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RESUMO 

 

Objetivo: Implantar a Comissão de Auditoria Interna (CAI) a partir dos indicadores de 
desempenho de serviço de um hospital materno-infantil da região central do Brasil. 
Metodologia: Estudo descritivo e analítico realizado a partir de um diagnóstico 
situacional dos indicadores de desempenho de serviço e de uma intervenção 
educativa em um hospital público da região central do Brasil. Fonte de dados, fichas 
de notificação de infecção relacionada à assistência referente a 2012 e 2016, e 
indicadores de desempenho de serviço de janeiro a junho de 2017 obtidos junto aos 
bancos de dados da CCIH e ao Núcleo Interno de Regulação. A população foi 
constituída por 10 profissionais, entre gestores e trabalhadores do hospital. A amostra 
foram seis profissionais. Resultados: Os indicadores de desempenho de serviços 
foram as taxas de infecção global do hospital, em média de 8,7% no ano de 2012 e 
3,06% em 2016, com a taxa de mortalidade na UTI neonatal em média de 32,4%. Os 
percentuais de ocupação dos leitos hospitalares e a média de permanência hospitalar 
apresentaram variações importantes entre as unidades avaliadas. Quanto às 
inconformidades em relação à eficácia dos registros nas fichas de notificação da 
CCIH, verificou-se que 37% não informavam sobre a evolução do paciente e 17,06% 
o tipo de parto, e 37% delas não apresentavam registros referentes à evolução do 
paciente (alta, óbito, transferência). 19,91% dos resultados dos exames de 
hemocultura eram positivos, porém, incompletos. As principais inconformidades nos 
registros em fichas da CCIH foram registros incorretos ou incompletos; letra ilegível e 
rasura; ausência de registros e de identificação do profissional; e falta de clareza nas 
informações. As condutas adotadas para a implantação da CAI consistiu na 
elaboração de um checklist e uma intervenção educativa sobre auditoria aos seus 
membros, no qual reforçou-se a importância dos registros nos prontuários e 
documentos afins; custos hospitalares; questões éticas, legais e de qualidade e 
segurança do paciente; elaboração do regimento interno; e, na sequência implantou-
se a CAI do hospital materno-infantil. Conclusões: A implantação da CAI no hospital 
materno-infantil estreitará as relações com profissionais, favorecendo a comunicação 
eficaz e o esclarecimento das dúvidas destes sobre o papel da auditoria, não como 
uma instância fiscalizadora, mas apoiadora e de caráter educativo, na busca da 
qualidade da assistência em saúde.  

 
Palavras chaves: indicadores de desempenho em saúde. Qualidade da assistência 
Registros. Segurança do paciente. Auditoria interna 

  



 

ABSTRACT 

 

Objectives: To implement the Internal Audit Committee (IAC) according to service 
performance indicators of a maternal and child hospital in the central region of Brazil. 
Methodology: Descriptive and analytical study realized from a situational diagnosis of 
service performance indicators and educational intervention in a public hospital in the 
central region of Brazil. Data sources, infection notification files related to the 
assistance in 2012 and 2016, service performance indicators from January to June 
2017 obtained alongside the HICC database and the Internal Center of Regulation. 
The population was constituted by 10 professionals among managers and workers of 
the hospital at hand. The sample was of six professionals. Results: Performance 
indicators were the hospital’s global infection rate of 8,7% on average in 2012 and 
3,06% in 2016, with the mortality rate of 32,4% on average in the neonatal ITU. 
Hospital occupation rates and the average of hospital stay showed important variations 
among the units evaluated. Shortcomings in relation to the efficacy of records in 
notification files from HICC established that 37% of them didn’t inform about the patient 
evolution (hospital discharge, deaths or transfers) and 17,06% which type of delivery. 
19,91% of blood culture tests results were positive, but incomplete. The main 
shortcomings found in files from HICC were incorrect or incomplete records; illegible 
handwriting and erasure; absence of both records and professional identification; and 
the lack of clarity of important information. Actions adopted by IAC were a checklist 
and an interventional educative about audition to its members to reinforce the 
importance of records at promptuaries and alike; hospital costs; ethics and legal 
questions over the patient’s quality and safety; elaboration of the Internal Regiment; 
and the IAC implementation soon after. Conclusions: An IAC in a maternal and child 
hospital will improve relations among professionals, promoting an efficient 
communication and the clarity over auditions as a supporting instance with an 
educative character in searching of quality assistance in health.  

 
Keywords: Service performance indicators in health. Quality of assistance. Records. 
Patient safety. Internal audition 
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APRESENTAÇÃO 

 

Durante a minha vida profissional atuando em unidades de cuidados 

intensivos e intermediários neonatais, tenho vivenciado o estresse da equipe no 

cuidado aos neonatos gravemente enfermos cuja qualidade da assistência prestada 

pode ser o divisor de águas, não só para sobrevivência, mas também para a garantia 

de desenvolvimento físico e cognitivo adequado desses. 

Esta inquietude despertou o meu interesse em estudar o contexto das 

infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS), por essas serem responsáveis 

por grande parte da mortalidade no período neonatal de pacientes e/ou portadores de 

comorbidades no mesmo período.  

Assim, ingressei no mestrado profissional em saúde coletiva, tendo como 

meta realizar um estudo epidemiológico em unidades de cuidados intensivos e 

intermediários neonatais, buscando conhecer as taxas e os indicadores envolvendo 

as IRAS nestes serviços.  

Durante a investigação pude desvelar, por meio das análises das informações 

disponíveis nas fichas de notificação dessas infecções, do acervo da Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da instituição, aspectos importantes em 

relação à sobrevida dos pacientes, e, por conseguinte, da qualidade da assistência 

em conformidade com os princípios da segurança do paciente, na interface do cuidar.  

Ao findar o mestrado, o conhecimento gerado manteve acesa a chama da 

inquietude sobre a situação a que estes pacientes eram submetidos, além da 

necessidade de dar continuidade às investigações com o intuito de contribuir para a 

transformação daquela realidade.  

Tal sentimento foi fortemente influenciado também em função de compor 

como membro efetivo nos últimos anos, o Comitê de Investigação de morte materno-

infantil e atuar como médico regulador do município de Jataí-GO, além de membro do 

grupo de pesquisadores do Núcleo de Estudos e Gestão em Enfermagem e 

Segurança do Trabalhador e Usuário do Serviço de Saúde (NUGESTUS) da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG). Estas 

atuações profissionais fortaleceram as minhas impressões prévias sobre a 

importância dos registros nos prontuários e/ou similares para avaliar a qualidade da 

assistência e do serviço prestado ao paciente, bem como a elaboração de protocolos 



 

de assistência recomendados pela vigilância epidemiológica das IRAS para as 

instituições de saúde, como, por exemplo, o uso da busca ativa.  

A busca ativa constitui em um dos métodos de vigilância epidemiológica das 

infecções preveníveis, entre elas as IRAS, que se relacionam em causas endógenas 

e exógenas. A primeira é relativa às condições de saúde do paciente e a segunda às 

causas externas, sendo as mãos dos profissionais a via de contaminação cruzada 

mais envolvida nessa cadeia.  

Essas lacunas, aliadas às inconsistências dos registros, tanto nas fichas como 

nos prontuários, sinalizaram falhas que poderiam estar corroborando com a 

ocorrência de tais eventos mórbidos. Tais eventos poderiam, sob a ótica da segurança 

do paciente, serem classificados como eventos evitáveis, e, portanto, factíveis de 

medidas intervencionistas para prevenção e controle. 

Essas evidências despertaram o meu interesse pela auditoria como 

ferramenta para monitorar indicadores de desempenho de serviços, a exemplo da 

auditoria interna. Essa ferramenta contribuirá fortemente para atualização desses 

indicadores e para reformular a política organizacional da instituição, com a finalidade 

de evitar a recorrência de óbitos e oferta de serviços, sob a ótica da regulação.  

A partir dessa percepção surgiu o desejo por aprofundar os meus 

conhecimentos no âmbito da auditoria interna como ferramenta para avaliação em 

saúde, especialmente no tocante aos óbitos, visando à melhoria da qualidade do 

cuidado e segurança do paciente. Afloraram diante desse contexto da prática 

profissional percepções intrínsecas e a importância da avaliação/auditoria em saúde 

como ferramenta para realizar um diagnóstico situacional e identificar fatores de riscos 

relacionados à qualidade da assistência em toda a linha de cuidado em saúde.  

Dessa forma, aceitei o desafio de conduzir a criação da comissão de auditoria 

interna em uma instituição de saúde pública especializada no atendimento materno-

infantil. E a partir daí, tracei o projeto de Implantação da Comissão de Auditoria 

Interna em uma instituição de saúde pública do Brasil Central, desenvolvido 

durante doutoramento no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Goiás.  

Trata-se de um tema atual e relevante não apenas no âmbito da gestão do 

serviço, mas igualmente importante para a assistência e a sociedade em geral, uma 

vez que as evidências alavancadas neste estudo propiciarão conhecimentos que 



 

resultarão em indicadores de desempenho dos serviços como fonte de taxas dos 

agravos evitáveis e da mortalidade por eles ocasionados.  

Aliados a estas evidências, a ação de educação permanente direcionada para 

a equipe multidisciplinar do hospital promoverá a sensibilização, a busca pelo 

conhecimento sobre a relevância do preenchimento correto das fichas de notificações 

e da eficácia dos registros. Deste modo, espera-se que o reflexo da ação interventiva 

corrobore para uma conduta assertiva dos profissionais e para a avaliação da 

assistência, tendo em vista a otimização dos gastos, uso adequado dos artigos e dos 

equipamentos para saúde e da terapêutica criteriosa do paciente, evitando 

desperdícios. 

Esses indicadores apontaram a avaliação de práticas para uma atuação 

profissional em saúde com ênfase na segurança do paciente, focado nos princípios 

da eficiência, efetividade, eficácia e otimização de recursos humanos, materiais e 

financeiros. Todos esses aspectos são importantes quando se remete a atenção em 

saúde, em particular no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em síntese, a auditoria interna como ferramenta para a avaliação em saúde 

utilizando o monitoramento dos indicadores de desempenho de serviços e a eficácia 

dos registros habilitará o gestor com dados que lhe auxiliarão a elaborar políticas para 

melhorar a eficiência do serviço. Porém, essas políticas deverão ser focadas não 

somente na otimização dos custos, mas principalmente numa assistência de 

qualidade do ponto de vista técnico científico e da satisfação do usuário e do 

trabalhador, buscando reduzir os agravos evitáveis e a mortalidade dos pacientes. 

A tese encontra-se estruturada conforme os capítulos a seguir: 

A introdução retrata de forma clara e sucinta o problema investigado e aborda 

as evidências na literatura nacional e internacional sobre a temática, além do nosso 

interesse em realizar a presente investigação. Em seguida, apresentam-se os 

objetivos da pesquisa.  

A revisão da literatura permitiu-nos a contextualização do problema, 

percebendo a sua dimensão e implicações, bem como os esforços desenvolvidos em 

nível da comunidade científica, buscando maior abrangência do objeto de pesquisa.  

Na metodologia apresentam-se o tipo e o local do estudo, o material e método 

empregado e a população, seguida das fases do desenvolvimento da pesquisa, 

incluindo a análise e interpretação de dados. 



 

Os resultados foram dispostos no formato de uma tese de doutorado e a 

discussão elaborada com base na literatura contemporânea, nacional e internacional, 

evidenciando e refletindo sobre os aspectos que demonstraram maior relevância no 

estudo. As conclusões e as considerações finais encontram-se na sequência, cuja 

principal característica é destacar os dados relevantes dessa investigação, suas 

limitações e contribuições para a gestão do serviço, e apontam reflexões quanto à 

competência e responsabilidade dos profissionais de saúde e gestores no contexto da 

qualidade da assistência.   

Enfim, importa esclarecer que o conhecimento adquirido nas pesquisas sobre 

essa temática poderá fornecer instrumentos teóricos e práticos para melhor atuação 

junto à equipe de saúde, a fim de promover uma política de saúde na instituição focada 

na avaliação do processo de trabalho da equipe multidisciplinar em conformidade com 

a cultura de segurança do paciente e com a qualidade da assistência em saúde.  

As referências encontram-se apresentadas segundo as normas da ABNT, 

conforme recomendação do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Goiás. Os apêndices e os anexos estão dispostos no final da 

tese. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Paradigmas atuais: Qualidade da assistência versus segurança do paciente 

 

No início deste século, mais precisamente no ano de 2000, o Ministério da 

Saúde implantou o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), 

com meta para o atendimento humanizado e também melhorar as condições de 

atendimento às gestantes na rede pública de saúde. Dentre as motivações que 

levaram à instituição dessas ações, a mortalidade materna e perinatal destacam-se 

por serem muito superior a dos países desenvolvidos, sendo em sua grande maioria 

por causas evitáveis. O programa estabelecia parâmetros ou indicadores mínimos 

para o tratamento materno-infantil, buscando melhoria na qualidade da atenção à 

saúde e, consequentemente, maior impacto nos indicadores de morbimortalidade 

(ANDREUCCI; CECATTI, 2011). 

Nesse contexto, de acordo com o Ministério da Saúde, a Unidade Neonatal 

refere-se a um serviço de internação responsável pelo cuidado integral ao recém-

nascido grave ou potencialmente grave, dotado de estruturas assistenciais que 

possuam condições técnicas adequadas à prestação de assistência especializada, 

incluindo instalações físicas, equipamentos e recursos humanos (BRASIL, 2012). 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e a Unidade de Cuidado 

Intermediário Neonatal (UCIN) destinam-se ao atendimento do recém-nascido grave 

ou com risco de morte, enquanto que a UCIN se volta para o cuidado de recém-

nascidos de médio risco e demanda assistência de saúde contínua. Uma instituição 

de saúde voltada para a assistência de maneira singular, focada na saúde da mulher 

e da criança, diferencia-se em alguns aspectos que necessitam ser monitorados, 

como, por exemplo, as unidades de terapia intensiva neonatal, foco deste estudo 

(BRASIL, 2012).  

A morbimortalidade neonatal em países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento é determinada principalmente pelos diversos fatores de risco 

relacionados com as condições gerais de vida e o acesso aos serviços de saúde 

(ARRUÉ et al., 2013).  

Dentre as situações de risco que ocasionam a internação dos recém-nascidos 

em unidades de emergência destacam-se a prematuridade e o desconforto 
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respiratório, este considerado uma das principais causas de internações neonatais. 

Entretanto, os recém-nascidos muitas vezes podem apresentar mais de um motivo de 

internação, perfazendo uma frequência de 445 causas a elas atribuídas (ARRUÉ et 

al., 2013). 

Um estudo realizado no Sul do Brasil destacou que, em uma UTI neonatal de 

um Hospital Geral, 47% dos neonatos eram internados por prematuridade (ARAÚJO 

et al., 2005). De acordo com estudo de Salge et al., (2009) os fatores neonatais 

associados à prematuridade estão diretamente relacionados aos distúrbios 

respiratórios e às complicações infecciosas e neurológicas. 

Recém-nascidos prematuros, provenientes da própria unidade hospitalar, 

estão expostos aos fatores de risco para adquirir IRAS por meio de procedimentos 

invasivos realizados sem haver uma prévia higienização das mãos por parte dos 

profissionais da saúde e também pela imaturidade do sistema imunológico do rebento 

(ROMANELLI et al., 2013). 

Romanelli et al., (2013) expõem que as práticas de prevenção de IRAS devem 

ser priorizadas em unidades neonatais por tratarem de pacientes de alto risco. Essas 

práticas devem incluir alimentação enteral precoce, amamentação e tempo reduzido 

de permanência na unidade, bem como o treinamento e a educação continuada da 

equipe multidisciplinar. 

Durante a internação, o neonato é exposto a uma variedade de patógenos 

maternos e hospitalares que podem se tornar invasivos pela imunossupressão dos 

RN. Porém, estes agravos podem ser evitados com medidas de controle ambiental e 

qualificação dos profissionais de saúde para boas práticas em saúde (DE MESQUITA 

et al., 2010).  

Nessa conjuntura, os registros dos procedimentos médicos e terapêuticos aos 

quais os pacientes são submetidos durante a sua permanência no serviço devem ser 

realizados de forma clara e legível. Tais registros promovem a otimização da 

comunicação entre a equipe multidisciplinar responsável pela assistência integral e 

contínua do paciente (DA SILVA FONSECA et al., 2005).  

Na assistência em saúde, dois aspectos são relevantes para a avaliação da 

qualidade dos serviços prestados e para a segurança dos usuários. O primeiro refere-

se à clareza e objetividade dos registros nos prontuários dos pacientes, realizados 

pela equipe multidisciplinar. O segundo se dá por meio de um sistema de avaliação 
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desses registros, com a finalidade de reorganizar as políticas de saúde do serviço em 

conformidade com as suas especificidades (DA SILVA FONSECA et al., 2005).  

Tais aspectos impulsionaram a Organização Mundial de Saúde (OMS) em 

2005 na criação da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, a qual propôs seis 

áreas de atuação para direcionar as ações voltadas à identificação correta destes: 

comunicação efetiva; segurança dos medicamentos de alta vigilância; cirurgias em 

local de intervenção; procedimento e paciente corretos; redução do risco de infecção 

associada aos cuidados de saúde; e a redução do risco de lesões ao paciente em 

decorrência de queda (WHO., 2009). 

A segurança do paciente é definida pela OMS como sendo a ausência de 

dano potencial ou desnecessário causado ao paciente, em associação com os 

cuidados de saúde e/ou inadequação da estrutura organizacional em conformidade 

com uma cultura de segurança (WHO, 2008).  

No Brasil, o primeiro desafio global em biênio 2005-2006 focou nas IRAS, com 

o tema Uma Assistência Limpa é uma Assistência mais Segura, com o propósito de 

promover a higiene das mãos como método sensível e efetivo para a prevenção das 

infecções (ANVISA, 2017a).  

Essas ações foram definidas em reunião dos ministros de Estado dos países 

do Mercosul, na qual assinaram a Declaração de Compromisso na Luta contra essas 

infecções (ORGANIZATION, 2007). 

A importância da cultura de segurança é reforçada no Programa de 

Segurança do Paciente da OMS, composto por diversos países, que busca definir 

metas prioritárias para a pesquisa na área de segurança do paciente, relevante para 

países em todos os níveis de desenvolvimento. Dentre essas áreas, destacam-se: 

cuidados de saúde às mães e aos recém-nascidos; cuidados de saúde aos idosos; 

eventos adversos por erros de medicação; condutas em desacordo com os princípios 

de segurança voltadas ao processo de responsabilização pelo erro; competências e 

habilidades inadequadas entre profissionais de saúde; e infecções relacionadas à 

assistência a saúde (SAFETY; ORGANIZATION, 2010). 

Entretanto, para a concretização dessas metas, algumas lacunas precisam 

ser repensadas, como, por exemplo, a qualidade dos registros para atender os 

princípios da segurança do paciente, tendo em vista que se os profissionais não 

registram suas ações, não há informações para mensurar a qualidade da assistência. 
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Nessa direção, estudo de Araújo et al. constatou que os registros nos prontuários de 

gestantes com exames de VDRL (sigla em inglês para Venereal Disease Research 

Laboratory) reagente realizados pelos profissionais eram inconsistentes, numa média 

que variou de 38% a 79% a depender da informação analisada para seguimento 

clínico-epidemiológico dos sujeitos (ARAÚJO et al., 2008).  

Tal evidência mostra a importância dos registros nos prontuários dos 

pacientes e a necessidade de que estes sejam realizados com objetividade e clareza, 

tanto do ponto de vista assistencial quanto das demais condutas terapêuticas e da 

gestão para o planejamento das ações fundamentadas em dados e conhecimentos 

técnicos-científicos consistentes (FERREIRA et al., 2009).  

Registros são anotações referentes aos cuidados proporcionados ao 

pacientes no decorrer das vinte e quatro horas do dia, e podem ser constituídos tanto 

por dados administrativos quanto por dados referentes à saúde do paciente (SETZ; 

D'INNOCENZO, 2009).  

O prontuário é o local destinado à realização dos registros pela equipe 

multiprofissional de saúde. Prontuário é definido como documento único, constituído 

de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas com base em 

fatos e acontecimentos acerca da evolução de saúde do paciente, bem como do 

cuidado. Trata-se de um documento legal, sigiloso e científico, que possibilita a 

comunicação entre membros da equipe multiprofissional para continuidade da 

assistência e tomada de decisão(OSELKA, 2002). 

Mas, para que o prontuário possa atender suas finalidades a contento, os 

profissionais que dele utilizam para formalizarem suas ações devem ter clareza sobre 

a qualidade dos registros realizados nos prontuários. Esses devem ser organizados 

de forma a permitir sua localização, leitura e identificação, completos, acurados, 

objetivos e concisos(NETO et al., 2006).  

O prontuário do paciente, embora considerado uma importante fonte de 

dados, é pouco valorizado, tanto no que se refere à atitude dos profissionais ao 

registrarem suas ações quanto na utilização dos registros para fins de avaliação da 

qualidade da assistência (SETZ; D'INNOCENZO, 2009; SILVA, 2012). Estudos 

sinalizam a baixa qualidade dos registros em decorrência do hábito do profissional em 

formalizar suas ações nos prontuários dos pacientes (VASCONCELLOS; GRIBEL; 

MORAES, 2008).  
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Segundo Scochi (1994), a falta de credibilidade dos fatos registrados nos 

prontuários pelos profissionais refere-se à ausência de critérios bem definidos e 

padronizados pelo serviço, a exemplo da utilização de protocolos direcionados às 

ações. Estas lacunas podem ser consideradas por vezes como diretamente 

proporcionais à qualidade da assistência. Logo, a inexistência ou precariedade do 

registro impossibilita balizar indicadores da qualidade da assistência (SCOCHI, 1994). 

Esses contratempos ferem os princípios da segurança do paciente.  

Achados de Shih et al. (2017) utilizou da auditoria retrospectiva em formulários 

de solicitação de imunoglobulina para avaliar um conjunto de casos clínicos com 178 

pacientes de quatro centros terciários do Canadá. Foram constatadas 

inconformidades entre os pré-requisitos do formulário de solicitação imunoglobulina, 

falta de documentação para os critérios diagnósticos e eficácia da terapêutica. A 

consequência de tais inconformidades pode ter condicionado desnecessariamente o 

uso da imunoglobulina intravenosa na terapêutica dos pacientes (SHIH et al., 2017). 

Estudo de Xiao et al. (2017) constatou a necessidade de uma ênfase adicional 

na integridade dos dados, no que tange à implementação de programas de alta 

qualidade, buscando a disponibilidade de dados confiáveis para tomada de decisões.  

No contexto da assistência em saúde de qualidade, espera-se que a 

instituição disponha de um serviço de monitoramento e avaliação da qualidade dos 

registros, tanto nos prontuários como nas fichas de notificação de agravos, entre 

outros, em conformidade com legislação vigente no país (DA SILVA FONSECA et al., 

2005).  

Dentre os dispositivos utilizados no monitoramento para garantir a eficácia dos 

registros surge a necessidade de uma comissão de auditoria interna (GIUNTA; CAIN, 

2015), aliada à qualidade da assistência em conformidade com os princípios de 

segurança do paciente, que desvela lacunas a serem revistas por meio da análise dos 

registros nos prontuários dos pacientes.  

A auditoria foi proposta para serviços de saúde por Lambeck (1956) como 

sendo a avaliação da atenção baseada na observação direta, no registro e história 

clínica do paciente. Em âmbito nacional e no SUS a auditoria foi instituída a partir da 

Portaria 1.069 de 19/08/1999, embora já prevista na lei 8.080/90. Nessa perspectiva, 

para Lambeck, a auditoria teria por finalidade avaliar a qualidade dos processos e 

resultados decorrentes do monitoramento dos registros e história clínica do paciente 
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(BARROS; VAITSMAN, 2008). 

Constituindo-se como uma ferramenta de gestão de caráter educativo e 

orientador, a auditoria, além de propiciar a detecção das distorções que podem ocorrer 

no processo assistencial, propõe correções e verifica a qualidade da assistência 

oferecida ao usuário (SILVA, A. S., 2013). 

As atividades de auditoria estão voltadas para ações de avaliação e 

fiscalização dos serviços prestados pelo SUS, sempre se preocupando em verificar a 

conformidade entre a legislação e os aspectos técnicos. Dentre as atividades da 

auditoria tem-se a avaliação sistemática e formal de uma ação ou processo de 

trabalho (AUDITORIA, 2017). Nessa perspectiva, a auditoria busca favorecer o 

alcance de resultados positivos, indicando a necessidade de melhoria ou ação 

preventiva/corretiva/saneadora (BAZZANELLA, 2013). 

Dessa forma, a qualidade dos registros nos prontuários dos pacientes 

promoverá o levantamento de dados que poderão ser utilizados para cálculos dos 

indicadores de desempenho, como as taxas de infecção hospitalar e de mortalidade 

materna e neonatal, ocupação e média de permanência-dia do paciente na instituição 

(DA SILVA FONSECA et al., 2005).  

 

 

1.2 Nova Gestão Pública: um breve histórico sobre a auditoria 

 

Com a evolução da sociedade, considera-se que instituições socialmente 

responsáveis são primordiais, sejam elas públicas ou privadas. Podemos definir 

responsabilidade social como toda e qualquer ação que possa interferir de maneira 

positiva na vida de uma determinada sociedade. 

O termo responsabilidade social institucional tem várias leituras e 

conceituações, sendo que, numa linha mais ampla, o Conselho Empresarial Mundial 

para o Desenvolvimento Sustentável (World Business Council For Sustainable 

Development, em inglês) edifica a conceituação baseado no tripé sócio-econômico-

ambiental (DE CARVALHO; HAMILTON, 2002).  

Em decorrência disso, a partir da década de 1980, novas formas gerenciais 

começaram a ingressar no sistema de controle do governo. Essa nova visão 

administrativa emerge de um diferente arcabouço institucional e possibilita a 

http://www.wbcsd.org/
http://www.wbcsd.org/
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construção da denominada Nova Gestão Pública (DE BENEDICTO; RODRIGUES; 

ABBUD, 2008). 

Um termo que faz parte dessa nova visão é o de governança corporativa, que 

há muito tempo enfatiza a necessidade das organizações desenvolverem uma 

administração mais transparente com relação aos processos de tomada de decisão e 

dos atos praticados pelos seus gestores. Em meados da década de 1980, o 

movimento pela governança corporativa ganhou força nos Estados Unidos, chegando 

ao Brasil na década de 1990, e sua discussão tem ganhado corpo ultimamente, nos 

debates sobre ética nas organizações. Critérios como transparência, participação, 

ética e planejamento claro de gestão são a base do progresso financeiro, econômico 

e social, sendo que as instituições que não se adequarem a esta nova realidade social 

estão fadadas ao fracasso, uma vez que a sociedade está pautada cada vez mais na 

busca da eficiência e da ética nas instituições. Portanto, é necessário que as 

instituições públicas também percebam isso (DE BENEDICTO; RODRIGUES; 

ABBUD, 2008). 

O conceito de governança está atualmente em foco, em especial no setor 

público, sendo correto afirmar que muitas organizações já utilizam alguns conceitos 

da boa governança corporativa. Estes incluem o planejamento e a estratégia, comitês 

de auditoria, gestão de risco e avaliação e monitorização do desempenho 

(MARQUES, 2007). 

Existem quatro princípios básicos de governança corporativa que deveriam 

ser incorporados tanto nas organizações em geral quanto nas instituições públicas: 

transparência; equidade com os públicos estratégicos; prestação de contas; e 

cumprimento das legislações. Alguns autores também apontam outros valores que 

dão sustentação à boa governança pública e privada: senso de justiça; equidade no 

tratamento dos usuários; respeito aos direitos dos minoritários por participação 

equânime com a dos majoritários, tanto no aumento da riqueza corporativa e nos 

resultados das operações quanto na presença ativa em assembleias gerais (DE 

BENEDICTO; RODRIGUES; ABBUD, 2008). 

O estudo enfatiza a importância da governança corporativa, notadamente no 

setor público em que estudos e ações de formação nesta áreas aos colaboradores 

são importantes para apresentar os elementos da governança corporativa de modo 

significativo (MARQUES, 2007; DE BENEDICTO; RODRIGUES; ABBUD, 2008). 



25 

 

 

Aliando os interesses da governança corporativa à gestão das metas das 

empresas surge um dos marcos no estudo da auditoria nos Estados Unidos em 1972, 

com a criação do Professional Standard Review Organization para regulamentar tal 

atividade. Esta entidade incorporou a revisão por pares (peer review, em inglês) nos 

programas de acreditação hospitalar segundo o estabelecido pelo Colégio Americano 

de Cirurgiões (BARROS; VAITSMAN, 2008). 

A utilização da auditoria na área da Saúde é relativamente recente, datando 

do começo do século passado. No Brasil, seu início foi marcado pela criação do 

sistema previdenciário – Lei Eloy Chaves – por volta de 1923. Inicialmente, a auditoria 

na Saúde se limitava à análise retrospectiva dos registros de internação, mas com a 

instituição das Guias de Internação Hospitalar (GIH), a análise dos registros nos 

prontuários dos pacientes internados passou a ser realizada in loco, seguida da 

criação do cargo de médico auditor (DE SOUZA; DYNIEWICZ; KALINOWSKI, 2010). 

A auditoria no âmbito da Saúde evolui no decorrer do tempo de um papel fiscalizador 

e punitivo para uma ação dinâmica, atuando como ferramenta de auxílio e 

aprendizado em gestão em saúde (SOLONTAJRA et al., 2013). 

A criação do Sistema Nacional de Auditoria (SNA) (CLARK et al., 2014) 

constitui um marco importante para a efetivação da atividade de auditoria no âmbito 

nacional e do SUS, sendo formalizada, por meio da Lei 8.080 de 19 de setembro de 

1990. De acordo com a referida lei, a auditoria tem a função de coordenar a avaliação 

técnica e financeira do SUS, em coparticipação entre Estados, Municípios e Distrito 

Federal (DE SOUZA; DYNIEWICZ; KALINOWSKI, 2010). A importância legal na 

estrutura do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) 

à época é reconhecida no Decreto 809 de 1993, colocando a auditoria ao lado da 

procuradoria, ambas como instâncias da assistência direta da presidência do órgão 

(BARROS; VAITSMAN, 2008). 

Um fator que é primordial em auditoria refere-se à independência do auditor 

em relação ao núcleo gestor, no que concerne a sua atuação profissional. Este 

configura-se como fundamental para a credibilidade, qualidade e fiabilidade da 

informação gerada e uma dificuldade perante o conjunto de dependências e pressões 

a que está sujeito no desempenho das suas funções. Com a evolução no uso das 

ferramentas de auditoria, esta passou a atuar de forma preventiva e educadora, com 

uma mudança na visão das instituições face aos riscos emergentes. Neste contexto, 
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o auditor interno deverá fazer o acompanhamento das mudanças com o intuito de 

contribuir para uma gestão eficaz (CARNEIRO, 2013). 

A função de auditoria interna tem deixado de ser unicamente fiscalizadora 

para assumir uma função proativa, melhorando a efetividade da gestão através do 

fornecimento de dados e ferramentas aos gestores (CARNEIRO, 2013). 

A maioria dos países desenvolvidos, em especial os membros da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), estão a 

realizar mudanças gerenciais com intuito de introduzir melhorias nos serviços 

prestados pelas administrações públicas, objetivando, em última análise, assegurar a 

eficiência e a qualidade desses serviços com foco no usuário. Essa nova forma de 

pensar a gestão está sendo chamada como Nova Gestão Pública (MARQUES, 2007). 

No Brasil, o SUS tem como norte a transformação do modelo de assistência 

à saúde distanciando a mesma do conceito de mercadoria. Nessa perpectiva, o SUS 

configura-se como sistema universal de saúde e, como tal, sua implementação parte 

das seguintes premissas: gasto público superior a 6% do Produto Interno Bruto (PIB) 

como condição necessária, mas não suficiente; eficiência dos gastos e das instituições 

componentes; participação da população na gestão dos serviços; aliança público-

privada subordinada às necessidades do sistema nacional de saúde; e sistemas 

baseados na atenção primária à saúde. Na América Latina e Caribe, os gastos médios 

totais em saúde situavam-se em 7% a 8% do PIB na década de 1990 e tiveram uma 

diminuição na seguinte, aproximando-se dos 7%, bem inferior ao observado nos 

países europeus com sistemas nacionais com acesso universal (SILVA, 2011). 

A auditoria no contexto do SUS foi implantada visando controle sistemático da 

estrutura, processos e resultados, a partir de instituída a Lei n. 8080/90, que colocou 

a avaliação da qualidade da atenção estratégica para a construção e manutenção do 

SUS (BRASIL, 1990). 

A implantação do SNA visava a complementação das instâncias de controle 

com o levantamento das principais carências; valorar o impacto das ações; e traçar o 

perfil de utilização dos serviços. Faz ainda parte importante da atuação do SNA propor 

mudanças necessárias no planejamento, gestão, execução e avaliação das ações em 

saúde, com ênfase no principal objetivo das ações de auditoria e a garantia da 

qualidade das ações prestadas (BRASIL, 1990; BARROS; VAITSMAN, 2008). 

Para uma efetiva governança corporativa nas entidades públicas são 
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necessários seis passos tidos como fundamentais, para alguns autores. Os três 

primeiros remetem às pessoas envolvidas na organização – liderança, integridade e 

compromisso. Os outros três elementos – responsabilidade, integração e 

transparência – são produtos das estratégias e processos estabelecidos (DE 

BENEDICTO; RODRIGUES; ABBUD, 2008). 

A avaliação/auditoria abrange atividades de análise de processos e resultados 

de políticas ou programas por meio de indicadores de relevância, eficiência, 

efetividade, impactos com o fim de melhorar a qualidade da ação e reorientar ações 

de planejamento e implementação. A efetividade é definida pelo seu alcance em 

relação à obtenção do objetivo de determinada ação ou tratamento. Segundo os 

estudos, as avaliações a posteriori, devido a pautarem por análise das ações 

governamentais e, a partir dos dados, proporem melhorias, têm caráter de 

responsabilização,e os resultados de determinada política social podem ser avaliados 

através do seu produto ou impacto (BARROS; VAITSMAN, 2008). 

Os britânicos, além de pioneiros na instituição da auditoria do ponto de vista 

contábil, notadamente a utilizam em saúde com fim de avaliar procedimentos e 

tratamentos, considerando a interface de qualidade da atenção prestada (WHITE et 

al., 2014; DOHERTY et al., 2017). 

Entre as possíveis vantagens advindas do uso da auditoria têm-se a 

eliminação dos desperdícios de insumos; ações adequadas na utilização destes 

recursos; e a transformação dos recursos em produtos com impacto positivo – pontos 

estes conhecidos como os 3 E’s (eficiência, eficácia e efetividade, respectivamente) 

nos procedimentos de gestão (BARROS; VAITSMAN, 2008; WHITE et al., 2014). 

De acordo com Barros, Vaitsman (2008) e Brasil (2011), a classificação de 

auditoria, segundo o nível de abrangência, foco, modalidade da revisão e unidade de 

análise, referem-se:  

À eficiência, pois analisa a forma de gerenciamento dos recursos e a 

ocorrência ou não de associação entre eficiência e custo mínimo; à efetividade, pois 

examina os resultados verificando o impacto das ações focando em ações pontuais e 

não na visão geral da política; à capacidade de gerenciamento, pois analisa a 

habilidade do gestor em gerenciar processos e programas de forma eficiente e efetiva 

e formula orientações; à avaliação de riscos, pois sinaliza aos gestores os problemas 

que uma determinada política ou ação pode gerar; e à revisão geral de gestão, pois 
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verifica a organização e não o programa implementado. 

Outra classificação possível seria em interna e externa, no qual a interna se 

configura como atividade de controle administrativo da instituição que deve ter alto 

grau de independência com foco na orientação e esclarecimento; e a externa, realiza 

por equipe não pertencente a instituição auditada (BARROS; VAITSMAN, 2008). 

Atualmente, a definição de auditoria alcança sentido mais amplo e consiste na 

ação de determinada realidade ou condições organizacionais com critérios 

previamente estabelecidos. No Brasil, seu uso contábil conta com registros a partir de 

1862 e passou a fazer parte da grade curricular dos cursos de ciências contábeis em 

1945 (DE SOUZA; DYNIEWICZ; KALINOWSKI, 2010). 

Nesse contexto, consideram-se os aspectos da ambiência e do processo de 

trabalho, vislumbrando a avaliação da qualidade, efetividade, eficácia e eficiência 

discutidas com o intuito de proporcionar às instituições de saúde e aos gestores 

subsídios melhoras na característica do serviço, garantia de alocação racional dos 

serviços e melhora também no atendimento da demanda por parte da população 

(SOLONTAJRA et al., 2013).  

O estudo demonstra o impacto da auditoria na segurança do paciente e na 

qualidade do cuidado em relação ao uso de medicamentos, enfatizando a relação 

direta da análise dos dados com a conformidade no uso e indicação racional de 

fármacos (SHIMIZU et al., 2017). 

Um dos termos objeto de estudo e discussão, a governança clínica constitui, 

pelos estudos recentes, peça fundamental na melhoria e adequação da assistência 

prestada tanto do ponto de vista de satisfação do usuário como de funcionamento 

adequado e eficaz de todo o sistema Esta proveria estrutura ordenada e sistematizada 

para uma constante avaliação e consequente aprimoramento da qualidade da atenção 

em todas as suas dimensões (SPECCHIA et al., 2015). 

Em documento de 1997, o Departamento de Saúde do Reino Unido indicou 

quatro componentes de qualidade, a saber: desempenho profissional (qualidade 

técnica); utilização de recursos (eficiência); gestão de risco (risco de lesão ou doença 

relacionada ao cuidado); e satisfação do usuário (SPECCHIA et al., 2010). 

A contínua avaliação mostra-se essencial para incremento no nível de 

atenção à saúde e, em última análise, a sua não execução levaria não só ao aumento 

injustificado de custos, mas a uma significante piora da qualidade e segurança do 
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cuidado prestado (SPECCHIA et al., 2010; SPECCHIA et al., 2015). Em última 

instância, ao se avaliar a atuação em saúde, estamos, em suma, mensurando 

qualidade da assistência prestada. 

Estudo recente analisando a adesão da equipe aos protocolos assistenciais 

de prevenção de morte pós-natal e o impacto da auditoria na qualidade da assistência 

em especial, na interface da morbimortalidade materna, coloca esta como uma 

importante ferramenta na busca de implementação de ações e planejamento na luta 

contra importantes causas de morte (LUMALA et al., 2017).  

Outros estudos executados em solo africano e em outras nações pobres 

utilizam de diversas modalidades de auditoria em saúde para mensurar impacto de 

ações e qualidade de cuidado, bem como adesão aos protocolos, sendo que grande 

parte deles, senão a quase totalidade, envolvidos em processos de atenção à saúde 

materno-infantil (ACHEM; AGBOGHOROMA, 2014; EVANS et al., 2014; 

HODOROGEA; FRIPTU, 2014; PURANDARE et al., 2014; ALUVAALA et al., 2015). 

Igualmente variados são os estudos em países ricos utilizando processos de 

auditoria em saúde com intuito de mensurar qualidade e eficiência do cuidado com 

interfaces que vão da economicidade ao impacto de ações específicas na segurança 

do paciente (ABOU ELNOUR et al., 2014; AGGARWAL et al., 2014; COOK et al., 

2014; GOULD et al., 2014; HAMILTON et al., 2014; HARARI et al., 2014). 

Alguns estudiosos da área de avaliação da qualidade têm escrito e analisado 

a qualidade como o aspecto central a ser considerado para a avaliação em saúde 

(DONABEDIAN, 1980; LUMALA et al., 2017). Para Vuori(1982), a qualidade dos 

serviços de saúde seria constituída pela efetividade, eficiência, adequação e 

qualidade técnico-científica. Donabedian (1980) questiona se qualidade seria um 

atributo único ou uma somatória de atributos, assumindo ambos em 1990 como 

fenômenos complexos envolvendo uma série de atributos, e colocando como os de 

maior relevância a eficácia, efetividade, eficiência, otimização, equidade e 

aceitabilidade, distinguindo, ainda, a otimização da eficiência. 

Na sua concepção, otimização corresponderia ao cuidado efetivo, passível de 

ser fornecido em uma relação custo-benefício mais adequada possível. Já a segunda 

estaria ligada ao fornecimento de máximo cuidado efetivo ao menor custo (SILVA, 

2003).  

A força que levou ao crescimento da importância da avalição em saúde e/ou 
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auditoria clínica foi a crescente preocupação pública sobre segurança do paciente e a 

qualidade nos cuidados de saúde em todos os pontos do globo (SPECCHIA et al., 

2010). 

Os processos avaliativos em organizações públicas têm sido recentes e ainda 

tímidos, em parte, devido ao desinteresse dos tomadores de decisões políticas e dos 

gestores responsáveis pela execução das ações. Com isso, um instrumento capaz de 

fornecer dados ao planejamento é colocado de lado. Com a crise fiscal, os gestores 

hão que se esforçarem para racionalizar o uso dos recursos disponíveis frente às 

demandas sociais crescentes, e o uso de ferramentas gerenciais de avaliação são 

fortemente indicadas (COTTA, 1998). 

O cuidado em saúde e procedimentos decorrentes destes são grandemente 

fortalecidos através do processo de avaliação e feedback, sendo que os processos de 

auditoria em seus desenhos diversos fornecem informações capazes de auxiliar no 

planejamento e rearranjo de ações e procedimentos no ato de cuidar (GOULD et al., 

2014; HOGAN et al., 2014). 

Em suma, a avaliação/auditoria ou governança, em uma visão mais 

abrangente, pretende demonstrar que é possível uma melhoria contínua na qualidade 

assistencial por uma visão geral e sistematizada do cuidado, cujas chaves seriam as 

relações entre as diferentes partes do sistema, uma vez que a avalição seria parte da 

governança, e teria, como consequência, um impacto sobre o paciente em dimensões 

variadas. Teríamos como dimensões envolvidas pesquisa e desenvolvimento; 

educação; formação contínua e desenvolvimento profissional; prática baseada em 

evidências; auditorias; e trabalho em equipe e liderança (SPECCHIA et al., 2010). 

Em vários setores e em especial na saúde, a avaliação ocorre em serviços 

chamados de auditoria, embora a mesma seja realizada em vários tempos e em 

situações que não são institucionalmente denominadas como tal (comissão de revisão 

de prontuários, comissão de controle de infecção, comitês de investigação de óbitos, 

por exemplo) e até na organização de sistemas de pesquisa em saúde, o termo 

governança/avaliação está em voga (YAGUI et al., 2010; ACHEM; AGBOGHOROMA, 

2014; (EHSANULLAH et al., 2015). 

No que tange aos mecanismos de avaliação em saúde, a auditoria pode ser 

utilizada de forma a atender o objetivo da empresa, classificada em dois tipos: a 

retrospectiva, que é realizada após a alta do paciente e utiliza o prontuário para 
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avaliação; e a operacional ou concorrente, que é executada enquanto o paciente está 

hospitalizado ou em atendimento ambulatorial. Também pode ser classificada quanto 

à forma de intervenção: interna realizada pelos próprios membros da instituição; e 

externa, quando os auditores não pertencem ao quadro da instituição auditada. 

Quanto ao tempo, ela pode ser contínua, se estabelecida quando há continuidade no 

processo de avaliação; e periódica, quando ocorre por determinado período, sem 

necessidade de continuidade do processo. Em relação à natureza da auditoria, esta 

pode ser normal ou ordinária; e específica, quando atende um objetivo específico. 

Quanto ao limite, ela é dita total, nos casos em que a instituição é avaliada 

integralmente; e parcial, quando apenas parte da instituição é auditada (BRASIL, 

2011). 

Neste estudo, o foco será na auditoria interna, que atua de forma contínua, 

está na organização para uma análise específica, em determinado tempo, com um 

terminado objetivo. Ela atua na organização para garantir e preservar a “saúde” da 

mesma, sendo uma peça importante para manter a continuidade da própria 

organização. A auditoria interna visa o controle interno, o que implica na continuidade 

de suas funções, pois somente através de exames periódicos e sucessivos é que seu 

parecer/relatório será confiável e seguro, pois irá opinar sobre algo que deve conhecer 

em suas minúcias (AUDITORIA., 2017).  

Diante desses apontamentos, acredita-se que a implementação de uma 

comissão de auditoria interna nas organizações de saúde terá papel importante, 

direcionando uma política de sensibilização e qualificação dos profissionais em 

relação ao ato de registrar suas ações nos prontuários, por meio do monitoramento 

contínuo dos registros (DIAS-DA-COSTA et al., 2000; SETZ; D'INNOCENZO, 2009). 

O nosso despertar pela necessidade de uma comissão para monitorar os 

registros em saúde emergiu da minha vinculação profissional a uma instituição de 

saúde da mulher e da criança vinculada ao SUS, onde percebemos inconformidades 

por parte dos profissionais quanto ao ato de registrar suas ações, seja no prontuário 

ou documentos afins ao seguimento de saúde do paciente. Observamos ainda que as 

inconsistências eram sugestivas da carência de conhecimento acerca da importância 

dos mesmos, como ausência de informações como tempo de rotura de bolsa 

amniótica; relatos de quais procedimentos médico-assistenciais foram realizados 

pelos membros da equipe; tempo de internação e evolução do paciente; entre outros. 
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Estas observações corroboram com estudos de Franco, Akemi, D’inocento, que 

desvelou ocorrências altas de inconformidades relacionadas, por exemplo, à não 

informação de procedimentos da equipe de enfermagem, chegando a 64% de 

inconformidade nos relatórios de assistência (FRANCO; AKEMI; D´INOCENTO, 

2012). 

Conclui-se que os profissionais não eram cônscios da atenção especial que 

deveriam disponibilizar aos registros dos pacientes sob seus cuidados, tanto nos 

prontuários quanto nos demais formulários, os quais constituem fontes de informação 

importantes para a gestão do serviço, seguimento da assistência e otimização dos 

recursos materiais, financeiros e humanos. 

A implantação de serviços de auditoria, em última análise, procura resguardar 

usuários e entes federados à qualidade dos serviços profissionais e institucionais, bem 

como no uso adequado dos recursos públicos (BARROS; VAITSMAN, 2008). 

No estudo das relações entre as práticas em saúde e as necessidades reais 

podemos destacar duas frentes de análise: a primeira seria a busca de significado 

econômico, político e ideológico; a segunda, a capacidade de mudança de uma 

situação em saúde. Em ambas as vertentes, o estudo da avaliação em saúde é de 

grande relevância. A necessidade de constante adequação e melhoria nos níveis de 

qualidade da atenção em saúde, bem como a melhor utilização e otimização dos 

recursos disponíveis é tema cada vez mais em voga em todos os foros de discussão 

sobre serviços e programas de saúde (SPECCHIA et al., 2015). 

Os diferentes serviços de saúde em seus diversos níveis e especificações 

estão a cada dia sendo mais cobrados em seu desempenho, em especial quando 

ligado aos aspectos da qualidade da assistência prestada, bem como na segurança 

do paciente e, ao mesmo tempo, tendo de manter-se focados em sua eficiencia e 

viabilidade sócioeconômica. Consoante a esta premissa liga-se o surgimento e 

fortalecimento de sistemas de avaliação em diversas modalidades e instâncias nas 

instuições (SCHOUT; NOVAES, 2007). 

Com intuito de aprofundar a análise do processo saúde-doença em paciente 

criticamente enfermo, aumentamos o leque de visão para atendimento intensivo 

infantil e procedimentos cirúrgicos adulto e infantil, e as ações envolvidas em seu 

tratamento e eventos adversos ora decorrentes, englobando não só neonatologia, 

mas também a unidade pediátrica e o centro cirúrgico.  
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Estudos demonstram a capacidade de influenciar na qualidade da assistência 

em sáude através de metodos avaliativos. Embora com denominações e instâncias 

diferentes (auditoria em saúde, avaliação em saúde, etc.), estes partem da utilização 

de dados gerados nos serviços de saúde com intuito de alimentar o planejamento com 

informações que, em última análise, fomentarão ações corretivas ou de assistência.  

A efetivação dos serviços de auditoria em todos os níveis de gestão e, em 

particular, nas instituições de saúde, ainda ocorre de forma incipiente. Dessa forma, é 

necessário avançar nas discussões acerca dos métodos, estratégias de trabalho, 

instrumentos, parâmetros e indicadores, respeitando as particularidades de cada 

serviço, objetivando otimizar os recursos orçamentários (SOLONTAJRA et al., 2013; 

TAJRA et al., 2014). 

Mas para tanto, outro importante aspecto relaciona-se ao papel do audito, que 

deverá exercer suas ações focadas numa de análise crítica do cuidado, identificando 

deficiências e inconformidades e propondo soluções (TAJRA et al., 2014). 

Em consequência, há de considerar também o fato de que alguns atributos 

podem ser essenciais ao auditor e que serão agrupados nas suas aptidões enquanto 

auditor interno, no que diz respeito à competência e conhecimento; conhecimento 

técnico das ferramentas de auditoria; e conhecimento das normas de auditoria. São 

fundamentais ao profissional revestido na função de auditoria características e 

qualidades como competência, integridade, capacidade de compreensão do meio e 

das suas condicionantes, espírito crítico, e o saber estimular o diálogo entre os vários 

olhares da gestão (CARNEIRO, 2013). 

 

 

1.3 A educação permanente como estratégia de qualificação dos profissionais em 

saúde: o papel da Comissão de Auditoria Interna 

 

No contexto do SUS, um dos seus pilares de sustentação é a formação de 

seus trabalhadores (LIMA; WENCESLAU; ALBUQUERQUE, 2014). 

Desse ponto de partida, o Brasil instituiu por meio da Portaria GM/MS nº 

198/2004, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) como 

estratégia de formação e desenvolvimento de trabalhadores de saúde (CUNHA, 

2009). 
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Compreende-se por Educação Permanente em Saúde (EPS) um conceito 

pedagógico que relaciona ensino, serviço, docência e saúde, contribuindo para o 

desenvolvimento profissional, a gestão setorial e o controle social (LEMOS; 

FONTOURA, 2009). 

A EPS tem por base os pressupostos da aprendizagem significativa que 

devem ser orientadores das ações de desenvolvimento profissional e das estratégias 

de mudança das práticas de saúde (LEMOS; FONTOURA, 2009). De tal forma, 

apresenta-se como uma estratégia de educação na saúde que tem um olhar sobre as 

necessidades da população, configurando-se como um processo de gestão 

participativa e transformadora, que inclui instituições de ensino, trabalhadores, 

gestores e usuários, harmonizando o “quadrilátero da formação” (CUNHA, 2009; 

SILVA, K. D. C. L. D., 2013; FRANÇA et al., 2017).  

Trata-se ainda de uma estratégia transformadora das práticas de saúde, 

colaborando para romper com o paradigma tradicional que orienta os processos de 

formação dos trabalhadores da saúde. Além disso, constitui-se num instrumento que 

assinala para o crescimento pessoal, social e cultural, a qual está centrada nos 

processos de ensino-aprendizagem, em que o próprio sujeito que aprende é um 

agente ativo, autônomo e gestor de sua educação (FRANÇA et al., 2017).  

O estudo de França et al. (2017) corrobora com essa concepção ideológica e 

política, cuja condução se operacionaliza in loco, convoca os sujeitos a refletir de 

modo permanente sobre a realidade, buscando soluções criativas para a superação 

dos problemas de saúde e, por conseguinte, qualificando ações no intuito de aumentar 

a resolutividade e a eficiência do sistema de saúde (FRANÇA et al., 2017).  

Tais reflexões por parte dos profissionais de saúde advindas das estratégias 

de qualificação poderão resultar em ações que culminarão em melhor qualidade e 

maior impacto na segurança do paciente frente ao planejamento diagnóstico 

terapêutico, capazes de fomentar o uso racional dos recursos humanos e materiais 

disponíveis em saúde. Ação esta de suma importância, frente a escacez desses 

recursos à demanda crescente das intituições (TAJRA et al., 2014; SPECCHIA et al., 

2015; LUMALA et al., 2017).  

Uma vez que os investimentos em saúde, em especial na América Latina, são 

pequenos em relação ao PIB, instrumentalizar o uso racional dos recursos humanos 

focando na qualidade, eficácia e eficiência dos serviços de saúde é quase impositivo 
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(SILVA, 2011).  

Nessa perspectiva e diante das evidências sobre a relevância dos registros e 

do conhecimento incipiente sobre a importância e a obrigatoriedade de realizá-los de 

forma correta nos prontuários e demais documentos dos pacientes internados, 

percebemos a necessidade de realizar uma ação interventiva, a fim de capacitar a 

equipe multiprofissional do hospital e dos membros da CAI sobre: conceituação, tipos 

e aplicabilidade da auditoria em saúde; aspectos científicos, éticos e legais no 

contexto da assistência segura e de qualidade; auditoria interna como ferramenta para 

mensurar a qualidade dos indicadores de desempenho de serviços e eficácia dos 

registros nos prontuários e custos; e auditoria interna como ferramenta gerencial e o 

seu potencial como macrofunção no SUS.  

O intuito desta atividade está em sensibilizar os profissionais de saúde sobre 

o papel na manutenção de indicadores de desempenho de serviços com taxas 

aceitáveis para retroalimentar a qualidade da assistência ao paciente em 

conformidade com os princípios da segurança. 

A partir dessas evidências na literatura e da nossa experiência profissional, 

elucidamos a seguinte indagação:  

O monitoramento dos indicadores de desempenho de serviços buscando uma 

assistência segura e de qualidade embasaria a constituição de uma CAI como 

ferramenta de gestão? 

Uma ação de intervenção educativa direcionada aos profissionais de saúde 

do hospital, relacionada às inconformidades dos registros para o monitoramento dos 

indicadores de desempenho de serviço é uma estratégia que agrega conhecimento e 

mudanças para uma prática segura e de qualidade?  

Nessa perspectiva, propôs-se o presente estudo a fim de realizar um 

diagnóstico da qualidade dos registros nos prontuários e nas fichas de notificação de 

pacientes admitidos em um hospital materno-infantil, buscando desvelar os 

indicadores de desempenho: taxa de infecção; mortalidade geral; ocupação 

hospitalar; e média de permanência hospitalar. 

A partir dos indicadores alavancados no estudo pretende-se sensibilizar os 

gestores de diferentes unidades da instituição para compor a CAI, bem como 

formalizar as etapas de implantação da comissão de auditoria interna em hospital 

público especializado no atendimento à saúde da mulher e à criança do estado de 



36 

 

 

Goiás.  

A pesquisa justifica-se, então, pela emergência do tema, aliado ao pequeno 

número ainda existente de estudos com este foco.  

Esta justificativa é reforçada pela capacidade e amplitude de alcanço social 

com possibilidade de extensão além dos muros da unidade em análise, a depender 

dos diagnósticos e propostas formuladas.  
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2 – OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Implantar a Comissão de Auditoria Interna a partir dos indicadores de 

desempenho de serviço de um hospital materno-infantil da região central do Brasil. 

 

 

2.2 Específicos 

 

Levantar os indicadores de desempenho de serviço (ocupação, rotatividade, 

média de permanência, mortalidade geral e taxa global de infecção relacionada à 

assistência) de um hospital materno-infantil da região central do Brasil. 

Verificar as inconformidades decorrentes de notificações de agravos e em 

prontuários de pacientes internados no hospital. 

Desenvolver uma intervenção educativa com os membros da CAI sobre os 

profissionais que atuam no hopsital, com foco em auditoria interna.  

Descrever as condutas adotadas para a implantação da CAI do hospital. 
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3 – MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo, realizado de 2014 a 2017, a partir de um 

diagnóstico situacional dos indicadores de desempenho de serviço e de uma 

intervenção educativa. 

 

 

3.2 Local do estudo 

 

Constituiu em local do estudo um hospital público de grande porte do SUS, 

especializado no atendimento materno-infantil da região central do Brasil.  

 

 

3.3 Fontes de dados 

 

A coleta dos dados, compreendeu-se o período de 2012 a 2016. Indicadores 

de desempenho de serviços, taxa de infecção hospitalar, de mortalidade global, de 

ocupação hospitalar e média de permanência dos pacientes internados foram obtidos 

por meio do banco de dados do Núcleo Interno de Regulação alimentado pela 

ferramenta SPDATA do sistema de gestão de dados corporativos em saúde, 

denominada de ERP (sigla para Enterprise Resource Planning, em inglês), e das 

fichas de notificação de IRAS da CCIH/HMI. 

A eficácia dos registros foi realizada nas fichas de busca ativa de IRAS da 

CCIH local, utilizando-se de banco de dados alimentado com registros de fichas de 

busca ativa das unidades de terapia intensiva. Estas unidades foram selecionadas 

entre as demais unidades do hospital em estudo por apresentarem perfil de pacientes 

mais propensos à exposição de IRAS.  

 

3.4 População 

 

A população constituiu-se de profissionais da instituição pesquisada, entre 
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eles gestores e trabalhadores integrantes da Diretoria do Núcleo de Qualidade, 

Segurança do Paciente; da CCIH e de pessoal lotados na Unidade de Cuidados 

Intermediários (UCI) e de terapia intensiva neonatal e pediátrica; Alojamento Conjunto 

e Centro Cirúrgico.  

Após quatro recusas, a amostra foi formada por dois médicos e dois 

enfermeiros da unidade de terapia intensiva neonatal, um enfermeiro do centro 

cirúrgico e um biomédico, totalizando seis profissionais para compor a CAI do hospital. 

 

 

3.5 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Ser profissional de carreira nas áreas médicas e de enfermagem; lotado nas 

unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica, UNIC e Centro Cirúrgico, 

independente do vínculo empregatício; participar dos dois módulos de capacitação 

sobre auditoria; aceitar o compromisso de compor a CAI formalmente.  

Foram excluídos da pesquisa os profissionais que não compareceram aos 

dois módulos de capacitação em auditoria; não faziam parte do grupo de profissionais 

de carreira do serviço ou estivesse afastado de suas funções independente do motivo 

durante o transcorrer do estudo. 

 

 

3.6 Variáveis do estudo 

 

Variáveis dependentes: taxa de infecção hospitalar; taxa de mortalidade; taxa 

de ocupação da UTI Neonatal e da UCIN; média de permanência hospitalar; taxa de 

rotatividade; inconformidades relacionadas as notificações de agravos e registros em 

prontuários de pacientes unidades de participantes da pesquisa.  

Variáveis independentes: ser profissional de saúde; compor a equipe 

multidisciplinar e possuir vínculo de trabalho com a instituição parceira; disponibilidade 

para compor a CAI; experiência em auditoria e em gestão do serviço de saúde. 

 

 

3.7 Procedimentos para a coleta de dados 
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O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em duas etapas distintas: No 

primeiro momento realizou-se a coleta dos dados epidemiológicos. Esta etapa 

compôs-se das fichas de notificação de IRAS referentes à 2012 e 2016; indicadores 

de desempenho de serviço de janeiro a junho de 2017 obtidos junto aos bancos de 

dados da CCIH e Núcleo Interno de Regulação; e prontuários de pacientes internados 

no hospital. 

A eficácia dos registros das fichas de notificação foi realizada pelo 

pesquisador, que na sequência realizou também os ajustes recomendados pela 

legislação brasileira ao formulário. A eficácia dos registros nos prontuários, segundo 

os participantes, é baixa. A amostra foi constituída de gestores e trabalhadores de 

saúde do hospital. Dos 10 profissionais convidados a participar do estudo, quatro 

recusaram, sendo a amostra de seis profissionais. 

A segunda etapa constituiu-se da intervenção educativa, seguida da avaliação 

pelos participantes.  

 

 

3.8 Aspectos éticos e legais 

 

Este estudo está inserido em um projeto âncora intitulado Processo de 

auditoria em instituição de saúde de Goiás, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Materno Infantil de Goiânia (HMI) sob o protocolo 

CEPHMI/1.447.390. Os sujeitos foram esclarecidos sobre os objetivos do estudo e da 

participação em caráter voluntário, mediante assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE – APÊNDICE 1).  

Os dados secundários de domínio público foram obtidos com anuência formal 

do CEP/HMI. A pesquisa seguiu as recomendações da Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde nº 466/2012. 

 

 

3.9 Organização e análise de dados 

 

Os dados foram analisados por meio de software estatístico e estatística 
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descritiva para apresentar a etapa do diagnóstico situacional em tabelas e figuras. 

Utilizou-se o teste de tendência linear, ferramenta estatística capaz de demonstrar 

possibilidades futuras a partir de valores incididos, e regressão linear.  
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4 – RESULTADOS 

 

A análise dos indicadores de desempenho de serviços da instituição materna-

infantil mostra que as unidades apresentaram um índice de ocupação próximo entre 

elas. Porém, na ginecologia, obstetrícia e UTI neonatal, o índice de ocupação foi 

superior a 70% nos meses de agosto de 2016 a janeiro de 2017, conforme figura 1. 

 

 

 

Fonte: Autor 

FIGURA 1 - Percentual de ocupação dos leitos na instituição materna-infantil 
goiana do período de agosto/2016 a janeiro/2017 

 

 

Observa-se que a rotatividade dos leitos foi maior nas unidades obstétricas 

em comparação as demais, pronto socorro da mulher e ginecologia. Já os menores 

percentuais foram constatados nas UTIs pediátrica e neonatal, como mostra a figura 

2.  

Outro importante indicador de desempenho de serviços trata-se da taxa de 

mortalidade na instituição. Constatou-se que a UTI neonatal teve índice superior de 

mortalidade em relação às demais unidades investigadas, conforme tabela 1. 
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Fonte: Autor 

FIGURA 2 - PERCENTUAL DE ROTATIVIDADE DOS LEITOS NA INSTITUIÇÃO 
MATERNA-INFANTIL GOIANA NO PERÍODO DE AGOSTO/2016 A JANEIRO/2017 
 

 

TABELA 1 - Taxa de mortalidade dos pacientes (n-211) internados na instituição 
materna-infantil goiana por eventos adversos, no período de agosto/2016 a 
janeiro/2017 
 

 
Unidades 

Período 

Ago./16 

(%) 

Set./16 

(%) 

Out./16 

(%) 

Nov./16 

(%) 

Dez./16 

(%) 

Jan./16 

(%) 

UTI Neonatal 43,75 20,00 29,41 25,00 34,46 42,11 
UTI Pediátrica 8,70 22,73 25,81 20,83 20,00 8,33 
UTI Materna 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 4,88 

*UCIN 2,63 7,28 3,76 3,97 2,56 3,47 

Pronto Socorro 
Pediátrico 

1,00 0,59 0,80 1,26 0,81 0,28 

Pronto Socorro da 
Mulher 

0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ginecologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obstetrícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pediatria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

*UCIN – Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais 

Fonte: Autor 
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resolutividade local para possível surgimento de complicações e maior morbidade e 

média de permanência destes pacientes no hospital.  

Neste quesito, as unidades de tratamento intensivo demonstraram maior 

média de permanência de pacientes internados em relação às demais unidades, como 

mostra a tabela 2.  

Foi pertinente também verificar dados comparativos entre a taxa de 

mortalidade e o tempo de permanência dos pacientes internados na instituição 

materna-infantil. Os períodos avaliados podem ser observados nas figuras 3 e 4.  

 

TABELA 2 - Média de permanência de pacientes internados na instituição 
materna-infantil goiana de agosto/2016 a janeiro/2017  
 

 

Unidades 

Tempo de permanência 

Ago./16 

(%) 

Set./16 

(%) 

Out./16 

(%) 

Nov./16 

(%) 

Dez./16 

(%) 

Jan./17 

(%) 

UTI Neonatal 18,75 29,90 17,41 24,92 10,50 14,21 

UTI Pediátrica 14,65 13,9 9,03 11,79 9,83 12,16 

UTI Materna 3,90 3,56 2,47 2,50 3,41 2,78 

*UCIN 2,58 3,12 3,50 2,85 2,26 2,06 

Pronto Socorro 

da Mulher 

0,95 0,98 1,22 1,46 1,25 1,07 

Pronto Socorro 

pediátrico 

1,87 1,96 2,20 2,10 2,18 2,19 

Ginecologia 1,65 1,48 2,15 3,05 2,10 2,02 

Obstetrícia 1,70 1,69 2,11 1,98 2,22 1,90 

Pediatria 2,64 3,69 4,15 5,17 3,84 3,57 

*UCIN – Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais  

Fonte: Autor 

 

Outro importante indicador a ser considerado é a taxa de IRAS. No presente 

estudo utilizou-se a taxa global, apesar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) utilizar atualmente a terminologia “densidade de incidência de infecção”. 

Ressalta-se que, embora a CCIH do hospital utilize a taxa de densidade de 

incidência de infecção em detrimento da taxa global, a nova gestão do hospital 

pesquisado recomenda a utilização do segundo indicador, como forma de avaliar a 

ocorrência desse evento adverso na instituição.  
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Fonte: Autor 

FIGURA 3 - Taxa de mortalidade de pacientes internados na UTI neonatal e 
pediátrica de uma instituição materna-infantil goiana no período de agosto/2016 
a janeiro/2017 
 

 
 
 

 

Fonte: Autor 

FIGURA 4 - Média de permanência dos pacientes internados na UTI neonatal e 
pediátrica em instituição materna-infantil goiana no período agosto/2016 a 
janeiro/2017 
 

 
 

Assim, optou-se por utilizar a taxa global, tendo em vista que a proposta do 

presente estudo foi, entre outros aspectos, sensibilizar os gestores para a temática e, 

na sequência, instituir a comissão de auditoria interna no referido hospital. A taxa 
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global de IRAS encontra-se disposta na tabela 3.  

TABELA 3 - Taxa global de IRAS da instituição materna-infantil goiana no 
período de 2012 a 2016  
 

Ano 

 Meses 

Jan. 
(%) 

Fev. 
(%) 

Mar. 
(%) 

Abr. 
(%) 

Mai. 
(%) 

Jun. 
(%) 

Jul. 
(%) 

Ago. 
(%) 

Set. 
(%) 

Out. 
(%) 

Nov. 
(%) 

Dez. 
(%) 

2012 10,11 13,62 11,01 10,31 10,65 10,46 9,74 6,22 7,74 5,52 8,28 9,01 

2013 7,49 9,58 9,38 9,08 5,89 7,61 8,02 5,91 7,97 6,24 6,94 7,54 

2014 9,87 11,15 7,52 6,93 5,87 8,26 6,55 5,70 5,10 4,47 5,52 5,26 

2015 4,06 5,14 5,84 4,72 4,24 4,77 3,45 2,74 3,52 3,26 3,69 2,63 

2016 3,14 3,48 3,59 3,12 4,84 2,50 2,81 4,92 2,97 2,33 3,62 3.02 

Fonte: Autor 

 
 

 

Considerando a importância desses indicadores para a qualidade da 

assistência em saúde e segurança do paciente, apresentamos, nas figuras 5 e 6, as 

taxas de IRAS segundo o mês e ano, separadamente.  
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Fonte: Autor 

FIGURA 5 - Taxa global de IRAS de uma instituição materna infantil goiana de 
2012 a 2016, em meses 
 



47 

 

 

 

R² = 0,9643

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2012 2013 2014 2015 2016

Ta
xa

 d
e 

Ir
a

s

ano

 

Fonte: Autor 

FIGURA 6 - Taxa global de IRAS de uma instituição materna-infantil goiana 
por ano no período de 2012 a 2016, segundo o Teste de Tendência Linear 

 

 

Em relação à qualidade dos registros realizados em 211 fichas de notificação 

de IRAS da CCIH/HMI de 2014 provenientes das UTIs pediátrica e neonatal, 

identificou-se que 37% delas encontravam-se sem registros sobre a evolução do 

paciente (alta, óbito e transferência). Em contrapartida, observou-se que a data de 

admissão do paciente estava presente em todas as fichas. Entretanto, constatou-se 

que 1,42% das 211 fichas de notificação da CCIH analisadas não faziam referência 

ao sexo do paciente, mas 40,28% relatava a data de alta/transferência ou óbito. Outro 

achado importante foi que 2,84% os profissionais não informaram o sexo da criança; 

17,06% o tipo de parto, e em 15,16% não havia histórico sobre a ruptura de 

membranas amnióticas, assim como do período de tempo entre a ruptura de 

membranas e o parto, conforme tabela 4.  

 

TABELA 4 - Distribuição das inconformidades relacionadas aos registros dos 
pacientes internados em uma instituição materna-infantil goiana em 2014 
 

 
Inconformidade 

Presença do 
registro 

Ausência do 
registro 

Terapêutica antimicrobiana 
instituída 

211(100,00%) 0(0,00)% 

Evolução 132(62,55%) 79(37,44%) 
Admissão 211(100,00%) 0(0,00%) 

Sensibilidade antimicrobiana 42(19,90%) 169(80,00%) 
Tipo de parto 175(82,93%) 36(17,06%) 

Sexo 205(97,15%) 6(2,84%) 
Ruptura de membrana 179(84,83%) 32(15,16%) 

Fonte: Autor 
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Nas informações quanto aos exames de hemocultura dos pacientes verificou-

se que em 19,91% dos resultados de hemocultura positiva havia registros inerentes à 

sensibilidade dos germes. 

Não obstante, verificou-se que a terapêutica antimicrobiana foi registrada nas 

211 fichas analisadas, e que 80,09% dos pacientes foram submetidos ao tratamento 

com antibioticoterapia de forma empírica, uma vez que não havia resultados dos 

exames de hemocultura anexados às fichas de notificação da CCIH/HMI, conforme 

recomendado pela legislação brasileira. 

De posse dessas evidências, iniciou-se o processo de implantação da 

comissão de auditoria interna da instituição parceira, envolvendo as seguintes etapas: 

1º. Sensibilização dos profissionais lotados em diferentes setores da 

instituição, desde o gestor, diretores técnicos e responsáveis pelos serviços de 

assistência e de apoio. Esta etapa foi realizada por meio da abordagem individual, na 

qual os profissionais foram esclarecidos sobre a importância da comissão de auditoria 

interna para a instituição, seguida do planejamento e execução de duas capacitações 

direcionadas aos profissionais, contactados previamente pelo pesquisador e 

convidados para compor a comissão de auditoria interna da instituição participante do 

estudo. 

2º. Plano de ação relacionado à capacitação dos participantes, elaborado 

de forma conjunta entre o grupo de pesquisadores do NUGESTUS/FEN/UFG, 

composta por docentes e discentes do programa de pós-graduação em Ciências da 

Saúde da Universidade Federal de Goiás em nível de doutoramento, com a parceria 

dos gestores de enfermagem e técnica da instituição.  

3º. Autorização para a implementação da atividade interventiva pelos 

gestores administrativos e técnicos da instituição, após apresentação do projeto. 

4º. Organização do conteúdo proposto para a capacitação dos profissionais; 

conceituação, tipos e aplicabilidade da auditoria em saúde; aspectos científicos, éticos 

e legais no contexto da assistência segura e de qualidade; auditoria interna como 

ferramenta para mensurar a qualidade dos indicadores de desempenho de serviços e 

eficácia dos registros nos prontuários e custos; auditoria interna como ferramenta 

gerencial e seu potencial como macrofunção no SUS; estratégias e avaliação do 

curso, totalizando oito horas. 

5º. Convocação dos profissionais pelo pesquisador para participarem da 
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segunda capacitação, realizada por momento de discussão do material entregue a 

cada profissional pelo pesquisador, disponibilizado em formato de pasta em 

dispositivo portátil de armazenamento com memória flash contendo os seguintes 

arquivos: dois manuais do Ministério da Saúde sobre auditoria no SUS; um 

instrumento para verificação de conformidades de registros de enfermagem e médicos 

nos prontuários dos pacientes (em anexo); além de uma agenda e uma caneta. Todos 

os profissionais compareceram ao encontro que se destinou à exposição dialogada 

pelo pesquisador sobre as fases da constituição da CAI e as estratégias iniciais para 

implantação da mesma na referida instituição. Esta atividade foi realizada com tempo 

de duração de aproximadamente 2 horas. 

6º. Discussão sobre auditoria interna, que tratou, em especial, sobre o uso 

desta como ferramenta gerencial e o seu potencial como macrofunção de avaliação 

dos registros em prontuários dos pacientes e custos, entre outros aspectos 

preconizados pelo SUS. Esta atividade teve início com a contextualização das 

informações apreendidas pelos profissionais acerca do material disponibilizado 

anteriormente ao grupo, bem como a realidade da instituição ora em estudo. A 

discussão ocorreu por meio de exposição dialogada de casos concretos, dos 

indicadores de desempenho de serviços e registros das UTIs e UTIs neonatais para 

maior fixação e clareza no aprendizado, seguida de uma avaliação.  

7º. Elaboração pelo grupo de uma carta de intenção com as prerrogativas 

sobre a contrapartida da instituição para cada profissional compor a referida comissão, 

sendo a mesma assinada por todos e entregue a diretora da Comissão de Controle 

de Qualidade.  

8º. Elaboração de um consolidado referente à discussão realizada pelos 

profissionais sobre a proposta de implantação da CAI pelo pesquisador, apresentado 

a gestora administrativa da instituição e de quem obteve-se o apoio para dar 

seguimento às etapas de implementação da referida comissão, segundo as 

recomendações da literatura (MATTOS, 2004). 

9º. Homologação da CAI pelo gestor da instituição. Em seguida, os 

membros da CAI foram apresentados ao espaço físico destinado às atividades a ela 

cabíveis.  

10º. Elaboração do Regimento Interno e operacionalização da CAI, que será 

apoiada durante três meses pelo NUGESTUS/FEN/UFG.  
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O perfil profissional dos membros da comissão constituiu-se de dois médicos 

com atuação nas áreas de Neonatologia e Terapia Intensiva Pediátrica; duas 

enfermeiras com atuação na Neonatologia e uma no Centro Cirúrgico; e um técnico 

de enfermagem do Centro Cirúrgico e UTI materna. O tempo de atuação destes 

profissionais foi mínimo de três e máximo de 15 anos; cinco deles já haviam atuado 

em cargos de gerência/gestão.  

As atribuições dos membros da CAI encontram-se em conformidade com o 

regimento interno da comissão, (apêndice 2). O cronograma será elaborado pelos 

membros da comissão, visando à disponibilidade de tempo destinado à execução da 

carga horária prevista para as atividades de avaliação do serviço. 

Com relação à avaliação dos participantes da atividade de educação 

continuada, os profissionais aferiram níveis de satisfação “muito satisfeito” e 

“satisfeito” nos quesitos: qualidade do conteúdo; domínio e linguagem dos 

palestrantes; quantidade e qualidade do material oferecido; e conteúdo programático 

do curso. Quanto à avaliação geral do evento, todos inferiram estarem “muito 

satisfeitos”.  

Após a apresentação das análises realizadas nas diferentes etapas deste 

estudo, os dados foram apresentados aos gestores, que validaram a importância de 

formalizar a CAI na instituição materna-infantil. Em seguida, o gestor do hospital 

procedeuà homologação da CAI e, na sequência, os membros da Comissão foram 

apresentados pelo gestor ao espaço físico destinado às atividades a ela cabíveis. 

Finalmente, elaborou-se o Regimento Interno da CAI da instituição materna-

infantil (APÊNDICE 2), dando prosseguimento à operacionalização, apoiada pelo 

Núcleo de Qualidade e Núcleo de Segurança do Paciente, bem como pela Direção 

Geral da instituição materna-infantil participante, assessorados pelo 

NUGESTUS/FEN/UFG. 
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5 – DISCUSSÃO 

 

A utilização de indicadores de desempenho de serviços ou avaliações 

centradas em evidências na gestão é uma tendência no Brasil. Conhecer as taxas de 

ocupação, rotatividade, média de permanência, mortalidade geral e a taxa global de 

infecção relacionada à assistência dos pacientes hospitalizados de um hospital 

materno-infantil de Goiás vem ao encontro dessa tendência. 

No Brasil, que adota um modelo de saúde do porte do SUS, os custos e as 

demandas com a internação do paciente são crescentes e precisam ser otimizados, 

desde a gestão organizacional em nível da assistência, como na gestão e supervisão 

dos processos de trabalho em conformidade com uma cultura de segurança do 

paciente.  

A cultura de segurança do paciente já está sendo alcançada em muitos 

países, não só em países de sistemas universais. A dimensão e área de abrangência 

necessária ao sistema de atenção à saúde primária com foco nos princípios da 

universalidade e integralidade é a proposta do SUS no Brasil (VIGNOCHI; GONÇALO; 

ROJAS LEZANA, 2014). 

Os problemas são grandes e variados, do contexto estrutural ao financeiro e 

gerencial, o que leva a desafios e à necessidade de busca de uma melhor eficiência 

e eficácia dos serviços. O uso de indicadores de desempenho e sistemas de avaliação 

têm força neste processo de melhoria na gestão dos sistemas de saúde, o que justifica 

sua implementação (VIGNOCHI; GONÇALO; ROJAS LEZANA, 2014). 

Outro fator que vem corroborar nesta visão de necessária e plenamente 

justificável de implementação de sistemas de informação e avaliação hospitalar é o 

fato de que os hospitais são serviços cuja energia vital é o conhecimento, seja o 

técnico-científico utilizado nas abordagens terapêuticas, seja os gerenciais 

(VIGNOCHI; GONÇALO; ROJAS LEZANA, 2014). 

No presente estudo, a auditoria interna de registros mostrou-se uma 

importante ferramenta de avaliação dos indicadores de desempenho de serviços, e 

revelou que a taxa de ocupação das unidades analisadas superou 70% dos leitos 

disponíveis. A rotatividade foi menor nas unidades neonatal e pediátrica.  

Dentre os indicadores identificados nesse estudo, a taxa de mortalidade na 

UTI neonatal entre agosto de 2016 a janeiro de 2017 variou de 43,75% a 42,11%, 
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superior as taxas das demais unidades. Segundo estudo de Ganatra et al. (2010), 

existe também evidências de que IRAS são uma das principais causas de 

morbimortalidade neonatal nos países em desenvolvimento (GANATRA; ZAIDI, 2010). 

Outro indicador importante intrínseco à mortalidade foi a taxa global de 

infecção do hospital, analisada no período de 2012 a 2016. Contudo, observa-se uma 

tendência de redução das mesmas de 10,11% em janeiro de 2012 para 3,14% em 

janeiro de 2016. Acredita-se que essa redução ocorreu pela readequação da ficha de 

busca ativa das IRAS, realizada por Lima (2012), em conformidade com as 

recomendações da ANVISA. Após os ajustes na nova ficha de busca ativa, esta 

passou a ser utilizado pela CCIH, o que pode ter favorecido a compreensão dos 

profissionais de saúde quanto ao preenchimento das informações. 

Por outro lado, tendo em vista as altas taxas de mortalidade em detrimento 

dos baixos índices de IRAS, aventa-se o envolvimento de outros aspectos, os quais 

demandariam a existência de uma instância avaliativa contínua na unidade. A 

avaliação auxiliaria no enfrentamento efetivo destes eventos mórbidos, utilizando-se 

de estratégias de planejamento, reavaliação permanente das ações e tomada de 

decisão de forma assertiva.  

As IRAS estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade 

hospitalares, sendo responsáveis por um elevado tempo de internação ao acarretar 

sofrimento para o paciente e gastos excessivos para os sistemas de saúde 

(ROMANELLI et al.; 2013). 

Segundo o manual de Critérios Nacionais de Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde: Corrente Sanguínea (SANITÁRIA, 2008), as Infecções Primárias 

da Corrente Sanguínea (IPCS) são infecções sistêmicas graves, sem foco primário 

identificável, classificadas em laboratorialmente confirmada ou diagnosticada 

somente por critérios clínicos. Esta infecção constitui a maior causa de mortalidade 

dos recém-nascidos internados em UTIs. 

Logo, estudos, como este se justificam com a utilização de indicadores de 

desempenho de serviços e a busca de implementação de uma instância avaliativa, a 

exemplo da auditoria interna em instituição de saúde do SUS. Acredita-se que os 

dados levantados em nosso estudo foram cruciais para um diagnóstico acurado e o 

poder de análise de governança dos nós críticos, aclarados. Estes indicadores na 

literatura configuraram imprescindíveis para auxílio no planejamento em saúde, sendo 
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que estudos com este mote gerencial ainda são escassos em nossa região (SILVA et 

al., 2014). 

O uso dos indicadores e o processo de implementação da CAI levarão a 

condições de aperfeiçoamento institucional focadas em pilares de governança com 

qualidade como eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, 

legitimidade e equidade (SILVA et al., 2014). 

As taxas de rotatividade e mortalidade, bem como permanência levantada 

neste estudo, conseguiram descortinar uma realidade dos nós críticos que devem ser 

enfrentados pela gestão, sendo que uma instância avaliativa como a CAI pode ser 

instrumento imprescindível nesta direção. A literatura nos mostra que os dados 

elencados para este estudo estão em consonância com os utilizados em outro estudo 

similar (SILVA et al., 2014), bem como as possíveis explicações aos nós críticos 

evidenciados. A análise das discrepâncias entre as unidades neonatais e a expressiva 

taxa de mortalidade na UTI neonatal deve ser objeto de análise e enfrentamento.  

Embora a taxa de ocupação seja alta nas UTI neonatais, pediátricas e áreas 

de internação em ginecologia e maternidade, observa-se uma discrepância nos 

índices de rotatividade e mortalidade, sendo a UTIN a com menor rotatividade, maior 

mortalidade e média de permanência.  

Segundo estudo de Carneiro et al., o uso abusivo de antibióticos contribui para 

o aumento da morbidade, mortalidade, prolongamento do tempo de internação e 

elevação dos custos do tratamento. Nas UTIs em particular, o consumo excessivo de 

antibióticos favorece o desenvolvimento de muitos patógenos multirresistentes, a 

seleção de mutantes resistentes ou o desenvolvimento de patógenos resistentes, 

colonizando a microbiota do paciente e ambiental (CARNEIRO et al., 2011), o que 

corrobora com a cadeia epidemiológica das infecções, elevando as taxas de 

mortalidade por esse agravo. 

As taxas encontradas em nosso estudo são superiores às identificadas na 

literatura. Logo, denota-se a necessidade de maior aprofundamento na análise e 

intervenção gerencial e de planejamento com foco na qualidade da atenção e 

segurança do paciente.  

Estudos sobre a avaliação dos indicadores estão diretamente ligados à 

qualidade dos processos e respondem por desencadear um movimento de 

transformação na direção da qualidade desejada, crescente no mundo organizacional, 
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seja público ou privado (ALVES; LACERDA, 2015). Outro âmbito em que instâncias 

avaliativas são importantes e que tem sido impulsionado mundialmente é o de 

segurança do paciente, sendo que indicadores relacionados com o controle e 

prevenção de IRAS constituem ferramentas cruciais neste caminhar (ALVES; 

LACERDA, 2015). 

As atividades envolvidas no controle das IRAS têm sua existência formatada 

legalmente. Contudo, a literatura descortina limitações existentes e análises com esta 

diretriz, a saber: as avaliações destes programas predominantemente se referem às 

taxas de sua ocorrência e prevalência, mas não obrigatoriamente seguem modelos 

teóricos e instrumentos que favoreçam reavaliações entre intervenções para 

melhorias(ALVES; LACERDA, 2015). 

Neste enfoque, os dados levantados nos mostram que a grande maioria dos 

pacientes nas unidades neonatais foram tratados empiricamente sem a contrapartida 

de informação de hemocultura, o que, em última análise, pode comprometer a 

qualidade na assistência prestada, bem como colocar em prejuízo a segurança do 

paciente. 

Estudo de Paim; Lorenzini (2014) quanto à terapêutica segura concluiu que a 

resistência bacteriana é considerada um problema de saúde pública e merece atenção 

de todos os profissionais da área da saúde envolvidos com o uso de antimicrobianos 

e com o cuidado de pacientes. Reforça ainda que o impacto gerado pelo aumento da 

resistência antimicrobiana nas últimas décadas tem trazido consequências sérias no 

que diz respeito ao tratamento de IRAS.  

Além disso, tal estudo enfatiza a dificuldade encontrada no tratamento de 

bactérias resistentes a antimicrobianos, o aumento da morbidade e mortalidade, do 

tempo de internação hospitalar e dos custos são algumas das consequências geradas 

pelo uso irracional de antimicrobianos (PAIM; LORENZINI, 2014). 

Em relação à qualidade dos registros nas fichas de busca ativa e em 

prontuários dos pacientes hospitalizados, em nosso estudo verificou-se que em 37% 

delas não havia informações sobre a evolução do paciente, como alta, óbito ou 

transferência, apenas a data de admissão do paciente na unidade. Identificou-se ainda 

a ausência do sexo da criança, 17,06% do tipo de parto, e 15,16% do histórico sobre 

a ruptura de membranas aminióticas.  

Constatou-se também que das 211 fichas analisadas, apenas 19,9% 
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informavam sobre os resultados das hemoculturas positivas, com informações sobre 

o perfil de sensibilidade dos germes aos antimicrobianos, o que significa que 80,09% 

dos pacientes foram submetidos a terapêutica dessas drogas de forma empírica. 

Estudo realizado em hospital público de Santa Catarina relata que a ausência 

de perfil epidemiológico, clínico e laboratorial das IRAS corrobora para o tratamento 

inadequado das infecções. São fatores estes que contribuem na elevação dos custos 

hospitalares, interferem na evolução clínica dos pacientes e comprometem o controle 

da resistência microbiana nos serviços de saúde (KRETZER, 2015). 

A qualidade dos registros analisados em nosso estudo mostrou um nível de 

inconformidades relevantes para o acompanhamento e tomada de decisões das 

ciranças internadas, de forma singular, no escopo das IRAS, em decorrência da 

comunicação ineficaz. 

Outro ponto de impacto foi o uso da terapêutica empírica para tratamento dos 

casos de infecção. As evidências na literatura reforçam a importância da padronização 

e uso criterioso dos antimicrobianos, visando a prevenção e controle da cadeia 

epidemiológica dos micro-organismos e multidrogas resistentes (ANVISA, 2017b). 

Estas inconsistências remetem à necessidade de investimentos por parte da 

instituição pesquisada na qualificação dos recursos humanos, visando esclarecer as 

dúvidas e reforçar a obrigatoriedade legal do ato de cada um de registrar as ações 

e/ou informações relacionadas à evolução clínica do paciente. Tal obrigatoriedade 

consta na lei do exercício profissional. Médicos, por exemplo, em casos de registros 

omitidos ou irregulares, podem perder a possibilidade de comprovação de seus atos 

(CRM, 2010). 

Para a enfermagem, os registros de intervenções de enfermagem e suas 

respectivas ações ou atividades em prontuários fazem parte da responsabilidade legal 

da enfermagem (BRASIL, 2007).  

A análise dos registros em prontuários permite a verificação da 

compatibilidade entre o procedimento realizado e os itens que compõem a conta 

hospitalar (PADILHA; FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD; MISUE MATSUDA, 

2014; SILVA et al., 2017). Ponderando sobre a importância dos prontuários para a 

avaliação de custos e qualidade, percebe-se a necessidade da construção de 

registros livres de inconformidades que representem, de forma fidedigna, a assistência 

implementada (COSTA et al., 2015). 
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Mediante os resultados levantados no presente estudo, constatamos que a 

auditoria interna configura-se numa ferramenta imprescindível para a avaliação e 

monitoramento dos indicadores de desempenho de serviços, corroborando com o 

processo de avaliação da qualidade dos registros, o que reflete diretamente nos 

custos e na qualidade da assistência em saúde, haja vista a complexidade imbuída 

no atendimento de saúde ao binômio mãe e filho.  

A qualidade da assistência em saúde tem sido motivada pelo processo de 

evolução tecnológica, globalização e transformações na economia(PADILHA; 

FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD; MISUE MATSUDA, 2014). Acredita-se que tal 

motivação possa ter sido disparada por mudanças no padrão de comportamento dos 

usuários, trabalhadores, gestores e estudiosos da área, atentos à busca de 

indicadores no campo da avaliação da qualidade do cuidado em saúde (PADOVEZE; 

CASTELO BRANCO FORTALEZA, 2014; ROSSANEIS et al., 2014). 

A avaliação da qualidade engloba todo o processo institucional através da 

verificação contínua do trabalho em equipe, da identificação e solução de 

inconformidades. Diante disso, a auditoria apresenta-se como um processo 

sistemático capaz de auxiliar na avaliação da qualidade e dos custos, pois avalia tanto 

os prontuários em que os cuidados são registrados quanto o próprio ambiente onde a 

assistência é implementada (FAZZOLO SCARPARO et al., 2009; PADILHA; MISUE 

MATSUDA, 2011).  

Com relação à auditoria e a qualidade da assistência, ambas estão 

correlacionadas aos serviços prestados ao cliente/paciente e às instituições 

mantenedoras de serviços oferecidos, resultando em melhorias e planos de trabalho 

com resultados satisfatórios para ambos. A auditoria em saúde é um dos ramos 

estratégicos mais importantes para governança, segurança, sustentabilidade, eficácia 

de custos assistenciais, inovação e tecnologia (MARQUES; ALMEIDA, 2004; 

MARQUES, 2007).  

De acordo com as recomendações do Caderno 7 da ANVISA, o processo 

organizativo do monitoramento dos indicadores mensais de IRAS permite a 

construção de uma série histórica e a observação se as taxas estão dentro dos limites 

endêmicos esperados para o próprio serviço (ANVISA, 2017b).  

Cabe à Vigilância Sanitária local a avaliação mensal dos dados enviados 

pelos serviços de saúde; a verificação de inconsistências e erros de preenchimento; 
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e, por fim, calcular os indicadores (ANVISA, 2017b):  

O indicador do serviço deve estar “próximo” ao percentil 50, que é a mediana 
das taxas apresentadas pelas UTIs brasileiras, ou entre P25 e P75. 
Recomenda-se a interpretação: Indicador alto = a taxa agregada é maior que 
P75 e/ou P90; Indicador baixo = a taxa agregada é menor que P25 e/ou P10. 
Se os indicadores de IRAS estiverem altos, deverão ser identificados os 
motivos e acompanhar a implementação dos planos de intervenção para a 
redução das IRAS. Se os indicadores de IRAS estiverem baixos, deverá ser 
verificado se os métodos de vigilância e de detecção das IRAS estão 
adequados nos serviços de saúde (ANVISA, 2017b). 

 

A auditoria é importante na transformação dos processos de trabalho nas 

instituições de saúde, pois através da identificação das inconformidades relacionadas 

aos indicadores de serviço é possível reestruturar os serviços; propor um programa 

de educação permanente; melhorar a qualidade; e garantir uma posição competitiva 

no mercado de trabalho (COSTA et al., 2015). 

Evidência na literatura mostrou a importância da auditoria na área de saúde 

como instrumento a ser utilizado, não somente na gestão de recursos humanos e 

financeiros, mas também na assistência prestada, e, como tal, reflete positivamente 

nos serviços, em especial, na saúde pública (CAMELO et al., 2009).  

Uma análise temporal das taxas de IRAS no pós-intervenção realizado por 

Lima (2013) demonstrou uma tendência de redução significativa no índice de 

incidência dessas. A intervenção ocorreu durante o mestrado, cujos resultados 

sinalizaram fragilidades dos registros em decorrência da ficha de notificação não 

atender às recomendações da ANVISA na vigilância das IRAS no serviço. 

Dentre as inconformidades, identificou-se, por exemplo, campos preenchidos 

de forma incompleta e/ou ausência de confirmação etiológica de agente causal. Após 

as adequações realizadas na ficha de notificação em conformidade com a ANVISA, a 

CCIH da instituição passou a utilizar a nova ficha.  

Em 2015, a ANVISA, publicou o Plano Integrado para a Gestão Sanitária da 

Segurança do Paciente em Serviços de Saúde – Monitoramento e Investigação de 

Eventos Adversos e Avaliação de Práticas de Segurança do Paciente, cujo objetivo 

foi organizar as ações de forma a operacionalizar a vigilância sanitária, que deverá 

aplicá-los aos serviços de saúde de que disponibilizam as UTIs. O objetivo é monitorar 

os incidentes relacionados à assistência à saúde, dentre eles as IRAS, promovendo a 

melhoria da qualidade e segurança do paciente (ANVISA, 2015). 

Diante das evidências elencadas neste estudo, aliadas à literatura nacional e 
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internacional, podemos inferir que a constituição de uma comissão de auditoria interna 

no serviço daria um salto de qualidade, tanto com relação à qualificação dos 

profissionais como na identificação de indicadores consistentes capazes de auxiliar a 

gestão em políticas de segurança do paciente, focados na qualidade da assistência e 

otimização dos custos para a instituição.  

A característica primordial de uma comissão de auditoria é sua composição 

multiprofissional, tendo em vista que a qualidade da assistência e segurança do 

paciente envolve toda equipe (VIANA et al., 2016). 

Considerando ainda que uma das principais atribuições da comissão se refere 

ao planejamento de ação educativa mediante as fragilidades do processo de trabalho, 

para constituição da CAI no presente estudo buscou-se inicialmente sensibilizar os 

profissionais das unidades participantes, com posterior convite para participação das 

atividades educativas e para compor a comissão. Na sequência, elaborou-se 

regimento interno, carta de intenções, portaria de nomeação e implantação efetiva da 

CAI pelo gestor. 

A constituição da CAI, objeto da presente pesquisa, foi composta por seis 

profissionais de diferentes áreas da saúde com vínculo de trabalho na própria 

instituição e com competências relacionadas ao cuidado em enfermagem, médico 

especializado, biomédico e recursos laboratoriais. Destes, a maioria com experiências 

em supervisão e gestão do serviço de saúde. Essas qualificações e competências são 

importantes para o profissional compor a CAI (CALDANA; CORREA; PONCE, 2007).  

Com relação às condutas relativas à implantação da CAI no HMI, buscou-se 

inicialmente elaborar um instrumento de auditoria capaz de agregar questões de 

qualidade assistencial e cobranças hospitalares denominado de checklist. Esta etapa 

foi executada por Silva (2017), produto de um subprojeto vinculado ao projeto âncora. 

De acordo com Viana et al, o checklist consiste em um documento impresso que serve 

de guia para a auditora avaliar os dados indispensáveis das anotações de 

enfermagem no prontuário do paciente (VIANA et al., 2016).  

Conforme Viana et al, a utilização de um checklist para a realização da 

auditoria do prontuário em qualquer ambiente de saúde deve contemplar todos os 

itens considerados importantes para a avaliação, abrangendo a esfera legal, ética, de 

reembolsos financeiros e qualidade assistencial. Porém, percebe-se que poucas 

pesquisas têm buscado elaborar instrumentos de auditoria no âmbito nacional, motivo 
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pelo qual os auditores têm organizado seus próprios instrumentos (VIANA et al., 

2016). 

Em seguida, buscou-se sensibilizar os gestores e profissionais da equipe 

multiprofissional com vínculo laboral no serviço sobre a importância da auditoria 

interna como uma ferramenta de apoio aos profissionais nos diferentes setores da 

instituição, tendo em vista a qualidade da assistência e a otimização dos custos 

hospitalares. Para alcançar tal objetivo, propôs-se uma intervenção educativa sobre a 

temática. Essa estratégia possibilitou sensibilizar gestor e pessoal da assistência 

quanto à importância do auditor interno, o que possibilitou a mobilização dos gestores 

dos diferentes setores do hospital para a implantação da CAI na instituição 

pesquisada. Reforçou-se a importância dos registros nos prontuários e documentos 

afins, não apenas baseado em cobranças hospitalares, mas em questões éticas, 

legais e de qualidade assistencial (VIANA et al., 2016). 

Finalmente, a CAI foi implantada e o Regimento Interno da comissão 

elaborado. Com o acordo de parceria entre a Comissão de Controle de Qualidade da 

Assistência do HMI, do Núcleo de Segurança do Paciente da instituição participante e 

do NUGESTUS/FEN/UFG, esta comissão terá o apoio/suporte técnico de uma 

especialista em auditoria nos primeiros seis meses de funcionamento no referido 

hospital.  

De acordo com estudo de Scarparo et al, a operacionalização da auditoria na 

forma concorrente nos hospitais proporciona que o auditor esteja in loco na unidade 

de atendimento do paciente e em contato com a equipe de saúde, visualizando 

divergências nos registros, sanando dúvidas dos profissionais e visitando o paciente 

quando necessário (SCARPARO et al., 2010). Não obstante, a maioria das instituições 

trabalha com a modalidade retrospectiva e, consequentemente, a literatura sobre 

auditoria concorrente torna-se escassa, dificultando a sustentação da prática (VIANA 

et al., 2016).  

Segundo estudo de Albano et al, no Brasil ainda são poucas as investigações 

científicas sobre os custos da assistência do cuidado em saúde, embora a atuação da 

equipe junto ao controle de custos hospitalares contribua para a eficiência das 

instituições. Lembrando que o desconhecimento da relação entre o custo de 

procedimentos terapêuticos e a produtividade dos serviços favorece o desperdício e 

dificulta o surgimento de inúmeras possibilidades de aprimoramento da gestão da 
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assistência do cuidado em saúde (ALBANO; DE FREITAS, 2013).  

A proposta do presente estudo em implantar a CAI no hospital corrobora com 

estudo de Viana et al. (2016), que afirma que a implantação de auditoria pode 

contribuir e endossar parâmetros de qualidade, podendo ser percebida como uma 

forma de avaliar sistematicamente a assistência do cuidado em saúde, não apenas 

por meio dos registros no prontuário de pacientes, mas também pela observação 

cotidiana da prática e apoio às ações da equipe. Ressalta ainda que a avaliação da 

efetividade e economicidade das ações em saúde tem na auditoria uma ferramenta 

eficaz de gestão, e esta, por sua vez, tem condições de contribuir para o complexo 

planejamento dos serviços de saúde (VIANA et al., 2016). 

Estudo de Silva et al. faz referência que, volta e meia, nas auditorias 

hospitalares, detecta-se a incompletude dos registros; situação preocupante em 

virtude do pagamento de procedimentos, materiais e medicamentos serem vinculados 

aos registros nos prontuários e documentos afins (SILVA et al., 2012).  

As falhas nos registros dos prontuários implicam numa comunicação ineficaz 

entre os profissionais, podendo trazer prejuízos à segurança do paciente durante o 

tratamento (GARTLAN et al., 2010).  

Nesta perspectiva, a implantação da auditoria pode instrumentalizar a equipe 

multiprofissional e reforçar a importância do auditor nos diferentes processos de 

trabalho por meio de ações e orientações, além da confecção de instrumentos que 

favoreçam o planejamento da assistência em conformidade com os princípios de 

segurança do paciente (JGBRL; BUCCHI, 2011; ANVISA, 2017b).  
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6 – CONCLUSÕES 

 

As condutas adotadas para implementação da CAI no HMI consistiram na 

elaboração de um checklist; uma intervenção educativa sobre auditoria aos membros 

da comissão, onde reforçou-se a importância dos registros nos prontuários e 

documentos afins; custos hospitalares; questões éticas, legais e de qualidade e 

segurança do paciente; elaboração do regimento interno; e, na sequência, implantou-

se a referida Comissão. 

Quanto aos indicadores de desempenho de serviços, constatou-se: taxa de 

infecção global do hospital em média de 8,7% no ano de 2012 e 3,06% em 2016, com 

taxa de mortalidade na UTI neonatal em média de 32,4%. Os percentuais de ocupação 

dos leitos hospitalares e a média de permanência hospitalar apresentaram variações 

importantes entre as unidades avaliadas. Nas inconformidades em relação à eficácia 

dos registros nas fichas de notificação da CCIH, 37% não informavam sobre a 

evolução do paciente e 17,06% o tipo de parto; e 37% delas não apresentavam 

registros referentes à evolução do paciente (alta, óbito, transferência). 19,91% dos 

resultados dos exames de hemocultura eram positivos, porém, incompletos.  

As principais inconformidades relacionadas aos registros nas fichas da CCIH 

foram os registros incorretos ou incompletos; letra ilegível e rasura; ausência de 

registros e de identificação do profissional; e falta de clareza nas informações.  

Diante dos achados, sugere-se a revisão na gestão do processo de trabalho 

da equipe multiprofissional e investimentos na qualificação dos recursos humanos, em 

conformidade com os princípios da segurança do paciente, visando a qualidade da 

assistência em saúde materna e infantil. 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho possibilitou identificar o perfil das unidades e clarear nós críticos 

importantes para reforçar a importância de instâncias avaliadoras e de proposição de 

ações corretivas como também a capacidade de tais ações no enfrentamento destes 

problemas, demonstrado no levantamento dos indicadores de desempenho e, em 

especial, nas análises das taxas globais de IRAS em uma sequência temporal. 

Apesar de serem possíveis inferências de tendências, fragilidades acerca da 

qualidade dos dados coletados nas fichas de notificação ensejariam novas 

abordagens de estudo e intervenção.   

As etapas de sensibilização e capacitação foram também frutíferas em 

despertar, não só nos convidados a participar da composição da CAI, mas também 

em vários níveis da gestão local, a necessidade de uma instância avaliativa, 

desmistificando a visão prévia da auditoria como órgão punitivo.  

Evidentemente, tal atuação acarretará ganhos econômicos e financeiros à 

unidade hospitalar, uma vez que maior rotatividade, menor mortalidade e morbidade 

refletem em menores custos gerenciais e financeiros capazes de fortalecer políticas 

voltadas para uma cultura de segurança do paciente e para qualidade do serviço em 

conformidade com as diretrizes vigentes no país. 

Entre as limitações do estudo podemos ressaltar a subnotificação dos 

agravos; a disponibilidade de apenas uma fração profissional em participar da ação 

interventiva e na composição da CAI; e o tempo de conclusão do doutoramento, que 

não permitiu realizar a avaliação dos indicadores de desempenho de serviços e a 

eficácia dos registros após a implantação da CAI.  

Outro limitador foi o fato da produção científica no contexto da qualidade dos 

registros e auditoria como ferramenta de avaliação ser escassa, com volume 

significativo restrito à área da enfermagem. Estas limitações instigam a consolidação 

de novas pesquisas.  

Possivelmente, tais limitações foram relacionadas à desinformação dos 

profissionais em relação ao tema, bem como o uso da auditoria como ferramenta de 

avaliação e monitoramento dos indicadores de desempenho de serviço, agregada a 

gestão organizacional, com foco na qualidade da assistência e segurança do paciente.  

Dentre as contribuições do estudo teve-se a elaboração do um protocolo de 
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processos da equipe de enfermagem, disponibilizado pelo pesquisador de um 

subprojeto agregado ao projeto de pesquisa maior, além da elaboração do regimento 

interno da CAI.  

A implantação da referida Comissão na instituição foi apoiada pelos Núcleo 

de Qualidade, Núcleo de Segurança do Paciente, bem como pela Direção Geral do 

HMI, assessorados pelo NUGESTUS/FEN/UFG. 

E finalmente, considera-se que a implantação da CAI numa instituição pública 

de saúde materna e infantil do Brasil Central, além de influenciar na qualidade da 

assistência, segurança do paciente e nos custos, irá retroalimentar as informações, 

proporcionando indicadores mais robustos para fomentar o tripé ensino-pesquisa-

extensão. 
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9 – APÊNDICES E ANEXOS 

 

APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidada (a) a participar, como voluntário, da pesquisa intitulada 

Implantação da comissão de auditoria interna em uma instituição de saúde pública. Após ser 

esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está em duas vias. Em caso de dúvidas sobre seus direitos como participante 

dessa pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa Humana do Hospital Materno 

Infantil (HMI), sob a coordenação do Ilmo. Sr. Marco Aurélio Albernaz, no telefone (62) 3201-3374. Este 

estudo pertence à linha de pesquisa Aspectos Clínicos e Laboratoriais das Doenças Transmissíveis e 

não Transmissíveis, com ênfase na qualidade da assistência e na segurança do paciente e do 

trabalhador, do Núcleo de Estudos e Gestão em Enfermagem e Segurança do Trabalhador e Usuário 

do Serviço de Saúde da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás 

(NUGESTUS/FEN/UFG). O projeto está sob coordenação da Prof.ª Dra. Maria Alves Barbosa e da 

Prof.ª Dra. Marinésia Aparecida do Prado e tem por finalidade avaliar as etapas de implantação do 

serviço de auditoria interna, referente à estrutura e gestão de processos em uma instituição pública de 

saúde em Goiás, referência no tratamento materno e infantil. Caso aceite participar você responderá a 

um questionário semiestruturado (questões abertas e fechadas). Os riscos decorrentes da participação 

são de desconforto e constrangimento, no entanto a aplicação do questionário será realizada da forma 

mais sigilosa e a sua identificação preservada. O tempo previsto para aplicação do questionário é de 

20 minutos. 

Pesquisador Responsável: Flávio Henrique Alves de Lima. Telefone para contato: (62) 

3209-6280 R.206, E-mail: lucano945.fl@gmail.com 

Pesquisadores participantes: Prof.ª Drª Marinésia Aparecida do Prado, Prof.ª Dra. Maria 

Alves Barbosa, Prof.ª Ma. Regiane Aparecida dos Santos Soares Barreto, Prof.ª Ma. Karina Suzuki, 

Prof.ª Dra. Ana Lúcia Bezerra Queiroz, Enfa. Ma. Ludimila Cristina Souza Silva, Prof. Me. Flávio 

Henrique de Lima, Enfa. Danielle Perdigão Ribeiro, Enfa. Lorena Zenha Andrade. 

ATENÇÃO! 

 Os resultados dessa pesquisa poderão ser conhecidos pelos telefones de contato acima citados. 

 A participação dos sujeitos será apenas no preenchimento do questionário, estando garantido o 
sigilo, a confidencialidade das informações obtidas e o direito de retirar o consentimento a qualquer 
momento, sem penalidades ou prejuízos. 

 Você tem o direito de se recusar a responder qualquer pergunta que cause constrangimento de 
qualquer natureza. 

 Caso sejam comprovados danos decorrentes de sua participação você tem direito a pleitear 
indenização. 

 Os resultados da pesquisa, favoráveis ou não, serão publicados em periódicos científicos. 

Código _____________________ 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu, _______________________________________________________________, RG/PF/ 

_______________ n. º de matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo 

em participar do estudo intitulado Avaliação dos indicadores de desempenho e qualidade dos 

registros como proposta para criação de comissão de auditoria interna em Instituição pública 

de Saúde Materno Infantil de Goiás. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Prof. 

Me. Flávio Henrique Alves de Lima sobre os objetivos da pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido o 

direito de retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento.  

Goiânia, _____________________/______________________/___________________ 

 

Assinaturas 

Pesquisador responsável e ou pesquisadores participantes: 

Nome:  

_________________________________________________________________________ 

Assinatura: 

_________________________________________________________________________ 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Assinatura: 

_________________________________________________________________________ 

 
Pesquisador: Flávio Henrique Alves de Lima 

CRM-Go: 7955 

Fone: (62) 992020446 
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APÊNDICE 2 – REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE AUDITORIA DO 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

 

Hospital Materno Infantil de Goiânia 

Instituto de Gestão e Humanização  

Secretaria de Estado da Saúde – Governo de Goiás 

 

Regimento Interno – Comissão de Auditoria Interna 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art.1º - A Comissão de Auditoria Interna do Hospital Materno Infantil de 

Goiânia/SESGO é o órgão Técnico de Controle Interno e Assessoramento ao núcleo 

gestor local. 

Art.2º - A Comissão de Auditoria Interna do Hospital Materno Infantil de 

Goiânia/SESGO executará suas atribuições, sem elidir e em consonância com a 

legislação a que é subordinada e de conformidade com as disposições contidas no 

Contrato de Gestão N 131/2012-SES-GO. 

 

CAPÍTULO II  

DOS OBJETIVOS 

Art.3º- A Comissão de Auditoria Interna do Hospital Materno Infantil de 

Goiânia têm por finalidade o trabalho de caráter preventivo e consultivo e propositivo, 

com o objetivo de assegurar: I - a regularidade da gestão operacional da Instituição, 

objetivando a eficiência, eficácia e efetividade; II- A continua avaliação de indicadores 

de desempenho e qualidade dos serviços prestados com a finalidade de assegurar 

níveis elevados de qualidade com consequente redução de custos e melhor eficiência 

e a eficácia na aplicação dos recursos disponíveis, observados os princípios da 

legalidade, legitimidade e economicidade; III- Aos ordenadores de despesas a 

orientação necessária para racionalizar a execução da receita e despesa, com vistas 

à aplicação regular e a utilização adequada de recursos e bens disponíveis focados 

em dados referentes ao desempenho e qualidade da atuação da unidade; IV- Aos 

órgãos responsáveis pela administração, planejamento, orçamento e programação 
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financeira, informações oportunas que permitam aperfeiçoar essas atividades; V- o fiel 

cumprimento das leis, normas e regulamentos bem como a eficiência e a qualidade 

técnica dos dados e indicadores analisados da Instituição; VI- a interpretação de 

normas, instruções de procedimentos e a qualquer outro assunto no âmbito de sua 

competência ou atribuição. 

 

CAPÍTULO III  

DA ORGANIZAÇÃO  

Art.4º - A Comissão de Auditoria Interna do Hospital Materno Infantil/SESGO 

é composto por 6 membros em caráter multiprofissional a saber: 2 médicos, 2 

enfermeiros, um biomédico, 1 técnico de enfermagem, que já atuam na unidade em, 

em número suficiente para atender suas finalidades e uma Secretaria. 

§ 1º- A nomeação ou exoneração dos Titulares da Unidade de Auditoria 

Interna será submetida à aprovação da Direção Geral da Unidade.  

§ 2º - as funções de Auditor serão exercidas por profissionais que atuem no 

referido nosocômio e portadores de Diploma de Curso Superior nas áreas respectivas 

e registro nos respectivos conselhos.  

§ 3º- a comissão trabalhará por 5 horas semanais dentro de sua carga horaria 

já contratada, sendo que alterações deste período poderão ser feitas mediante 

solicitação e analise pela direção da unidade hospitalar. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 5º - Compete à Auditoria Interna do Hospital Materno Infantil de 

Goiânia/SESGO:  

I – Acompanhar os indicadores de desempenho e qualidade do referido 

nosocômio visando a comprovar a conformidade de sua execução;  

II – Assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da execução 

dos programas de governo, visando comprovar o nível de execução das metas, o 

alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento;  

III- identificar possíveis nós críticos nas atividades desenvolvidas; 

IV- Propor caminhos para cumprimento das conformidades e soluções de nós 

críticos identificados;  
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V – Examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da 

entidade;  

VI – Buscar condições para o exercício do controle social sobre as ações de 

sua entidade, quando couber, bem como a adequação dos mecanismos de controle 

social em funcionamento no âmbito de sua organização; 

VII – acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos de 

Controle;  

VIII - elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI do 

exercício seguinte, bem como o Relatório Anual de Atividade da Auditoria Interna 

RAAAI, a serem encaminhados ao órgão das ações de controle, nos prazos 

estabelecidos pela direção da unidade. 

 

CAPÍTULO V  

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 6º - O corpo técnico do setor de Auditoria Interna do Hospital Materno 

Infantil de Goiânia/SESGO será identificado por credencial expedida pela Direção 

Geral da Unidade. 

§ 1º - O Corpo Técnico identificado nos termos deste artigo está habilitado a 

proceder ao levantamento e colher informações indispensáveis ao cumprimento de 

suas atribuições; 

§ 2º - Os dirigentes de unidades ligadas direta ou indiretamente ao referido 

nosocômio devem proporcionar aos membros de auditoria amplas condições de 

trabalho e permitir-lhes livre acesso a informações, dependências e instalações, bens, 

títulos, documentos e valores.  

Art. 7º - As conclusões dos auditores serão condensadas em Relatório de 

Auditoria, que constituirá o documento básico dos trabalhos de auditoria.  

Art. 8 – As demandas de informações e providências emanadas da Auditoria 

Interna terão prioridade administrativa no Hospital, e sua recusa ou atraso importará 

em representação para os órgãos superiores.  

Art. 9 – Quando dos trabalhos de campo, houver necessidade de 

especialistas fora da área de atuação do auditor, poderá ser requisitado pelo 

responsável do Setor de Auditoria Interna, profissional habilitado para acompanhar os 

trabalhos a serem executados.  
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Art. 10 – Os casos omissos deste Regimento interno serão resolvidos pela 

Direção do Hospital Materno Infantil de Goiânia/SESGO. 

Art. 11 – Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

 

 

 

 

Goiânia, 20 de setembro de 2017 
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ANEXO1– PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2 – FICHA DE BUSCA ATIVA DA CCIH/HMI 
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ANEXO 3 – PORTARIA INTERNA 027/2017 
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