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RESUMO 

 
Este estudo tem como objetivo avaliar a atuação do enfermeiro gestor, fazer uma analise sobre a 
importância da anotação no prontuário, os registros e as informações contido, objetivando minimizar 
desperdício de materiais medicamentos, manutenção de equipamentos, recursos humanos, 
prestando uma assistência qualificada. Este profissional deve ter uma visão holística, preservando a 
qualidade na gestão, na parte econômica, financeira, tendo sempre em vista o bem estar do ser 
humano. A auditoria foi implantada como uma ferramenta de controle de gastos, e de avaliação da 
qualidade da assistência, com finalidade de normatizar, orientar, disciplinar, racionalizar, e identificar 
as deficiências existentes nos registros hospitalares, sendo muitos os desafios encontrados nesse 
processo. Na atualidade identifica maior participação do enfermeiro nas equipes de auditoria. Desta 
forma o serviço esta ligado a diversos setores, e associado ao controle das organizações reduzindo 
perdas, melhorias na gestão. 

 
 
Palavras chaves: Auditoria, prontuário, gestão. 

 
 

ABSTRAT 

 
This study aims to evaluate the nurse manager's performance, to analyze the importance of the 
annotation in the medical record, the records and the information contained, aiming at minimizing 
waste of medication materials, maintenance of equipment, human resources, providing a qualified 
assistance. This professional must have a holistic view, preserving the quality in the management, in 
the economic and financial part, always taking into account the well being of the human being. The 
audit was implemented as an expense control and quality assurance tool, with the purpose of 
standardizing, guiding, disciplining, rationalizing, and identifying existing deficiencies in hospital 
records, with many of the challenges encountered in this process. At present, it identifies a greater 
participation of nurses in the audit teams. In this way the service is connected to several sectors, and 
associated to the control of the organizations reducing losses, improvements in the management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A maioria dos hospitais tem enfrentado dificuldades para equilibrar seus recursos 

limitados, e custos para atenderem a demanda, e prestar seus serviços (JERICÓ, 

CASTILHO, 2010). 

O principal objetivo dos serviços de saúde e prestar atendimento com efetividade, 

eficiência, equidade, aceitabilidade, acessibilidade, e adequabilidade (CAMELO, 

2009). 

Com o aumento da demanda e o direito social a saúde sendo um dever do estado, 

torna-se obrigatória a universalização da assistência a saúde, isso reflete em maior 

numero de atendimento, procedimentos, internações e uma elevação de recursos 

financeiros (FRANCISCO, CASTILHO, 2002). 

A crescente elevação de custos trouxe aos profissionais a necessidade de  

aquisição de conhecimentos na área de auditoria, na utilização de recursos 

financeiros e otimização de gastos (FRANCISCO, CASTILHO, 2002). 

A auditoria é um instrumento de controle da qualidade do serviço prestado pela 

equipe de enfermagem, com objetivo de melhorar o atendimento e assistência ao 

paciente (SETZ, D’INNOCENZO, 2009). 

É exercida e difundida nas instituições publicas e privadas, pode ser considerada 

um elemento essencial para mensurar a qualidade da assistência com objetivo de 

minimizar desperdício de matérias, medicamentos, equipamentos e recursos 

humanos (SOUSA, 2018). 

O serviço de auditoria está associado ao controle administrativo e financeiro, erros 

em cobranças podem causar prejuízo á instituição, que estão relacionados a falhas 

de registro de matérias e medicamentos que devem constar precisamente no 

prontuário do cliente (CAMELO, 2009). 
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A gestão da assistência de enfermagem requer do enfermeiro um preparo, tendo 

em vista que toda parte assistencial esta vinculada a auditoria, que busca melhorias 

no serviço prestado ao paciente (SOUSA, 2018). 

 
 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

No desenvolvimento deste trabalho, foram realizadas pesquisas nos sites BIREME, 

SCIELO, Revista Enfermagem UERJ, Revista da Escola de Enfermagem da USP, 

Revista Uningá, verificando informações para ter uma maior exatidão no 

gerenciamento de custos, e verificar como afeta na qualidade da assistência 

prestada ao paciente. 

 
 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

O gerenciamento de custos na Enfermagem visa à tomada de decisões, dos 

enfermeiros em relação à racionalização de recursos disponíveis e limitados. Para 

tanto se faz necessário a compreensão e conhecimento de analise econômico 

(FRANCISCO, CASTILHO, 2002). 

A sistematização da assistência de enfermagem é um processo fundamental para a 

auditoria, por meio dela e possível dimensionar a qualidade da assistência prestada, 

e quando é realizada de forma eficaz esta inteiramente associada com menor tempo 

de internação do cliente (SOUSA, 2018). 

Os registros de enfermagem estão vinculados com á grande parte dos pagamentos 

de materiais e medicamentos, assegurando assim o recebimento de valores gastos, 

caso estejam inconsistentes, ilegíveis e subjetivos sugerem glosas de itens do 

faturamento das contas hospitalares (CLAUDINO et al, 2013). 

Quando a assistência e de má qualidade os custos da internação aumentam, a falta 

de anotação em prontuários, a não preservação dos equipamentos, o uso não 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2018. 
 

consciente e a perda de materiais e medicamentos, que ocorrem muitas vezes por 

falta de habilidade conhecimento, e técnica (SOUSA, 2018). 

É necessária a adoção de sistemas de gerenciamento de custos para que os 

serviços possam conter os gastos, mas mantendo uma atenção e atendimento de 

qualidade (FRANCISCO, CASTILHO, 2002). 

 
 
 
 
 

4. CONCLUSÃO 

 
O enfermeiro como gestor tem a função de apontar e verificar as falhas e problemas, 

mas também apresentar sugestões e soluções. 

A educação continuada pode ser utilizada em função da redução de custos, visando 

á promoção do conhecimento, a sensibilização da equipe, a economia, evitando 

desperdícios de matérias e medicamentos. 

É de suma importância a responsabilidade e o compromisso da equipe de 

enfermagem, na anotação no prontuário, na preservação de materiais e 

equipamentos, evitando desperdícios, e assim colaborando com a instituição, 

prestando uma assistência de qualidade ao paciente. 
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