que o auxiliam na 
tomada de decisão, contribuindo para o planejamento e aper-
feiçoamento das ações de saúde”, analisa Gallo. 
A auditora endossa a opinião de que a formação técnico-aca-
dêmica do Enfermeiro permite que ele tenha uma visão sistê-
mica, unindo na elaboração do processo de trabalho elementos 
distintos que contextualizam o objeto a ser auditado. Quanto à 
importância da experiência assistencial, Sandra concorda com 
Wagna e Simone, mas faz uma ressalva. “No âmbito do SUS, 
a minha experiência como gestora foi fundamental para o de-
sempenho das minhas atividades no GNACS. A experiência 
sempre agrega valor, mas não acredito que ela deva ser exclu-
dente. Penso que uma capacitação adequada no conhecimento 
do sistema, seja ele público ou privado, uma afinidade com o 
trabalho e um comprometimento pessoal do Enfermeiro com a 
sua própria educação profissional permanente é a composição 
fundamental que alicerça uma carreira promissora”, finaliza.

Auditoria

Uma capacitação adequada no 
conhecimento do sistema, seja 
ele público ou privado, uma 

afinidade com o trabalho e um 
comprometimento pessoal do 
Enfermeiro com a sua própria 

educação profissional permanente 
é a composição fundamental que 
alicerça uma carreira promissora

Enfermeira Sandra Gallo 
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