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RESUMO 

 

Os processos de análise de contas médicas, realizados pelas equipes de auditoria (médicos, 

enfermeiros e administrativos) de operadoras de planos de saúde são cada vez mais importantes, 

decorrente do crescimento do mercado e pela agilidade em que os processos são apresentados, 

em parte pela padronização realizada pela agência reguladora de saúde suplementar – ANS. A 

pesquisa teve por objetivo apresentar uma metodologia, baseada em análise multicritério, para 

aumentar ou manter um grau de assertividade equivalente ao processo manual de escolha de 

contas para auditoria realizado pelas equipes especializadas de auditores médicos, enfermeiros 

e administrativos das operadoras de planos de saúde e realizar um processo de verificação desse 

modelo. Para condução da pesquisa foi realizada uma revisão da literatura nas bases 

Engineering Village, ISI Web of Science, SciELO e SCOPUS; sobre a aplicação da análise 

multicritério aos processos de auditoria em operadoras de planos de saúde ou aplicações 

similares, aderentes ao objetivo geral ou específico desta pesquisa. Adotou-se como Método de 

Auxílio Multicritério à Decisão (AMD) o Analytic Hierarchy Process (AHP), que na pesquisa 

bibliográfica comprovou-se como sendo o método mais adotado para o tipo de problema 

proposto. A pesquisa limitou-se a apenas a um tipo de guia, entre as possíveis de apresentação 

pela rede credenciada, selecionada como sendo a mais relevante pelos auditores, e os atributos 

utilizados para o processo de decisão e definição da hierarquia. Todo o processo de coleta dessas 

preferências foi realizado através de formulários, adotando-se como meio de comunicação o e-

mail; devido à distribuição geográfica dos envolvidos no processo. Para realização da coleta 

dos julgamentos, foi adotada a técnica do workshop. O modelo foi desenvolvido e aplicado a 

duas bases distintas, de duas operadoras de natureza diferentes; limitado um ano dos 

atendimentos em cada uma das bases. Devido ao grande volume de informações, adotou-se um 

banco de dados relacional para que a aplicação do método de decisão pudesse ser realizado. Ao 

final, pode-se comprovar que o resultado da adoção do modelo AHP, confrontado com as ações 

de auditoria realizadas pelos médicos, enfermeiros e administrativos das operadoras de planos 

de saúde gerou um grau satisfatório de assertividade, podendo portanto auxiliar no processo de 

seleção de contas para auditoria de uma operadora de plano de saúde. Porém foram observados 

alguns pontos de atenção, o primeiro refere-se diretamente ao modelo AHP, que possui uma 

limitação quanto ao número de variáveis possíveis em um mesmo nível da hierarquia, podendo 

gerar problemas na modelagem ou em sua compreensão pelos julgadores. O segundo, refere-se 

ao nível de dificuldade de tornar o modelo consistente, quando o mesmo aproxima-se do limite 

de variáveis em um mesmo nível da hierarquia modelada. Por fim, foi observado que o grau de 

assertividade entre as operadoras não foi equivalente. Os pontos apresentados não invalidam a 

possibilidade de generalização do modelo para outras aplicações similares em outras áreas de 

conhecimento. 

 

 

 

Palavras-chave: AHP, MCDA, Análise Multicritério, Saúde Suplementar, Auditoria. 
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ABSTRACT 

 

The process of analysis of medical bills, carried out by audit teams (doctors, nurses and 

administrative staff) health plan operators are increasingly important due to the market growth 

and the speed at which the processes are presented in part by standardization performed by the 

regulatory agency of health insurance - ANS. The research aimed to present a methodology, 

based on multi-criteria analysis, to increase or maintain an equivalent level of assertiveness to 

the manual process of choosing accounts for audit carried out by specialized teams of medical 

auditors, nurses and administrative of health insurance providers and carry out a verification of 

this model process. To conduct the survey was conducted a literature review on the basis 

Engineering Village, ISI Web of Science, SciELO and SCOPUS; on the application of multi-

criteria analysis to audit processes health plan operators or similar applications, adhering to the 

general or specific objective of this research. It was adopted Aid method multicriteria decision 

(AMD) the Analytic Hierarchy Process (AHP), which in literature was proven to be the most 

widely adopted method for the type of proposed problem. The research was limited to just one 

type of guide, among the possible presentation by the accredited network, selected as the most 

relevant by the auditors, and the attributes used for the decision making process and definition 

of the hierarchy. The whole process of collection of these preferences was conducted through 

forms, adopting as a communication medium the email; due to the geographical distribution of 

those involved in the process. To perform the collection of judgments, it was adopted workshop 

technique. The model was developed and applied to two different bases, two carriers of different 

nature; limited one year of attendance at each of the bases. Due to the large volume of 

information, it adopted a relational database so that the application of the decision method could 

be performed. At the end, it can be proved that the result of the adoption of the AHP model, 

confronted with audit actions performed by doctors, nurses and administrative of the health 

plan operators generated a satisfactory degree of assertiveness and can therefore assist in the 

selection process accounts to audit a health plan operator. Nevertheless were observed some 

points of attention, the first relates directly to the AHP model that has a limitation on the number 

of possible variables in the same level of the hierarchy, which may cause problems in modeling 

or in their understanding by the judges. The second one refers to the level of difficulty in making 

consistent model, even when the variable approaches the limit at the same level of the modeled 

hierarchy. Finally, it was observed that the degree of assertiveness between operators is not 

equivalent. The points presented do not invalidate the possibility of model generalization to 

other similar applications in other areas of knowledge. 

Keywords: AHP, MCDA , Multicriteria Decision Analysis, Health Insurance, Audit 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

O Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas CPS-FGV(2008) relata que 

com o advento do crescimento econômico; com ascensão à classe C de 40 milhões de pessoas, 

entre os anos de 2003 a 2011, sendo que 13 milhões devem fazer parte da classe média até 

2014; enquanto a classe AB teve um crescimento de 9,2 milhões de pessoas no mesmo período, 

com projeção de aumento de mais de 7,7 milhões para os próximos dois anos. Na pesquisa 

mensal de emprego, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (2013) 

aponta que o crescimento do trabalho formal com carteira assinada, no mesmo período, 

aumentou 53,6%. Em geral essas empresas possuem planos de saúde dentre os benefícios 

disponíveis para seus empregados. Por fim, o IBOPE (2012) publicou o resultado de uma 

pesquisa, registrando que no ano de 2010,  66% da população tinham preocupação com a saúde, 

conforme pode ser observado no Quadro 1. 

 

 

Quadro 1 - Preocupações nacionais, ontem e hoje 

Fonte:  IBOPE - out/2012 
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Esses fatores revelam que o mercado da saúde suplementar cresce ano a ano, conforme 

observado no Gráfico 1, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 

(2013d) em seu Caderno de Informações da Saúde Suplementar ANS (2013a), onde em 

dez/2000 havia 31 milhões de beneficiários, contra 47,9 milhões em dez/2012, o que representa 

um aumento de 54,52% em apenas 12 anos. Ressalta-se que anualmente as coberturas 

obrigatórias são ampliadas ANS (2013b) e ANS (2013e). Todos esses elementos contribuem 

naturalmente para a realização de novos atendimentos e consequente apresentação de contas 

médicas para pagamento. Todas as contas apresentadas pelos prestadores de serviço (Hospitais; 

Clínicas e Médicos e outros profissionais de saúde) precisam ser analisadas pelas operadoras 

antes do pagamento ser realizado, porém nem todas precisam ser auditadas. Assim, o escopo 

desta pesquisa focaliza um processo que possibilite a automação da escolha das contas 

apresentadas para auditoria, valendo-se de um método de análise multicritério.  

  

Gráfico 1 - Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial do plano (Brasil – 2000 – 2012) 

Fonte: ANS - Caderno de informação da Saúde Suplementar - mar/2013,  

SIB/ANS/MS – 12/2012 
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1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Hospitais, clínicas, médicos e outros profissionais de saúde são classificados como 

prestadores de serviços no sistema de saúde. Quando conveniados às operadoras, realizam 

atendimentos do rol de procedimentos, que são as coberturas contratuais mínimas e obrigatórias 

para um plano de saúde. Essas coberturas são definidas pela ANS (2000) de acordo com cada 

segmentação de plano. A ANS (2013c), através de instrução normativa, define que os resultados 

dos atendimentos realizados pelos prestadores de serviço devem ser enviados às operadoras de 

planos de saúde, através de lotes de contas para análise, em XML ou em formulários para análise 

e pagamento, conforme  preconizado pelo padrão TISS (2013c), publicado pela  ANS (2000), 

que tem por objetivo estabelecer a forma de comunicação padrão entre prestadores de serviço 

e operadoras de planos de saúde. 

Com o processo de automação preconizado pelo padrão os prestadores de serviços 

passaram a enviar de forma mais rápida as contas para análise. Os processos realizados pelos 

prestadores apresentam diversos problemas, que exigem atenção. Entre os principais problemas 

tem-se: lançamento de dados errados nos sistemas dos prestadores ou nas próprias operadoras; 

contas apresentadas que não reproduzem a realidade do atendimento efetuado - fraudes; 

procedimentos que não estão contratados junto às operadoras para atendimento ao cliente; 

cobranças indevidas; e erros de sistema. A não identificação desses problemas pode acarretar 

custos adicionais que precisam ser evitados, tanto para as operadoras quanto para os clientes 

dos planos de saúde, pois o aumento da sinistralidade irá refletir-se no índice de reajuste dos 

contratos desses últimos. 

Uma das formas de mitigação deste problema pelas operadoras é a realização de 

auditoria em contas apresentadas. No entanto, as diretorias médicas se defrontam com uma 

difícil decisão: não realizar o aumento de seu quadro funcional e aumentar o seu risco por não 

detectar possíveis problemas, ou realizar a expansão de seu quadro funcional, o que eleva a 

despesa administrativa, porém sem a garantia da identificação de forma ágil e adequada de 

possíveis contas com problemas. 

Uma alternativa para a solução deste problema seria adotar um sistema que auxiliasse e 

automatizasse o processo de identificação e seleção de contas com maior potencial de auditoria, 

evitando assim a expansão de seus custos diretos, pagamento à rede credenciada pelos 

atendimentos, e indiretos, expansão do quadro de funcionários. 



18 

 

Diante deste cenário, é necessário adotar-se uma metodologia que trate de problemas 

complexos de maneira simplificada que também possibilite o reconhecimento da subjetividade 

inerente aos processos de decisão, Costa (2002). Poderão então ser selecionadas as contas mais 

relevantes ou problemáticas no âmbito das auditorias médica, de enfermagem e administrativa, 

diminuindo o risco de as contas não serem identificadas pelos auditores e serem pagas de forma 

errada.  

Costa (2002) afirma que os métodos multicritérios possuem essas características: lidar 

com problemas complexos que envolvam múltiplas variáveis e que suportem o tratamento de 

variáveis subjetivas.  

 

1.3 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Este trabalho propõe-se a responder a seguinte questão: a adoção da análise multicritério 

permite um grau significativo de assertividade na escolha das contas mais indicadas para serem 

auditadas por uma equipe de auditores médicos; enfermeiros e administrativos das operadoras 

de planos de saúde dentre as diversas contas apresentadas e registradas no banco de dados de 

um sistema para auditoria? 

 

  



19 

 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é apresentar uma metodologia para aumentar ou manter 

um grau de assertividade, equivalente ao processo manual de escolha de contas para auditoria 

realizado por equipes especializadas de auditores médicos; enfermeiros e administrativos das 

operadoras de planos de saúde, independentemente de sua classificação junto à ANS (2000) 

(administradora, cooperativa médica, cooperativa odontológica, autogestão, medicina de 

grupo e odontologia de grupo ou filantropia). Para tanto, foi utilizada uma metodologia baseada 

em análise multicritério, visando realizar o processo de escolha das contas médicas para 

auditoria.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Levantar na revisão bibliográfica, critérios e/ou formas de utilização da análise 

multicritério em pesquisas similares, e verificar o estado da arte na adoção dessas 

metodologias aplicáveis à corrente pesquisa;  

 

 Sistematizar a seleção do tipo de guia, dentre as apresentadas pela rede credenciada de 

operadoras de planos de saúde e selecionar os critérios e subcritérios a serem utilizados 

na montagem da hierarquia para a resolução da questão da pesquisa;  

 

 Sistematizar, sob a forma de uma árvore hierárquica estruturada, os critérios, 

subcritérios, e as alternativas selecionadas para o tipo de guia selecionado;  

 

 Aplicar o método AHP visando identificar os pesos dos critérios, subcritérios e 

alternativas que compõem a hierarquia do problema e gerar os vetores de priorização;  

 

 Avaliar, com o apoio do método AHP, o resultado da aplicação dos pesos identificados 

à massa de dados já processados pelas operadoras, confrontando o seu resultado com o 

efetivamente realizado pelos auditores quando da análise dessas contas. 
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1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa limita-se a uma amostra de duas operadoras com características 

distintas, durante os 12 meses do ano de 2014, referente aos dados de contas médicas 

apresentadas e analisadas. O objetivo é comparar o resultado obtido na aplicação do método 

AHP à massa de dados dessas operadoras com o trabalho efetivamente realizado por suas 

equipes de auditoria. 

 

1.6 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa objetiva demonstrar que a adoção de métodos de análise 

multicritério podem conferir um grau de assertividade satisfatório aos processos de tomada de 

decisão para a escolha das contas mais adequadas para auditoria, segmentados pelos tipos de 

auditorias – médica, de enfermagem e administrativa – realizadas em operadoras de planos de 

saúde. Esse tipo de auxílio à tomada de decisão é importante tendo em vista o crescente volume 

de informações para análise e processamento, conforme contextualizado em 1.1 e 2.1, que 

naturalmente acarretam erros humanos, os quais irão refletir na sinistralidade dos contratos de 

seus clientes. Esse cenário afeta tanto os resultados das empresas nesse segmento de mercado, 

como também os usuários desses planos de saúde que terão valores aumentados nas renovações 

contratuais. Assim uma boa auditoria auxilia no processo de gerenciamento do sinistro frente à 

rede credenciada gerando benefícios para toda a cadeia de valores da saúde suplementar. 
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1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está estruturado nos seis capítulos a seguir: 

 

 Capítulo 1: Introdução contemplando a contextualização do tema, descrição da 

situação problema da pesquisa, questão da pesquisa, objetivos da pesquisa, 

delimitação do estudo; importância e justificativa para realização do estudo e a 

estrutura do trabalho; 

 

 Capítulo 2: Base conceitual contendo as definições e conceitos envolvendo os 

métodos de auxílio à tomada de decisão do segmento de mercado da saúde 

suplementar; 

 

 Capítulo 3: Revisão da Literatura que expõe a pesquisa bibliográfica realizada nas 

bases Engineering Village; SciELO; SCOPUS e Web of Science; tendo como 

objetivo realizar a fundamentação teórica sobre a análise multicritério aplicada em 

processos de auditoria médica e o estado da arte do tema; 

 

 Capítulo 4: Metodologia detalhada das etapas da pesquisa. Visa realizar o processo 

de escolha das contas para auditoria através do método AHP e os demais passos que 

serão realizados para análise e discussão dos resultados; 

 

 Capítulo 5: Análise e Discussão dos Resultados; 

 

 Capítulo 6: Conclusão. 
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2 BASE CONCEITUAL 

 

Os aspectos teóricos foram divididos em duas partes de conceitos sobre o negócio:  

conceitos sobre saúde suplementar e seus atores; e conceitos sobre a Análise Multicritério, 

seguindo a estruturação utilizada em Barbosa et al. (2013). 

2.1 Conceitos sobre saúde suplementar e seus atores 

 

A Saúde Suplementar é o segmento do mercado de saúde no âmbito privado; enquanto 

o Sistema Único de Saúde (SUS) (2014) é o segmento público do mercado de saúde. A Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS (2000) é uma entidade do Governo Brasileiro, 

responsável pelo processo de regulação das operadoras privadas de saúde, que atuam no país; 

definindo suas obrigações; segmentação e classificação dentro dessa indústria. 

Os beneficiários são os favorecidos dos contratos de plano de saúde que se utilizam da 

rede credenciada ou prestadores para realização das consultas, exames, terapias, procedimentos, 

remoções, atendimentos domiciliares e hospitalares. Os contratos podem ser realizados por 

pessoas jurídicas grandes; por pequenas e médias empresas (PME), e por pessoas físicas. 

Para cada plano contratado há uma rede de atendimento credenciada composta de 

prestadores como médicos, laboratórios, hospitais, clínicas e outros serviços de saúde que são 

contratados para atender aos contratos e a seus beneficiários. Um prestador pode atender a um 

ou mais planos da mesma operadora ou de operadoras distintas, com negociações diferenciadas 

ou não. 

A ampliação das coberturas obrigatórias divulgadas regularmente pela ANS, como por 

exemplo, o anúncio da ampliação das coberturas para 29 doenças genéticas ANS (2013b) , ou 

dos 87 novos procedimentos que passaram a ser cobertos ANS (2013e), em vigor em 

02/01/2014, pressionam diretamente os custos das operadoras. Aqui não é discutido o seu 

mérito jurídico, mas apenas abordado o seu possível efeito para os negócios. Estes custos e 

riscos adicionais decorrentes das novas obrigatoriedades não foram considerados no impacto 

da sinistralidade - diferença entre receita de contraprestações (valores pagos pelos contratantes 

dos serviços prestados pelas operadoras) e as despesas assistenciais com os atendimentos 

realizados pela rede credenciada (conjunto de hospitais, laboratórios, clínicas e médicos) 

quando da realização de uma nova contratação ou de contratos já existentes. Observa-se no 
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Gráfico 2 a evolução da receita e da despesa das operadoras mostrando a importância da 

manutenção de um controle ajustado sobre o processo de análise e pagamento de contas 

médicas. 

 

Gráfico 2 - Receita de contraprestações e despesa assistencial das operadoras médico-hospitalares 

Fonte:  ANS - Caderno de informação da Saúde Suplementar - mar/2013 

DIOPS/ANS/MS – 08/04/2012 e FIP – 12/2006. 

 

No Gráfico 3 verifica-se um aumento do custo, em parte possivelmente pressionado pela 

ampliação das coberturas e em parte pela crescente utilização do plano de saúde. Verifica-se 

um aumento de 3,54% nas despesas, restando 14,99% da receita, onde ainda terão que ser 

deduzidos os custos das despesas administrativas, achatando ainda mais o resultado das 

operadoras.   
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Gráfico 3 - Evolução da Sinistralidade 

Fonte: Elaboração Própria, com base nas informações da ANS -  

Caderno de informação da Saúde Suplementar – mar/2013 

 

A auditoria médica é uma atividade realizada em sua grande maioria por médicos, 

enfermeiros, e em alguns casos por técnicos administrativos que têm por objetivo analisar de 

forma detalhada as contas apresentadas pelos prestadores. Motta (1988) define: “Auditoria 

significa o mesmo que revisão, perícia, intervenção ou exame de contas ou de toda uma escrita, 

periódica ou constantemente, eventual ou definitivamente”. A auditoria pode ser preventiva – 

realizada antes que os procedimentos sejam efetuados, em geral durante o processo de liberação 

das autorizações, operacional – realizada durante e após a realização dos procedimentos, e 

analítica – trabalha com as informações das duas auditorias anteriores agregando indicadores e 

informações para seleção de contas para a realização da auditoria, conforme referenciado por 

Junqueira (2001). 

Na auditoria é observada a pertinência dos atendimentos tais como procedimentos 

médicos, exames e terapias à luz da doença e do histórico do beneficiário; dos recursos 

utilizados – tipo e quantidade de equipamentos; das diárias – individual, coletiva, hospital-dia, 

domiciliar e suas variantes, e acompanhante; das taxas – centro cirúrgico, sala de gesso etc.; 

dos materiais – órteses, próteses etc.; dos medicamentos; da gasoterapia – oxigênio etc.; e das 

remoções efetuadas conforme foi relacionado por Kobus (2004), acrescentando também a 

negociação do credenciado com a operadora frente ao contrato do beneficiário;  
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Além dos problemas técnicos envolvidos no atendimento realizado, há fraudes – 

atendimentos não realizados, e atendimentos realizados não autorizados ou não contratados 

com a rede credenciada. Há também o uso inadequado pelos beneficiários e a possibilidade da 

geração de erros de origem sistêmica, oriundos de cobranças indevidas ou calculadas de forma 

errônea pela rede credenciada. Essas situações acabam demandando constantes cuidados 

adicionais por parte das equipes de auditoria das operadoras de planos de saúde. 
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2.2 Conceitos sobre análise multicritério 

 

Costa (2005), referencia que a análise multicritério considera a avaliação de alternativas 

utilizando diversos critérios para definir a melhor solução para um problema discreto, sendo 

que a principal característica desse processo é o reconhecimento da subjetividade inerente aos 

processos decisórios com julgamento de valor tratado de forma científica.  

Segundo Saaty; Vargas (2012) o AHP é uma abordagem de tomada de decisão projetada 

para abranger tanto os aspectos racionais, como intuitivos, visando selecionar o melhor de uma 

série de alternativas em relação aos vários critérios apresentados. A abordagem prevê a 

existência de inconsistências, mas também fornece meios para melhorar a consistência do 

processo decisório.  

De acordo com Saaty; Vargas (2012) o método prevê a decomposição do problema em 

hierarquias, à semelhança de um mapa mental como exemplificado por Costa (2005), sendo 

que a forma mais primária é composta por três níveis, conforme pode ser observado na Figura 

1, compostos de: objetivo da decisão (primeiro nível), critérios de avaliação das alternativas 

(segundo nível), e por fim as alternativas (terceiro nível). A decomposição hierárquica de 

sistemas complexos é uma atividade básica da mente humana, que possibilita lidar com a 

diversidade de problemas. 

 

Figura 1 - Árvore dos Níveis de Hierarquia 

Fonte: Saaty e Vargas (2012) 

 
 

O método permite a existência de sub-hierarquias, conforme a necessidade e 

complexidade do problema que está sendo modelado. Costa (2005) declara que o método se 

baseia em três princípios básicos: construção das hierarquias; definição das prioridades; e a 
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consistência do modelo de priorização, sendo particularmente adequado para utilização no 

processo de seleção dentre várias alternativas possíveis, quais as que os especialistas julgam 

mais adequadas para serem selecionadas. 

Costa (2005) declara que a aplicação do método se baseia em quatro etapas: 1) 

construção da hierarquia, onde é definido o foco principal que contempla se a conta analisada 

deve ser auditada, critérios, subcritérios e respectivas alternativas; 2) aquisição de dados ou 

coleta de julgamentos, que serão os julgamentos de valor emitidos pelas especialidades, no caso 

desta pesquisa, a especialidade administrativa de análise de contas por médicos, enfermeiros e 

administrativos relacionados com o processo de auditoria utilizando-se como referência os 

modelos de coleta adotados por Oliver et al. (2007); Wollmann et al. (2012); Paula; Mello 

(2013); síntese dos dados obtidos no julgamento e cálculo da priorização em relação ao objetivo 

principal; e por fim, a análise da consistência do julgamento.   

Saaty; Vargas (2012), definem que o AHP fundamentalmente trabalha pelo 

desenvolvimento das prioridades das alternativas e dos critérios utilizados para o julgamento 

dessas, visando definir a melhor alternativa para o problema proposto (foco principal), sem 

perder o caráter subjetivo do julgamento, inerente a estes processos.  

O método AHP adotado nas pesquisas de Das et al. (2013), Oliver, et al. (2007), Danner 

et al. (2011), Linkov et al. (2007), Roger et al. (2011), Gartner et al. (2012), Paula; Mello (2013), 

Padovani et al. (2010), Bandeira et al. (2010) estabelece como princípios básicos para sua 

utilização: representação do problema através da construção de hierarquias,  avaliação através 

dos julgamentos paritários, definição dos vetores prioridades e a análise de consistência do 

modelo de priorização. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O escopo do presente capítulo é a revisão da produção cientifica, buscando o estado da 

arte do processo de tomada de decisão e utilizando métodos de análise multicritério, que se 

enquadrem no objetivo dessa pesquisa. 

 

Para a realização do objetivo proposto para esse capítulo, foi adotado o procedimento 

reportado por Méxas et al. (2013). A pesquisa foi realizada através do portal de periódicos da 

CAPES, onde foram acessadas/pesquisadas as bases SCOPUS; Web of Science - ISI; 

Engineering Village e Scientific Electronic Library Online – SciELO. Nessas bases foram 

aplicadas um conjunto de palavras chaves pré-determinadas e refinadas conforme necessidade 

do tema.  Buscou-se utilizar as bases mais relevantes e de notória importância na difusão do 

conhecimento científico disponíveis no portal.  

 

3.1 LEVANTAMENTOS DOS MATERIAIS PESQUISADOS NAS BASES 

SELECIONADAS PARA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada nos meses de maio e junho de 2014, tendo como frase inicial 

“(multicriteria or mcda or mcdm or "multiple criteria")”. A busca foi realizada nos títulos ou 

nos resumos – nível 1. Em seguida foi realizado um refinamento restringindo-se apenas a 

artigos publicados e artigos em processo de publicação ou revisão – nível 2. Posteriormente 

aplicou-se um critério complementar “auditing or accounting” – nível 3. Por fim, no último 

nível utilizou-se um filtro complementar “health” – nível 4. Em uma das bases, o resultado final 

não apresentou artigo recuperado algum. Visando ter melhor abrangência na recuperação dos 

artigos de interesse, o último critério para essa base foi removido e aplicada uma nova restrição, 

por ano de publicação, reduzindo-se o conjunto de artigos recuperados. Com o resultado das 

pesquisas realizadas em cada uma das bases foi realizado um trabalho de junção - merge, análise 

e remoção das duplicidades, chegando-se assim à amostra-base dos artigos para utilização na 

pesquisa. Após definida a amostra, os resumos dos artigos foram analisados e descartados todos 

aqueles que não eram aderentes à pesquisa, resultando no conjunto final dos artigos para leitura 

e análise mais detalhada. 
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3.1.1 Levantamento Base SCOPUS 

 

A pesquisa foi concluída em junho de 2014 utilizando critérios e subcritérios dispostos 

em níveis e aplicados de forma acumulativa conforme pode ser observado no Quadro 2, onde 

foram recuperados 92 artigos para formação do núcleo-base da pesquisa. 

 

Critério Utilizado Nível Finalidade do Critério 

Quantidade 

Recuperada 

(TITLE-ABS-

KEY(multicriteria OR mcda 

OR mcdm OR "multiple 

criteria"))  1 Critério amplo da técnica. 15.690 

(TITLE-ABS-

KEY(multicriteria OR mcda 

OR mcdm OR "multiple 

criteria") ) AND ( LIMIT-

TO(DOCTYPE,"ar" ) OR 

LIMIT-TO(DOCTYPE,"re" ) 

OR LIMIT-

TO(DOCTYPE,"ip" ) ) AND ( 

LIMIT-TO(SRCTYPE,"j" ) ) 2 

Restringindo: apenas tipo 

de documento a artigos, 

artigos em processo de 

publicação e revisões, 

limitando a fonte do tipo 

journal. 10.799 

(TITLE-ABS-

KEY(multicriteria OR mcda 

OR mcdm OR "multiple 

criteria") ) AND ((auditing 

OR accounting)) AND ( 

LIMIT-TO(DOCTYPE,"ar" ) 

OR LIMIT-

TO(DOCTYPE,"re" ) OR 

LIMIT-TO(DOCTYPE,"ip" ) ) 

AND ( LIMIT-

TO(SRCTYPE,"j" ) ) 3 

Restringindo documentos 

que também estejam 

relacionados à auditoria. 619 

(TITLE-ABS-

KEY(multicriteria OR mcda 

OR mcdm OR "multiple 

criteria") ) AND (auditing OR 

accounting) AND (health) 

AND ( LIMIT-

TO(DOCTYPE,"ar" ) OR 

LIMIT-TO(DOCTYPE,"re" ) 

OR LIMIT-

TO(DOCTYPE,"ip" ) ) AND ( 

LIMIT-TO(SRCTYPE,"j" ) ) 4 

Restringindo documentos 

que também estejam 

relacionados à saúde 

(health). 92 
 

Quadro 2 – Resultados das Pesquisas:  critério x artigos recuperados na base SCOPUS 

Fonte:  Elaboração Própria 
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3.1.2 Levantamento Base ISI - Web of Science 

 

A pesquisa foi concluída em junho de 2014, utilizando critérios e subcritérios dispostos 

em níveis e aplicados de forma acumulativa, conforme pode ser observado no Quadro 3, onde 

foram recuperados 30 artigos para formação do núcleo-base da pesquisa. 

 

Critério Utilizado Nível Finalidade do Critério 

Quantidade 

Recuperada 

Tópico: (multicriteria OR mcda 

OR mcdm OR "multiple criteria") 

OR Título: (multicriteria OR 

mcda OR mcdm OR "multiple 

criteria")  1 Critério amplo da técnica. 12.064 

(TS=(multicriteria OR mcda OR 

mcdm OR "multiple criteria") OR 

TI=(multicriteria OR mcda OR 

mcdm OR "multiple criteria"))  

AND Tipos de documento: 

(Article OR Review)  2 

Restringindo apenas tipo de 

documento a artigos, 

artigos em processo de 

publicação e revisões, 

limitando a fonte do tipo 

journal. 9.132 

(( TS=(multicriteria OR mcda OR 

mcdm OR "multiple criteria") OR 

TI=(multicriteria OR mcda OR 

mcdm OR "multiple criteria") ) 

and (TS=(auditing OR 

accounting) OR TI=(auditing OR 

accounting) ))  AND Tipos de 

documento: (Article OR Review)  3 

Restringindo documentos 

que também estejam 

relacionados à auditoria. 773 

(( TS=(multicriteria OR mcda OR 

mcdm OR "multiple criteria") OR 

TI=(multicriteria OR mcda OR 

mcdm OR "multiple criteria") ) 

and (TS=(auditing OR 

accounting) OR TI=(auditing OR 

accounting) ) and (TS=(health) 

OR TI=(health) ))  AND Tipos de 

documento: (Article OR Review)  4 

Restringindo documentos 

que também estejam 

relacionados à saúde 

(health). 30 

 
Quadro 3 – Resultados das Pesquisas:  critério x artigos recuperados na base Web of Science 

Fonte:  Elaboração Própria 
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3.1.3 Levantamento Base Engineering Village  

 

A pesquisa foi concluída em junho de 2014, utilizando critérios e subcritérios, dispostos 

em níveis e aplicados de forma acumulativa conforme pode ser observado no Quadro 4, onde 

foram recuperados 18 artigos para formação do núcleo-base da pesquisa. 

 

Critério Utilizado Nível Finalidade do Critério 

Quantidade 

Recuperada 

(((multicriteria OR mcda OR mcdm 

OR "multiple criteria")) WN KY) 1 Critério amplo da técnica. 9.867 

(((((multicriteria OR mcda OR 

mcdm OR "multiple criteria")) WN 

KY)) AND (({“ja” } OR {“ip” }) 

WN DT)) 2 

Restringindo apenas tipo de 

documento a artigos, 

artigos em processo de 

publicação e revisões, 

limitando a fonte do tipo 

journal. 6.010 

((((((multicriteria OR mcda OR 

mcdm OR "multiple criteria")) WN 

KY)) 

AND ((((auditing OR accounting)) 

WN KY))  AND (({“ja” } OR { 

“ip” }) WN DT))) 3 

Restringindo documentos 

que também estejam 

relacionados à auditoria. 561 

((((((multicriteria OR mcda OR 

mcdm OR "multiple criteria")) WN 

KY)) AND ((((auditing OR 

accounting)) WN KY)) AND 

((((health)) WN KY)) AND (({“ja” 

} OR {“ip” }) WN DT))) 4 

Restringindo documentos 

que também estejam 

relacionados à saúde 

(health). 18 
 

Quadro 4 - Resultados das Pesquisas:  critério x artigos recuperados na base Engineering Village 

Fonte:  Elaboração Própria 
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3.1.4 Levantamento Base SciELO 

 

A pesquisa foi concluída em junho de 2014, utilizando critérios aplicados de forma 

acumulativa conforme pode ser observado no Quadro 5, onde foram recuperados 173 artigos 

para formação do núcleo-base da pesquisa. O quarto nível, “health”, aplicado às demais bases 

foi descartado por zerar o conjunto resultado, em substituição, utilizou-se o filtro de ano de 

publicação com artigos publicados a partir de 2010. 

 

Critério Utilizado Nível Finalidade do Critério 

Quantidade 

Recuperada 

(multicriteria OR mcda OR mcdm 

OR "multiple criteria") 1 Critério amplo da técnica 282 

(multicriteria OR mcda OR mcdm 

OR "multiple criteria") 2 

Restringindo apenas o tipo 

de documento a artigos, 

artigos em processo de 

publicação e revisões, 

limitando a fonte do tipo 

journal - não disponível. 282 

((multicriteria OR mcda OR 

mcdm OR "multiple criteria")) 

AND ((auditing OR accounting))) 3 

Restringindo documentos 

que também estejam 

relacionados a auditoria. 0 

((multicriteria OR mcda OR 

mcdm OR "multiple criteria")) 

AND ((health))) 4 

Restringindo documentos 

que também estejam 

relacionados a saúde 

(health). 0 

(multicriteria OR mcda OR mcdm 

OR "multiple criteria"), filtrando 

anos de publicação ( 2010, 2011, 

2012, 2013 e 2014) 5 

Restringindo documentos 

com ano de publicação >= 

2010 (últimos 5 anos). 173 
 

Quadro 5 – Resultados das Pesquisas:  critério x artigos recuperados na base SciELO 

Fonte:  Elaboração Própria  
 
 
 



33 

 

3.1.5 Resultados da Junção dos Artigos Recuperados (Merge) 

 

Os resultados das bases foram colocados em uma única planilha e analisados em relação 

à duplicidade. Foram descartadas 23 duplicidades, sendo que em alguns casos elas ocorriam na 

própria base em que foi realizada a pesquisa, conforme apresentado analiticamente no Quadro 

6 e representado graficamente através do diagrama de Venn, Figura 2.  

 SCOPUS SciELO* ISI  - Web of 

Science 

Engineering 

Village 

Total 

SCOPUS 0 0 4 1 5 

SciELO 0 5 0 0 5 

ISI  - Web of Science 1 0 0 5 6 

Engineering Village 0 0 6 1 7 

Total 1 3 10 7 23 

Quadro 6 - Duplicidade entre bases de pesquisas 

Fonte:  Elaboração Própria 

 

Figura 2 -  Diagrama de Venn da interseção dos artigos entre as diferentes bases pesquisadas 

Fonte:  Elaboração Própria 

 

* Deve-se salientar que a não geração de interseção da base SciELO com as demais bases 

pesquisadas, está associada à mudança de critério dessa última base, já que a quantidade de 

artigos recuperados seria nula. 



34 

 

3.2 ESTATÍSTICAS DOS ARTIGOS RECUPERADOS E SELECIONADOS  

 

Os artigos selecionados tiveram seus dados organizados, estruturados em estatísticas 

descritivas representadas por gráficos e analisados. As análises foram realizadas de acordo com 

o seguinte: resumo geral recuperado, palavras-chave, ano de publicação, número de citações 

por artigo, distribuição por título da fonte de publicação e idioma de origem do artigo. 

 

3.2.1 Resumo Geral dos Artigos Recuperados  

 

Com a aplicação dos filtros conforme descrito no item 3.1, foram selecionados 313 

artigos, que apresentaram a distribuição representada no Gráfico 4. Após a realização do merge 

(junção) das bases, verificou-se a existência de 23 artigos duplicados que foram descartados, 

totalizando 290 artigos para análise, conforme o Gráfico 5. Os artigos foram baixados para 

leitura, mas não foi possível encontrar 46 desses artigos, optando-se pelo descarte dos mesmos, 

passando a contar com o núcleo para análise de 244 artigos, conforme Gráfico 6.  

 

No gráfico 4 observa-se que a base SciELO possui a maior quantidade de artigos, 

decorrente da mudança de critério nessa base. Seguem-se em números as bases SCOPUS, ISI - 

Web of Science e por fim Engineering Village. 

 

 

Gráfico 4 - Resumo das Pesquisas: Artigos Recuperados por Base Pesquisada 

Fonte:  Elaboração Própria 
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Após a retirada das duplicidades, a ordem das quantidades de artigos manteve-se a 

mesma. 

 
 

 

Gráfico 5 - Resumo das Pesquisas: Artigos Recuperados após Retirada das Duplicidades 

Fonte:  Elaboração Própria 

 

A base SCOPUS teve a maior quantidade de artigos não encontrados, a seguir ISI - Web 

of Science e por fim Engineering Village. O critério adotado para busca dos artigos seguiu 

inicialmente a procura na própria base pesquisada e quando não encontrados, foi realizada uma 

busca complementar na Internet. Caso não fosse possível encontrar o artigo sem custos para 

acesso, então o mesmo era classificado como não encontrado. 

 

 

 

Gráfico 6 - Resumo das Pesquisas: Artigos Recuperados por Base após retirada dos Artigos Não Encontrados 

Fonte:  Elaboração Própria 
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3.2.2 Estatística Descritiva dos Artigos Recuperados por Palavra-Chave 

 

Em uma visão geral, a quantidade de artigos recuperados por palavra-chave, Gráfico 7, 

e o resultado de palavras-chave por base pesquisa, Gráfico 8, indicam uma baixa utilização da 

análise multicritério na área de auditoria, e em particular no segmento da Indústria da Saúde. 

No conjunto dos artigos recuperados, apenas 5,15 % estão associados a processos de auditoria 

e apenas 0,37 % associados à Indústria da Saúde.  

 

 

Gráfico 7 – Quantidade de Artigos Recuperados (refinamento) versus Palavra-chave – Visão Geral 

Fonte:  Elaboração Própria 

 

 

Gráfico 8 – Quantidade de Artigos Recuperados (refinamento) versus Base Pesquisada x Palavra-chave 

Fonte:  Elaboração Própria 
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3.2.3 Estatística Descritiva por Ano de Publicação  

 

Analisando-se a base de 240 artigos, a quantidade de produção científica cresceu de 

forma significativa no período 2010 a 2012, porém teve uma diminuição de produção em 2013, 

conforme pode ser observado no Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Quantidade de Artigos Recuperados versus Ano de publicação 

Fonte: Elaboração Própria 

 
 
 

3.2.4 Artigos Selecionados  

 

Após a aplicação dos filtros de pesquisa, retirada as duplicidades após o merge, retirada 

dos artigos em que não foi possível recuperar o seu texto na íntegra e por fim após a leitura dos 

artigos baixados, foram selecionados 32 artigos que comporam o núcleo-base da pesquisa, 

tendo como distribuição por base pesquisada os dados apresentados no Gráfico 10. 



38 

 

 
 

Gráfico 10 - Resumo das Pesquisas: Artigos Selecionados por Base após descarte da leitura dos resumos/artigos 

Fonte:  Elaboração Própria 

 

3.2.5 Análises das Citações dos Artigos Selecionados  

 

Foram destacadas no Gráfico 11 a distribuição dos números de citações em relação à 

todas as bases versus % de participação no conjunto dos 32 artigos selecionados, sendo que 

46,90 % possuem mais de uma citação, enquanto 53,10% não possuem citação alguma.  

 

 

Gráfico 11 – Frequência de artigos por Número de Citações  

Fonte:  Elaboração Própria 
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No Quadro 7 - Engineering Village, no Quadro 8 - ISI Web of Science e no Quadro 9 - 

SCOPUS foram relacionados os artigos com mais de uma citação, sem o descarte de 

duplicidade. Os artigos da base SciELO não possuíam citação alguma. 

 

 

Base: Engineering Village 

Fonte de Referência 

Quantidade 

de Citações 

Siskos; Hubert (1983) 73 

Bana E Costa et al. (2012) 67 

Medineckiene et al. (2010) 62 

Tsiachristas et al. (2013) 35 

Otamendi (2013) 27 

Linkov, et al. (2007) 24 

Dursun et al. (2010) 15 

Quadro 7 - Autores com mais de uma citação na base Engineering Village 

Fonte:  Elaborado pelo Autor 
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Base: ISI Web of Science 

Fonte de Referência 

Quantidade 

Citações 

 

Grigoroudis et al. (2012) 

 

75 

 

 

Galvis et al. (2014) 

 

38 

 

Baltussen et al. (2007) 

 

37 

 

Tsiachristas, et al. (2013) 

 

35 

 

Bellehumeur et al. (1997) 

 

29 

 

Danner, et al. (2011) 

 

25 

 
Quadro 8 - Autores com mais de uma citação na base ISI Web of Science 

Fonte:  Elaborado pelo Autor 

 

 

Base: SCOPUS 

Fonte de Referência 

Quantidade 

Citações 

Zopounidis; Doumpos (2002) 220 

Wu et al. (2008) 15 

Oliver, et al. (2007) 12 

Das, et al. (2013) 12 

Quadro 9 - Autores com mais de uma citação na base SCOPUS 

Fonte:  Elaborado pelo Autor 
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3.2.6 Estatística Descritiva dos Artigos Selecionados por Periódico 

 

No Quadro 10 é apresentada a distribuição da quantidade de artigos por título de 

periódico. Observa-se que o tema permeia uma grande quantidade de publicações nas mais 

diversas áreas de atuação, sendo que em apenas quatro fontes de publicação estão concentrados 

46,88 % dos artigos publicados, e os restantes 53,12 % distribuídos em outras 17 fontes. 

Periódico 

Quantidade de 

Artigos 

% 

Participação 

%  

Acumulado 

PRODUÇÃO 6                 18,75  

               

18,75  

GESTÃO & PRODUÇÃO 4                 12,50  

               

31,25  

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH 3 

                   

9,38  

               

40,63  

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY 

ASSESSMENT IN HEALTH CARE 2 

                   

6,25  

               

46,88  

ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS 1 

                   

3,13  

               

50,00  

AUSTRAL ECOLOGY 1 

                   

3,13  

               

53,13  

BENCHMARKING 1 

                   

3,13  

               

56,25  

CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 1 

                   

3,13  

               

59,38  

HEALTH POLICY AND PLANNING 1 

                   

3,13  

               

62,50  

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 1 

                   

3,13  

               

65,63  

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND 

LANDSCAPE MANAGEMENT 1 

                   

3,13  

               

68,75  

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 1 

                   

3,13  

               

71,88  

JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH 1 

                   

3,13  

               

75,00  

OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF 

MANAGEMENT SCIENCE 1 

                   

3,13  

               

78,13  

QUALITY AND QUANTITY 1 

                   

3,13  

               

81,25  

RAM. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE 1 

                   

3,13  

               

84,38  

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA 1 

                   

3,13  

               

87,50  

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA 1 

                   

3,13  

               

90,63  

SBA: CONTROLE & AUTOMAÇÃO SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE AUTOMATICA 1 

                   

3,13  

               

93,75  

SIMULATION 1 

                   

3,13  

               

96,88  

WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND 

TECHNOLOGY 1 

                   

3,13  

             

100,00  

Quadro 10 - Quantidade de Artigos Recuperados x Periódico x Percentuais de Participação 

Fonte:  Elaboração Própria 
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3.2.7 Estatística Descritiva dos Artigos Selecionados por Idioma  

 

No Gráfico 12, observa-se que o idioma Inglês, com 56% de incidência, é o principal 

idioma dos artigos selecionados, enquanto 44% são em Português. No Gráfico 13, observa-se 

a distribuição geral; e no Gráfico 14, a distribuição por base pesquisada. 

 

Gráfico 12 - Percentual de Participação por Idioma dos Artigos Selecionados 

Fonte:  Elaboração Própria 

 

 
 

Gráfico 13 - Quantidade de Artigos Selecionados x Idioma 

Fonte:  Elaboração Própria 
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Gráfico 14 – Quantidade de Artigos Selecionados x Base Pesquisada x Idioma 

Fonte:  Elaboração Própria 
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3.3 ANÁLISES DOS ARTIGOS SELECIONADOS 

 

Os 32 artigos que formaram a estrutura básica desta pesquisa, resultante do processo de 

seleção realizado nas quatro bases de pesquisa: SCOPUS, Web of Knowledge, Engineering 

Village e SciELO, foram lidos e analisados considerando-se os elementos construtores 

conforme exposto no Quadro 11. 

 

Elementos Construtores 

Objetivos da pesquisa 

Metodologias e técnicas utilizadas 

Áreas do conhecimento 

Resultados obtidos com a aplicação dos métodos 

Problemas encontrados no processo de aplicação do ferramental 

utilizado nas pesquisas 

Quadro 11 – Elementos Construtores para Leitura dos Artigos 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

3.3.1 Resultados da análise dos artigos selecionados na base SCOPUS 

 

Das, et al. (2013) realizaram uma pesquisa que teve como objetivo propor um modelo 

de avaliação e benchmarking em instituições técnicas indianas. No processo para realização da 

avaliação, adotou-se dois modelos: Distance-Based Approach (DBA) para avaliação da 

performance, e um modelo de análise multicritério baseado em Analytic Hierarchy Process 

(AHP) para a definição dos pesos dos critérios. A pesquisa é centrada na área de formação de 

recursos humanos. Como preconizado pelo modelo AHP, foi definida a hierarquia de critérios, 

e obtidos os pesos através da consulta com especialistas de diversas áreas de conhecimento. Os 

dados básicos foram obtidos através de estatísticas do Ministério de Recursos Humanos Indiano 

e o modelo foi aplicado em sete instituições da área financeira utilizadas como base para 

aplicação do modelo. Os autores concluíram a pesquisa de forma satisfatória, indicando que a 

aplicação dos modelos foi efetiva atendendo aos objetivos preconizados. 
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Oliver, et al. (2007) desenvolveram uma pesquisa que teve como objetivo identificar um 

conjunto de atributos de um ecossistema florestal, que fossem práticos e ao mesmo tempo 

defensáveis, e que servissem como referência para os gestores de recursos naturais. Para 

realização da pesquisa foi adotado o modelo multicritério Analytic Hierarchy Process, (AHP). 

A pesquisa coletou a opinião de 31 ecologistas australianos, levando-se em conta os atributos 

mais importantes. Para definição dos atributos foram utilizados 80 especialistas, que definiram 

através de um questionário, quais seriam os atributos mais relevantes na opinião de cada 

especialista. Ao final da coleta das indicações, montou-se uma hierarquia de quatro níveis 

contendo 62 tipos de vegetações em 13 contextos de paisagem. A aplicação do modelo AHP 

apresentou dificuldades segundo os autores; decorrente em parte pelo processo de comunicação 

que foi adotado na pesquisa (e-mail e telefone), que objetivava a redução de custos. O prazo 

para obtenção dos retornos tornou-se grande. Os autores referenciam que uma quantidade 

menor de especialistas adotando um workshop para coleta seria mais adequado e rápido; e que 

a quantidade menor não apresentaria perda de eficiência. 

 

Wu, et al. (2008) realizaram uma pesquisa na área de Administração, voltada à medição 

de desempenho organizacional em empresas sem fins lucrativos, em particular em quatro 

hospitais utilizados como base para aplicação do modelo. Para a realização da avaliação, 

adotou-se um modelo de análise multicritério variante do AHP, o Fuzzy Analytic Hierarchy 

Process Methodology – FAHP, que acrescenta a capacidade de tratamento de ambiguidades 

conforme referenciado pelos autores. Os autores concluíram que o modelo atendeu ao objetivo 

da pesquisa, recomendando sua utilização por administradores. Não foi apontado nenhum tipo 

de problema ou dificuldade pelos autores na aplicação do modelo em questão. 

 

Zopounidis; Doumpos (2002) realizaram uma revisão da literatura de modelos de 

classificação e ordenação baseado em multicritérios. São referenciados os modelos ELECTRE 

TRI, UTADIS I, II e III. Os autores apontam para os diferentes tipos de aplicações nas mais 

diversas áreas do conhecimento indicando que os mesmos são de grande utilidade. São 

enumerados alguns Sistemas de Suporte à Decisão existentes – RANGU, PREDIS, ELECTRE 

TRI-Assistant e ROSE). Visando eliminar ruídos e inconsistências, apontam a necessidade de 

dar continuidade à utilização, desenvolvimento e aprimoramento dos modelos, mas também ao 

desenvolvimento de novas pesquisas e direções para os estudos no campo da análise e apoio 

baseado em multicritérios. 
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3.3.2 Resultados da análise dos artigos selecionados na base ISI - Web of Knowledge 

 

Baltussen, et al. (2007) realizaram uma pesquisa na área de Saúde, que tem por objetivo 

definir se um programa de saúde do pulmão deveria ser implementado no Nepal, utilizando-se 

de métodos de análise multicritério para auxiliar no processo de tomada de decisão. Os autores 

indicaram que há uma carência do uso desses métodos na área da saúde, presente em outras 

áreas do conhecimento com maior difusão, como por exemplo, as ciências ambientais. Na 

pesquisa, os decisores adotaram um método de priorização com abordagem estritamente 

política, o qual consideraram satisfatório, contribuindo também com a difusão da utilização dos 

métodos multicritério. O estudo propõe a ampliação da aplicação do método para confrontar as 

decisões políticas com as decisões da comunidade. 

 

Bellehumeur, et al. (1997) formularam uma pesquisa aplicada ao âmbito da gestão 

ambiental. Objetiva, utilizando-se de métodos multicritério, realizar uma análise das opções de 

destinação do lodo de esgoto oriundo das estações de tratamento de águas residuais: Soma 

Ponderada, Fuzzy e Electre com validação da estabilidade da escolha utilizando a técnica de 

simulação de Monte Carlo. A soma ponderada foi aplicada para cada um dos critérios, sendo 

um método simples e sem inconvenientes. O método Fuzzy visa atender às questões de 

incertezas e imprecisões no processo de tomada de decisão, enquanto o Electre foi utilizado 

para definir qual solução seria a mais vantajosa, porém sem serem inaceitáveis para outros 

critérios. A utilização dos métodos atendeu aos objetivos previstos na pesquisa; porém os 

autores alertam a necessidade de se ter cautela em processos de decisão ambiental, em particular 

quando da utilização de um método multicritério dados os riscos envolvidos por se tratar de um 

problema de saúde pública. 

 

Danner, et al. (2011) realizaram um estudo, no âmbito da Saúde visando demonstrar que 

a adoção da AHP pode ser utilizada para auxiliar na definição da abordagem médica adotada 

em pacientes terminais. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura do método AHP 

aplicado à área de Saúde. Na abordagem do trabalho foram montados dois workshops com 

profissionais da área da Saúde e pacientes, com o objetivo de avaliar as preferências em relação 

aos tipos de tratamentos terminais disponíveis. Posteriormente aplicou-se o método AHP que 

apresentou resultados satisfatórios e teve também boa aceitação pelos grupos envolvidos 

possibilitando uma nova perspectiva para o tema, conforme referenciado pelos autores. 
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Galvis, et al. (2014) formularam uma pesquisa, que teve por objetivo, definir uma 

abordagem estratégica integrada na gestão dos recursos hídricos, sob o aspecto da descarga de 

águas residuais, o que é um problema crescente e grave de saúde pública e ambiental que precisa 

ser administrado pelos munícipios, no caso realizado em Cali na Colômbia. Os autores 

referenciam que a gestão hídrica é um processo de tomada de decisão típico para aplicação de 

análise multicritério, havendo a possibilidade de utilização de mais de um tipo de método para 

o problema apresentado. Na pesquisa foram utilizados dois métodos combinados o Analytic 

Hierarchy Process (AHP) e o Grey Relational Analysis (GRA,; com uma análise de custo 

benefício (CBA) devido ao impacto e à região de estudo. O método AHP foi aplicado utilizando-

se uma estrutura hierárquica de quatro níveis: objetivo principal (1o nível) – maximizar os 

resultados das alternativas de minimização e prevenção; critérios (2o nível) – composto por 

aspectos econômicos, técnico-sociais e de meio ambiente; subcritérios de indexação (3o nível) 

– composto por capital, custo de operação e manutenção, nível de complexidade técnica, 

suporte institucional, aceitação social, carga BOD (Biochemical oxygen demand), carga TSS 

(Total suspended solids) e demanda de água potável; e finalmente as alternativas (4o nível). A 

aplicação dos métodos foi satisfatória e efetivamente auxiliou no processo de tomada de 

decisão. 

 

Grigoroudis, et al. (2012) formularam uma pesquisa, que objetivou medir o desempenho 

estratégico de uma empresa no segmento da saúde. Combinaram técnicas de Balanced 

Scorecard (BSC), a análise multicritério e o método UTASTAR para regressão. O trabalho foi 

desenvolvido em quatro partes: montagem do BSC para organizações públicas e sem fins 

lucrativos com a identificação dos KPIs (Key Performance Indicators); aplicação do método 

MCDA – AHP visando escolher os indicadores mais apropriados; aplicação do modelo 

UTASTAR; e apresentação e avaliação das diversas estratégias. O processo foi aplicado com 

sucesso, não gerando problemas na aplicação dos métodos.. 

 

Tsiachristas, et al. (2013)  desenvolveram uma pesquisa visando confeccionar um 

quadro (framework) com os critérios mais relevantes para avaliação de programas de gestão de 

doenças crônicas (Disease Management Programs – DMP) a serem avaliados posteriormente 

com ferramentas e métodos MCDA (Multi-Criteria Decision Analysis) objetivando 22 

programas de doentes crônicos na Holanda, sob a ótica dos custos totais no desenvolvimento 
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do programa. A pesquisa focalizou o processo para identificar: os objetivos, a estrutura de 

critérios e a mensuração dos mesmos. No caso hipotético criado pelos autores para validar o 

modelo foi utilizado o método Analytic Network Process – ANP; extensão do AHP. O método 

foi escolhido pelos autores devido à possibilidade de inclusão de dependência entre os critérios, 

identificada como sendo muito importante para o processo de avaliação de crônicos. Ao final 

da pesquisa os autores concluíram que o framework e os métodos MCDA podem efetivamente 

auxiliar no processo de tomada de decisão, melhorando a qualidade e a eficiência nos programas 

de crônicos. 

 

3.3.3 Resultados da análise dos artigos selecionados na base Engineering  Village 

 

 Bana E Costa, et al. (2012)  utilizaram na pesquisa um processo baseado em análise 

multicritério para auxiliar na identificação de problemas de manutenção preventiva de 

equipamentos e instalações em ambientes hospitalares. A pesquisa visa eliminar a falta de 

ferramentas que permitam controlar os diversos fatores que possam levar ao surgimento de 

defeitos ou deficiências. Foi adotada a abordagem MCDA MACBETH (Measuring 

Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) utilizando-se um modelo de dois 

níveis de auditoria aplicados nas áreas do hospital (nível 1) e seus respectivos critérios (nível 

2). O modelo é subdividido em quatro partes: Primeira parte – estruturação, onde o contexto do 

assunto é definido, no caso o tema do trabalho; um questionário é aplicado internamente 

visando estabelecer os critérios e a escala de desempenho para cada critério conforme 

característica de cada área. Segunda parte – avaliação, onde os critérios são aplicados e 

mensurados. Terceira parte – classificação. Quarta parte – onde são apresentadas as saídas do 

processo – perfil de desempenho, valores obtidos por área, critérios e global, e as realizações. 

A aplicação do método apresentou melhora nos primeiros seis meses, porém foram necessários 

ajustes visando aprimorar o processo. Após doze meses foi constatada uma melhoria global em 

todas as áreas do hospital, exceto em duas áreas: estratégia e estoque, que ao final do período 

ainda precisaram de ajustes complementares. O principal problema encontrado com a adoção 

do novo método estava relacionado a treinamento e resistência às mudanças. 

 

 

Dursun, et al. (2010) estruturaram sua pesquisa objetivando avaliar as alternativas de 

eliminação de resíduos da área de saúde na cidade de Istambul utilizando técnicas de análise 

multicritério. Os autores adotaram um único método multicritério baseado em lógica nebulosa 
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para identificação do ranking das alternativas mais significativas. A construção da hierarquia 

do modelo de decisão foi realizada nos mesmos moldes do modelo AHP, mostrando-se um 

processo de ampla utilização nos métodos multicritério, e em seguida aplicou-se o método 

Fuzzy. A aplicação deste método mostrou-se satisfatória, permitindo alcançar os objetivos da 

pesquisa, não sendo detectado problema algum no uso da análise multicritério. 

 

Linkov, et al. (2007) formularam uma pesquisa visando demonstrar, através de um 

exemplo, que a utilização de modelos e técnicas MCDA possibilitam o gerenciamento de riscos, 

mantendo os efeitos colaterais e sociais equilibrados aplicado a materiais desenvolvidos com 

nanotecnologia. O texto aborda os métodos MAUT (Multi-attribute utility Theory, MAVT 

(multi-attribute value theory) e AHP (Analytical hierarchy process), comparando os pontos 

fortes e fracos de cada método. Posteriormente é apresentada a construção de um exemplo, que 

objetiva selecionar nano-materiais com menor risco e maior benefício social. Para tanto foi 

adotado o método AHP, indicado como o mais adequado para o tipo de problema proposto na 

pesquisa. O texto detalha o passo-a-passo da utilização do modelo e a vantagem na adoção do 

mesmo, já que permite a integração de informações heterogêneas – técnicas, sociais e políticas 

dentre outros tipos de informações – no processo de tomada de decisão. O texto alerta para dois 

pontos na adoção do método: a ferramenta não tem por finalidade a descoberta de informações, 

mas a visualização da importância das informações existentes dentro do contexto do problema, 

e a adoção da mesma passa por um processo de calibração e validação que não pode ser 

desprezado. A pesquisa atingiu seus objetivos e mostrou-se válida, porém as estimativas 

apresentadas para os riscos incluem um grau de incerteza e problemas de viés que não foram 

considerados.  

 

 

Medineckiene, et al. (2010) realizaram uma pesquisa para obtenção do ranking dos 

projetos na área da construção civil voltados para construções sustentáveis. As construções 

devem possuir um processo padronizado que possibilite minimizar os impactos ao meio-

ambiente e a redução no custo final do produto, segundo os autores. A pesquisa se utilizou de 

dois métodos combinados para atingir ao objetivo proposto; um como método auxiliar, AHP 

(Analytical hierarchy process), utilizado para obtenção dos pesos dos critérios do objetivo da 

pesquisa a serem analisados; servindo como entrada para o método SAW-G (Simple Additive 

Weighting method with grey number), um método para solução de problemas utilizando-se de 

lógica nebulosa (Fuzzy). A combinação dos métodos aplicada aos dados obtidos do 
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departamento florestal, alternativas e critérios, possibilitaram a obtenção de resultados 

satisfatórios no processo de tomada de decisão. Não foram apresentadas pelos autores restrições 

na utilização dos métodos ou técnicas. 

 

Otamendi (2013) desenvolveu uma pesquisa voltada para a área de construção naval, na 

construção de agendas semanais de trabalho, através de simulações. Para realização dessa 

atividade foi adotado um modelo tendo como base uma variante de algoritmo genético 

(multicritério evolutivo simulação-otimização – MeSO), que combina multicritério e algoritmo 

genéticos para determinar a opção de agenda mais adequada para uma semana. Segundo o 

estudo do autor, esse tipo de modelo apresenta um problema de performance, pois cada 

possibilidade é avaliada de forma individual e completa. Assim, dependendo do número de 

combinações, pode ser um processo muito demorado. O autor ainda ressalta que em qualquer 

método deve-se observar a capacidade de realização da escolha adequada da alternativa, 

devendo ser eficiente; eficaz e possuir credibilidade quando da apresentação do resultado. Ao 

final da pesquisa é destacada a escolha adequada do método, porém é ressaltada mais uma vez 

a dificuldade de utilizar-se um modelo multicritério objetivo que envolva riscos e que seja 

realizado com um número pequeno de execuções. 

 

Siskos; Hubert (1983) realizaram uma pesquisa visando avaliar o impacto ambiental, 

social e econômico no processo de geração de energia elétrica no cenário Francês. O estudo de 

caso comparou seis cadeias distintas de geração de energia elétrica: petróleo; carvão; nuclear; 

solar térmica (Themis) e solar fotovoltaica (Thek). Para sua realização adotou-se o método 

multicritério ELECTRE III, baseado em concordância e discordância de critérios. Assim como 

nos demais modelos multicritério, a base inicial do processo é a criação da hierarquia do 

problema de decisão a ser analisado, no caso, a da implicação do uso das diferentes formas de 

geração de energia elétrica. Ao final da pesquisa constatou-se que algumas das estratégias 

adotadas foram idênticas ao aplicar-se o método, não justificando a assertividade do que já 

havia sido realizado, mas demonstrando o potencial que o processo possui, abrindo novas 

perspectivas na utilização da ferramenta, tanto no campo teórico, possibilitando a análise de 

múltiplas cadeias de geração de energia; como no nível prático indicando os principais pontos 

de conflito; facilitando o processo de negociação. 
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3.3.4 Resultados da análise dos artigos selecionados na base SciELO 

 

Gomes; Costa (2013) formularam uma pesquisa que estabelece uma comparação dos 

métodos de apoio multicritério de decisão (AMD); aplicando diversos algoritmos THOR, 

ELECTRE I, ELECTRE II e PROMETHÉE II visando apoiar a escolha do modelo de pagamento 

eletrônico mais vantajoso no mercado. A pesquisa situa-se no segmento financeiro de crédito e 

serviços. Foi introduzido na pesquisa o método THOR, por aglutinar conceitos tanto da Escola 

Francesa, modelagem de preferência, como da Americana, modelagem multiatributo tendo 

como principais contribuições por ser um algoritmo híbrido, mesclando conceitos da teoria de 

conjuntos aproximativos; conjuntos nebulosos; teoria de utilizada e modelagem de preferência; 

ordenação de alternativas discretas; eliminação de critérios redundantes; e quantifica a 

imprecisão, utilizando-a na aplicação do método; permite mais de um decisor. Nessa 

metodologia é necessário estabelecer o peso de cada critério (não obrigatório), limiar de 

preferência e de indiferença para cada um dos critérios e dos conceitos de discordância. No 

processo de modelagem e atribuição dos pesos foram encontradas dificuldades para estabelecer 

uma escala numérica para quantificar as alternativas, adotando-se então uma escala verbal de 

cinco valores: baixo, médio-baixo, médio, médio-alto e alto; agravado também pelo aspecto da 

segurança da informação (precisão dos valores de negócio o que dificultaria a pesquisa). Ao 

final da pesquisa constatou-se que a adoção de mais de um método AMD fornece maior 

segurança ao decisor dando robustez e permitindo também um maior aprendizado do problema 

que está sendo analisado, além de um maior entendimento das relações de preferência e 

dominância para as alternativas apresentadas. 

 

Neves et al. (2013)  realizaram uma pesquisa que teve por objetivo estabelecer uma 

revisão da literatura no âmbito da aplicação dos métodos AMD voltados à gestão do segmento 

de petróleo e gás. A pesquisa selecionou diversos artigos nas bases SCOPUS e ISI (Web of 

Knowledge) e foi finalizada em junho/2012, quando foram retiradas as duplicidades e realizada 

a classificação quanto à adoção do método AMD. Posteriormente foram apresentadas 

estatísticas descritivas por método AMD utilizado, ano de publicação, análise por fonte 

energética, análise por segmento da indústria de petróleo e gás e análise por região geográfica. 

Pela pesquisa constata-se que o método AMD predominante é o AHP (Analytic Hierarchy 

Process) com 60,94%, e que a adoção estava concentrada nos anos de 2009 e 2010, com 

declínio em 2011. 
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Méxas, et al. (2013) realizaram uma pesquisa que teve como objetivo uma revisão da 

literatura de pesquisas que adotaram a análise multicritério para a avaliação de sistemas 

integrados de gestão (ERP - Enterprise Resource Planning) no segmento da indústria de 

empresas de construção civil. Pesquisaram critérios e subcritérios utilizados e realizaram uma 

compilação para a formulação da modelagem da árvore de critérios em pesquisas que adotaram 

os métodos AHP ou Fuzzy. Após a montagem da proposta de árvore de critérios, foi realizada 

a avaliação por um grupo de especialistas, gerando um modelo final de consenso entre os 

especialistas. Posteriormente foi realizado um questionário e enviado para as empresas. Os 

dados foram coletados e montada uma estatística descritiva. A pesquisa sugere ao final a 

aplicação do método AHP coletando julgamento e priorizações para comparação com os 

resultados obtidos na revisão da literatura..  

 

Wollmann, et al. (2012)  realizaram uma pesquisa voltada para o segmento da indústria 

de saúde suplementar com o objetivo de analisar a qualidade dos serviços de operadoras de 

planos de saúde, na visão de seus usuários. Para tanto, foi utilizado o método de análise 

multicritério AHP (Analytic Hierarchy Process) como ferramenta de apoio para o processo de 

análise de decisão na busca da percepção dos usuários finais. O trabalho teve cunho 

comparativo entre sete operadoras de planos de saúde que atuam na região de Curitiba, PR. Na 

pesquisa foi realizado um questionário que visou obter como os atributos eram hierarquizados 

pelos usuários finais, qual a percepção que esses usuários tinham das operadoras em relação a 

cada um dos atributos; e por final, a percepção global da operadora. O AHP foi adotado na 

pesquisa decorrente da larga utilização e principalmente, em que decisões são tomadas por 

várias pessoas com percepções e julgamentos que repercutem por um longo prazo. Na pesquisa 

adotou-se a escala de importância de Saaty: 1– igualmente preferido, 2 – entre igual e 

moderado, 3 – moderadamente preferido, 4 – entre moderado e forte, 5 – fortemente preferido, 

6 – entre forte e muito forte, 7 – muito fortemente preferido, 8 – entre muito forte e externo, 9 

– extremamente preferido, montou-se uma matriz consolidada da preferência dos usuários com 

os resultados e aplicou-se o método AHP. A pesquisa atingiu seu objetivo e demonstrou a 

viabilidade da adoção de um método de auxílio multicritério apoiando o processo de decisão 

Toledo et al. (2011) realizaram uma pesquisa voltada para o segmento da agricultura 

envolvendo análise de risco, visando atender aos agricultores do centro-sul do Chile. O estudo, 

utilizando o método AHP, objetiva priorizar os fatores de riscos a serem observados para a 

região. Foi montada uma árvore hierárquica de decisão, envolvendo quatro fatores 

determinantes de risco (critérios): clima, preço e variabilidade do custo direto, fator humano e 
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comercialização. Segundo o estudo dos autores, a metodologia AHP apresenta três vantagens 

relevantes para sua adoção: a sua aplicação em problemas empíricos leva a uma solução 

intuitiva, os resultados não são facilmente manipuláveis e permite estabelecer uma importância 

relativa dos subcritérios. O método tem sido amplamente disseminado em parte pela 

flexibilidade na estruturação dos critérios e subcritérios, bem como da explicitação dos 

julgamentos subjetivos realizados por um ou mais especialistas, assim como a possibilidade de 

estabelecer o nível de inconsistência dos julgamentos. Verificou-se que a aplicação do método 

auxiliou no processo de tomada de decisão, indicando uma homogeneidade entre os fatores, 

apesar da diferença percentual estabelecida para os critérios.  

 

Rodriguez et al. (2013) realizaram uma pesquisa que teve por objetivo uma revisão da 

literatura buscando artigos que adotaram Métodos de Auxílio Multicritério de apoio à decisão 

(AMD) para o segmento de Planejamento e Controle da Produção (PCP) da Engenharia de 

Produção. A pesquisa destacou os métodos AMD mais utilizados, os setores que mais os 

utilizam e os setores que possuem maior carência na adoção de métodos AMD. A pesquisa 

apresenta os principais métodos AMD, classificações e referências seminais. No texto são 

apresentados os métodos: ELECTRE (método de superação), PROMETHEE (método de 

superação), Regime (método de superação), Multiattribute Utility Theory (MAUT), Simple 

Multi Atriibute Rating (SMART), Analytic Hierarchy Process (AHP), Analytic Network 

Processes (ANP) e Measuring Attractiveness by a Categorical Basead Evaluation Techique 

(MACBETH). Na pesquisa foram obtidos os métodos SMART (1 artigo), PROMETHEE (2 

artigos), MAUT (4 artigos), TODIM (1 artigo), ELECTRE (8 artigos) e AHP (16 artigos). A 

pesquisa conclui que o método mais adotado é o AHP com utilização em 50% dos artigos 

pesquisados. 

 

Bogdanovic et al. (2012) realizaram uma pesquisa que teve por objetivo selecionar o 

método de mineração mais adequado para uma mina subterrânea na Sérvia, utilizando análise 

multicritério combinada de AHP e PROMETHEE. O autor referencia que o método AHP é uma 

técnica quantitativa, que facilita a estruturação de problemas multiatributo complexos, sendo 

uma metodologia objetiva, aplicável a uma grande variedade de problemas de processos de 

tomada de decisão. O primeiro passo da aplicação da metodologia AHP, foi a determinação dos 

métodos de mineração, determinação dos critérios de decisão e a estruturação da hierarquia de 

decisão. Seguiu-se a realização do cálculo AHP que utilizou uma escala qualitativa de cinco 

posições: 1 – muito baixa, 2 – baixa, 3 – mediana, 4 – alta e 5 – muito alta. O segundo passo 



54 

 

foi a realização da aplicação do método PROMETHEE, onde foram definidas as funções de 

preferência e os parâmetros de cada critério, a geração do ranking parcial através do método 

PROMETHEE I posteriormente finalizado o ranking com o PROMETHEE II - geometrical 

analysis for interactive aid (GAIA) e finalmente o processo de seleção da melhor opção de 

mineração. A pesquisa demonstrou que a adoção combinada de técnicas AMD foi um sucesso, 

recomendando sua utilização.  

 

Gartner, et al. (2012) realizaram uma pesquisa que teve por objetivo uma proposta de 

modelagem multicritério aplicada ao segmento privado de regulação portuária com fins de 

investimentos nas questões de arrendamento devido ao âmbito multidisciplinar que o tema 

abrange. A pesquisa utilizou o método AHP, pois os autores constatarem que, embora não haja 

indícios de seu uso no Brasil, já foram realizadas pesquisas em outros países no mesmo 

segmento adotando o AHP como ferramenta básica. Assim a pesquisa foi aplicada em um 

ambiente simulado, levando em consideração cinco áreas distintas para arrendamento. A 

pesquisa foi desenvolvida em cinco fases: 1 – definição dos critérios globais de atratividade; 2 

– identificação dos critérios específicos e de seus respectivos atributos de atratividade; 3 – 

estimação dos pesos dos elementos da estrutura: critérios globais, critérios específicos e 

atributos de atratividade; 4 – estimação da função de valor dos atributos de atratividade e 5 – 

apuração do resultado global de avaliação da atratividade de áreas portuárias. Foi realizada a 

montagem da hierarquia de decisão dos critérios e subcritérios de atratividade. Em seguida foi 

estabelecida a escala de julgamento conforme preconizado pelo autor do método e realizados 

os cálculos conforme metodologia e realizada a avaliação, culminando com os cálculos das 

parcelas de investimentos a serem realizados segundo os critérios de atratividade. A aplicação 

do método segundo os autores apresenta limitações decorrentes do alto grau da subjetividade 

incorporada ao modelo, sugerindo a combinação de outros métodos AMD, utilizando 

Outranking, como por exemplo, a família ELECTRE ou PROMETHEE. 

 

Costa et al. (2013) realizaram na área de administração, no segmento de desempenho 

organizacional, à luz das práticas de excelência de gestão em particular no segmento têxtil, um 

modelo de auto avaliação utilizando técnicas de análise multicritério. Nessa pesquisa foi 

adotado o método ELECTRE TRI, sendo o mais indicado por permitir categorização e trabalhar 

com classes que possuem ordenação. A pesquisa foi realizada em cinco etapas: 1 – caracterizar 

a organização; 2 – definir a estruturação de decisão com critérios e subcritérios, tendo como 
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base os prêmios de excelência: Prêmio Deming, Malcolm Baldrige, Europeu e Prêmio Nacional 

de Qualidade (PNQ); 3 – coletar auto avaliações para cada um dos critérios estabelecidos e os 

respectivos graus de importância atribuídos; 4 – aplicar o método ELECTRE TRI; e por fim, 5 

– análise dos resultados. A pesquisa em sua conclusão compara os resultados aplicando um 

método compensatório (média ponderada) contra o método não compensatório (ELECTRE 

TRI), demonstrando que a avaliação não compensatória apresenta um resultado mais 

balanceado para avaliação, sugerindo a incorporação de critérios adicionais (sustentabilidade, 

ética empresarial, responsabilidade social e transparência de negócios) para aumentar a robustez 

do modelo de autoavaliação.   

 

Azevedo et al. (2013) realizaram uma pesquisa no segmento da indústria da construção 

civil que visa propor um modelo de avaliação de desempenho utilizando técnicas de análise 

multicritério. A pesquisa realiza uma revisão da literatura apresentando uma tabela com a 

problemática em questão, a que tipo de classificação de problema pertence e exemplos de 

metodologias que atendem ao tipo de problema. Os autores relacionaram dois tipos de 

problemas: estruturação e avaliação. A problemática é dividida em dois grupos, racionalista e 

construtivista, tendo como exemplos de métodos MCDA (racionalista), AHP, MAUT, MAVT, 

SMART e MCDA-C (construtivistas). A problemática de avaliação possui quatro grupos: 

classificação, ordenação, seleção e descrição, tendo como exemplos de métodos o ELECTRE 

TRI (classificação), ELECTRE II, III e IV (ordenação), ELECTRE I e IS (seleção) e por fim 

Soft System Methodology (descrição). Na pesquisa foi adotado o modelo multicritério em Apoio 

à Decisão – Construtivista (MCDA-C), adotando-se três fases: estruturação, avaliação e 

recomendações. A aplicação do modelo atingiu seus objetivos e gerou elementos suficientes e 

relevantes para o decisor identificar os pontos relevantes de desvios de um orçamento de um 

empreendimento.  

  

 

Barin et al. (2010) realizaram uma pesquisa no segmento de geração de energia visando 

propor um modelo de avaliação do tipo de fonte de energia renovável mais adequado para cada 

um dos cenários propostos, utilizando a análise multicritério AHP e a Lógica Fuzzy, onde os 

resultados serão comparados. A Adoção de métodos multicritério foi realizada decorrente da 

subjetividade da análise, dos cenários e do número de parâmetros a serem analisados. Hoje a 

maioria das análises realizadas em projetos de geração energia são monocriteriais conforme 
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referenciado no artigo. Os métodos selecionados possuem grande facilidade de acesso (base 

teórica) e também permitem a avaliação a cada passo executado das simulações, sendo de 

grande valia na avaliação dos resultados e confiabilidade ao final da execução dos processos os 

pontos assinalados pelos autores considerados como relevantes na pesquisa. Os pesquisadores 

concluíram que obtiveram resultados idênticos com ambos os modelos, porém os resultados 

também foram os mesmos adotando-se a análise monocritério, divergindo dessa nas demais 

opções de classificação.  

 

 

Ribeiro et al. (2012) realizaram uma pesquisa no segmento da indústria militar, no 

âmbito de comunicação de dados e voz, adotando duas metodologias multicritério: AHP - 

Analytic Hierarchy Process e TODIM - Tomada de Decisão Interativa Multicritério, visando 

realizar a seleção das tecnologias mais adequadas com os critérios estabelecidos pelo Exército 

Brasileiro e comparar os resultados. Na montagem da hierarquia de decisão não foi adotada a 

coleta de julgamentos para os elementos pai-da-árvore, por ter sido um dado de modelagem 

previamente definido pelo Exército Brasileiro, antes de efetuar os cálculos. O método TODIM 

foi modelado e calculado utilizando o software SAPIENS. Na tabela comparativa dos resultados 

da pesquisa demonstram que um dos resultados permaneceu exatamente o mesmo, enquanto o 

outro variou a posição entre o primeiro lugar e segundo. Porém os autores referenciam, que 

apesar dos resultados apresentados, é necessária uma análise de sensibilidade ratificando os 

resultados obtidos. Os autores indicam que ambos os métodos atenderam ao tipo de problema 

proposto, porém indicam que o AHP, em relação ao TODIM, pode ser mais cansativo para o 

julgador, visto possuir uma quantidade maior de julgamentos para o mesmo tipo de problema, 

enquanto o TODIM é um método relativamente complexo, dado sua base matemática. 

 

 

Paula; Mello (2013) realizaram uma pesquisa no segmento da indústria de autopeças, 

em particular na área de desenvolvimento de novos produtos. Visa selecionar um modelo de 

referência para ser adotado como guia padronizado pelas empresas no processo de 

desenvolvimento de novos produtos, sendo um diferencial e ao mesmo tempo um fator crítico 

de sucesso para as empresas. Foi adotado um modelo de apoio à tomada de decisão baseado no 

Analytic Hierarchy Process (AHP) para auxiliar no processo de seleção do modelo mais 

adequado ao tipo de segmento de indústria referenciado na pesquisa, que utiliza como 
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ferramenta de apoio o software Expert Choice. A pesquisa selecionou seis alternativas de 

modelos com base nos mais referenciados na literatura e em seguida os critérios foram definidos 

através de entrevistas com cinco especialistas. Após essa fase foi realizado um seminário 

apresentando cada um dos modelos. Posteriormente os julgamentos foram realizados e 

coletados; dando seguimento à aplicação do modelo AHP com os cálculos utilizando o software. 

A pesquisa atingiu seu objetivo, e o método contribui particularmente com o processo de 

tomada de decisão tornando-o menos subjetivo, tendencioso e arbitrário. 

 

Padovani, et al. (2010) realizaram uma pesquisa no segmento da indústria química 

visando estabelecer um processo de tomada de decisão para escolha dos projetos mais indicados 

para execução de um portfólio. Utilizaram técnicas hibridas de análise multicritério, com base 

em AHP (Analytic Hierarchy Process) e Programação Inteira. Inicialmente o trabalho foi 

estruturado realizando-se uma pesquisa bibliográfica e outra de campo em uma empresa 

escolhida no setor químico, onde foram realizadas duas pesquisas distintas: a primeira nos 

bancos de dados da empresa e a segunda nos documentos da empresa, complementadas com 

entrevistas com os gestores de projetos. Posteriormente foi realizado um diagnóstico visando 

obter um instantâneo da situação atual. Como última etapa, foram aplicados os métodos AHP 

e Programação Inteira. Na aplicação do método AHP, os autores observaram a necessidade de 

reclassificar os projetos de engenharia, visto que os mesmos seriam comparados entre si, pois 

deveriam possuir características mais homogêneas. Os projetos de P&D foram destacados e 

seguiram um processo distinto, com árvore de decisão própria. Após a realização de todos os 

passos AHP e da Programação Inteira, comparou-se o resultado obtido com os resultados 

aplicados na prática, constatando-se que a aplicação do método alocaria melhor os recursos, 

mostrando-se uma ferramenta que efetivamente auxilia no processo à tomada de decisão e que 

minimiza riscos, revelando-se um processo efetivamente viável. Como pontos que devem ser 

observados têm-se o nível de conhecimento dos participantes e a montagem da estrutura de 

decisão. Como restrição verificou-se que quando a quantidade é maior que 100 projetos, há 

uma grande demanda de capacidade computacional para o processamento que deve, portanto, 

ser considerada.  

 

Bandeira, et al. (2010) realizaram uma pesquisa no segmento da indústria de transporte 

marítimo visando aplicar um processo de decisão para priorizar as cargas a serem embarcadas 

nos navios em situações adversas de recursos disponíveis em um determinado período, não 
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levando em consideração apenas o aspecto financeiro. A pesquisa utilizou como base 

metodológica o método multicritério AHP (Analytic Hierarchy Process). Na aplicação do 

processo foram aplicadas as etapas-padrão da pesquisa operacional (construção do modelo, 

solução do modelo, teste, avaliação da solução e avaliação final). Na aplicação do modelo 

utilizou-se como ferramenta computacional de apoio a planilha eletrônica MS Excel. O método 

AHP permitiu ampliar o campo de visão dos gestores e dar maior segurança aos tomadores de 

decisão, atingindo ao objetivo proposto pela pesquisa.  

 

Longaray; Ensslin (2014) formularam uma pesquisa no segmento de saúde pública 

visando estabelecer um critério de avaliação de desempenho dos hospitais universitários ligados 

ao Ministério da Saúde e ao Sistema Único de Saúde – SUS. A pesquisa adotou a análise 

multicritério aplicando o método MACBETH. A aplicação do modelo seguiu as três fases de 

um processo MCDA padrão: Estruturação, Avaliação e Recomendações. A pesquisa atingiu os 

objetivos propostos, gerando um bom entendimento do processo para o decisor. No entanto, 

foram identificados problemas: alta demanda de tempo, necessidade de participação intensa do 

decisor no processo e a impossibilidade de generalização, dado o alto grau de customização do 

modelo.  
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3.4 CONCLUSÕES PRELIMINARES DA REVISÃO LITERÁRIA 

 

A aplicação de métodos multicritérios têm-se mostrado de aplicação efetiva como 

ferramenta de apoio à decisão útil em diversas áreas do conhecimento, v. Quadro 12. No 

entanto, em processos de auditoria, especificamente no segmento de operadoras de planos de 

saúde, a sua aplicação não foi identificada na pesquisa bibliográfica.  

 

Na própria indústria de saúde são incipientes a adoção dessa abordagem, conforme 

referenciado por Baltussen, et al. (2007). Na pesquisa foi identificado 16% das pesquisas 

envolvendo a área de saúde e 3% na área de saúde suplementar, conforme apresentado no 

quadro 12; porém em nenhum dos casos o foco foi em processos de auditoria. 

 

Área de Conhecimento % Participação 

Engenharia 28% 

Administração 16% 

Saúde 16% 

Meio Ambiente 13% 

Engenharia Naval 6% 

Acadêmica 3% 

Administração  3% 

Agricultura 3% 

Automobilística 3% 

Financeira 3% 

Petróleo e Gás 3% 

Saúde Suplementar 3% 

Total Geral 100% 
Quadro 12 – Distribuição por área de conhecimento 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Em relação aos objetivos, constatou-se que 100% dos casos que aplicaram algum tipo 

de método multicritério possuem o mesmo objetivo direto, ou seja, aplicar um método de 

auxílio multicritério visando auxiliar no processo de decisão. No entanto, em nenhum dos casos 

houve a aplicação do resultado do processo de decisão à uma massa de grande volume para 

automação e validação do modelo, ficando o resultado restrito à aplicação do método nos casos 

onde foi utilizado o AHP. 
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Na revisão da literatura desta pesquisa, foi identificado que 34,38% dos autores 

adotaram o método AHP como monocritério, e que 56,28% adotaram o AHP como um dos 

critérios do processo decisório (monocritério ou múltiplos critérios), constatando assim a força 

do método junto à comunidade científica, conforme exposto no Quadro 13. 

 

Métodos Aplicados ou  Referenciados nas 

pesquisas de forma combinada  % Participação 

AHP 34,38% 

AHP e GRA 3,13% 

AHP e Lógica Fuzzy 6,25% 

AHP e PROMETHEE 3,13% 

AHP e SAW-G 3,13% 

AHP e TODIM 3,13% 

AHP; BSC e UTASTAR 3,13% 

ANP 3,13% 

ELECTRE III 3,13% 

ELECTRE TRI 3,13% 

Estatística Descritiva 9,38% 

FAHP 3,13% 

MACBETH 6,25% 

MCDA-C 3,13% 

MeSO 3,13% 

Priorização 3,13% 

Soma ponderada; AHP; ELECTRE; e 

Monte Carlo 3,13% 

THOR; ELECTRE I; ELECTRE II; 

PROMETHÉE 3,13% 

Total Geral 100,00% 
Quadro 13 - Distribuição dos Métodos nos Artigos Selecionados 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

No Quadro 14 é apresentado o resumo da pesquisa bibliográfica utilizada como base 

referencial nos próximos capítulos desta pesquisa. 
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(continua) 

Artigo 
Base 

Pesquisada 
Artigo 

Objetivo da 

Pesquisa 

Metodologias e 

Técnicas 

Utilizadas  

Áreas do 

Conhecimento 

Objetivos 

foram 

Atingidos? 

Considerações Relevantes? 

1 

SC
O

P
U

S 

Das et al. (2013) 

Modelo de 
avaliação de 

Recursos Humanos 
AHP Administração Sim Não houve 

2 Oliver et al. (2007) 
Identificação de 

atributos 
AHP Meio Ambiente Sim 

A obtenção dos julgamentos 
seria melhor através de um 

workshop e com um número 
menor de participantes. 

3 Wu et al. (2008) 

Medição de 
desempenho 

organizacional de 
hospitais 

FAHP Administração  Sim Não houve 

4 
Zopounidis e 

Doumpos (2002) 

Revisão da 
Literatura de 

modelos 
mutlicritério de 
classificação e 

ordenação 

Estatística 

Descritiva 
Acadêmica Sim 

Apontam a necessidade de uso 
de dois modelos, visando a 

eliminação de ruídos 
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(continua) 

Artigo 
Base 

Pesquisada 
Artigo 

Objetivo da 

Pesquisa 

Metodologias e 

Técnicas 

Utilizadas  

Áreas do 

Conhecimento 

Objetivos 

foram 

Atingidos? 

Considerações Relevantes? 

5 

IS
I 

- 
W

e
b
 o

f 
K

n
o
w

le
d
g
e 

Baltussen et al. 

(2007) 
Definição de um 

programa de saúde  
Priorização Saúde Sim 

Indicação de carência na 

utilização de métodos de análise 

multicritério na área de saúde 

6 
Bellehumeur et al. 

(1997) 

Definição da opção 

mais adequada para 

determinado tipo de 

resíduo 

Soma 

Ponderada; 

AHP; 

ELECTRE; e 

Monte Carlo 

Meio Ambiente Sim 

Sugerem cautela na utilização 

dos resultados devido ao impacto 

por se tratar de questões 

ambientais, envolvendo direta ou 

indiretamente questões de saúde 

pública 

7 Danner et al. (2011) 

Definir a 

abordagem médica 

em pacientes 

terminais 

AHP Saúde Sim 
Obteve boa aceitação pelos 

atores envolvidos no processo 

8 Galvis et al. (2014) 
Definição do 

melhor tratamento 

de águas residuais 
AHP e GRA Meio Ambiente Sim Não houve 

9 
Grigoroudis et al. 

(2012) 
Desempenho 

Estratégico 

AHP; BSC e 

UTASTAR 
Administração Sim Não houve 

10 
Tsiachristas et al. 

(2013) 

Montagem de um 

framework para 

gestão de doenças 
ANP Saúde Sim Não houve 
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(continua) 

Artigo 
Base 

Pesquisada 
Artigo 

Objetivo da 

Pesquisa 

Metodologias e 

Técnicas 

Utilizadas  

Áreas do 

Conhecimento 

Objetivos 

foram 

Atingidos? 

Considerações Relevantes? 

11 

E
n

g
in

ee
ri

n
g
 V

il
la

g
e 

Bana E Costa et al. 

(2012) 

Problemas de 

manutenção em 

ambientes críticos 

(hospitais) 

MACBETH Administração Sim 

A aplicação do método gerou 

uma melhora em 6 meses, 

necessitando de ajustes. Após 12 

meses os resultados passaram a 

ficar satisfatórios. 

12 Dursun et al. (2010) 

Avaliação das 

alternativas de 

eliminação de 

resíduos 

AHP e Lógica 

Fuzzy 
Saúde Sim Não houve 

13 Linkov et al. (2007) 
Gerenciamento de 

riscos ambientais 

com nanotecnologia 
AHP Engenharia  Sim 

A pesquisa alerta, que o método 

não realiza de descoberta de 

informações, que o processo 

necessita de uma etapa de 

calibração, e que o grau de 

incerteza e viés não foram 

considerados 

14 
Medineckiene et al. 

(2010) 

Escolha de projetos 

de construção na 

construção civil de 

forma sustentável 

AHP e SAW-G Engenharia  Sim Não houve 

15 Otamendi (2013) 
Definição de 

agendas de trabalho 
MeSO Engenharia Sim 

Dificuldade em adotar um 

método multicritério que envolva 

riscos e com uma pequena 

quantidade de execuções 

16 
Siskos e Hubert 

(1983) 

Avaliação do 

impacto ambiental 

no processo de 

geração de energia 

ELECTRE III Meio Ambiente Sim Não houve 
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(continua) 

Artigo 
Base 

Pesquisada 
Artigo 

Objetivo da 

Pesquisa 

Metodologias 

e Técnicas 

Utilizadas  

Áreas do 

Conhecimento 

Objetivos 

foram 

Atingidos? 

Considerações Relevantes? 

17 

S
ci

E
L

O
 

Gomes e Costa 

(2013) 

Escolha do modelo 

de pagamento 

eletrônico mais 

vantajoso para o 

mercado 

THOR; 

ELECTRE I; 

ELECTRE II; 

PROMETHÉE 

Financeiro Sim 

A adoção de mais de um método 

fornece maior segurança; maior 

aprendizado no contexto do 

problema e entendimento melhor 

das relações de dominância 

18 Neves et al. (2013) 

Revisão da 

Literatura no 

âmbito de aplicação 

de métodos 

multicritério 

Estatística 

Descritiva 
Petróleo e Gás Sim 

Predominância com 60,49% na 

utilização do método AHP nas 

pesquisas da indústria de 

Petróleo e Gás   

19 Méxas et al. (2013) 

Revisão da 

Literatura com foco 

em sistemas ERP, 

na busca de 

critérios de 

avaliação 

AHP Administração Sim Não houve 

20 
Wollmann et al. 

(2012) 

Avaliação da 

qualidade dos 

serviços de 

operadoras de 

planos de saúde 

AHP 
Saúde 

Suplementar 
Sim Não houve 
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(continua) 

Artigo 
Base 

Pesquisada 
Artigo 

Objetivo da 

Pesquisa 

Metodologias 

e Técnicas 

Utilizadas  

Áreas do 

Conhecimento 

Objetivos 

foram 

Atingidos? 

Considerações Relevantes? 

21 

S
ci

E
L

O
 

Toledo et al. (2011) 

Análise de risco no 

processo produtivo 

de uma determinada 

região 

AHP Agricultura Sim 

Indicadas três vantagens: a 

aplicação em problemas 

empíricos leva a uma solução 

intuitiva, os resultados não são 

facilmente manipuláveis, e 

permite a adoção da importância 

relativa dos critérios 

22 
Rodriguez et al. 

(2013) 

Revisão da 

Literatura com foco 

no Planejamento e 

Controle da 

Produção 

Estatística 

Descritiva 
Engenharia Sim 

A pesquisa indicou que o método 

mais utilizado, a 50%, foi o AHP 

23 
Bogdanovic et al. 

(2012) 

Definição de 

métodos de 

mineração 

AHP e 

PROMETHEE 
Engenharia Sim 

A adoção de métodos 

combinados foi adequada 

24 Gartner et al. (2012) 
Escolha de 

investimentos na 

área portuária 
AHP 

Engenharia 

Naval 
Sim 

Sugere a adoção de combinação 

com outros métodos decorrente 

da inclusão de um alto grau de 

subjetividade agregado ao 

modelo 

25 Costa et al. (2013) 
Desempenho 

Organizacional no 

segmento têxtil 
ELECTRE TRI Administração Sim 

Sugere a incorporação de 

métodos adicionais 

26 Azevedo et al. (2013) 
Avaliação de 

desvios nos projetos 

de construção civil 
MCDA-C Engenharia Sim Não houve 
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Artigo 
Base 

Pesquisada 
Artigo 

Objetivo da 

Pesquisa 

Metodologias 

e Técnicas 

Utilizadas  

Áreas do 

Conhecimento 

Objetivos 

foram 

Atingidos? 

Considerações Relevantes? 

27 

S
ci

E
L

O
 

Barin et al. (2010) 
Escolha do modelo 

mais adequado de 

fonte de energia 

AHP e Lógica 

Fuzzy 
Engenharia Sim 

A aplicação de métodos 

combinados obtiveram resultados 

equivalentes aos de monocritério  

28 Ribeiro et al. (2012) 

Seleção de 

tecnologia de 

comunicação de 

dados e voz 

AHP e TODIM Engenharia Sim Não houve 

29 Paula e Mello (2013) 

Estabelecimento de 

um modelo de 

referência nos 

processos e 

desenvolvimento de 

novos produtos 

AHP Automobilística Sim 
Adotou o software Expert Choice 

para realização dos cálculos 

30 Padovani et al. (2010) 

Escolha dos 

projetos mais 

indicados na 

indústria química 

AHP Engenharia Sim 

Identificou que quanto maior a 

quantidade de elementos para 

avaliar, maio será a demanda 

computacional para avaliação 

31 Bandeira et al. (2010) 

Priorização de 

cargas em 

processos de 

transporte naval 

AHP 
Engenharia  

Naval 
Sim Não houve 

32 
Longaray e Ensslin 

(2014) 

Avaliação de 

desempenho de 

hospitais 

universitários 

MACBETH Saúde Sim 

O modelo foi largamente 

customizado; impossibilitando a 

generalização 

Quadro 14 – Análise do Objetivo da Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4 METODOLOGIA 

 

Os métodos de auxílio à decisão (AMD) têm sido amplamente utilizados em diversas 

áreas do conhecimento, Quadro 12 - item 3.4, e nas pesquisas de Zopounidis; Doumpos (2002); 

Neves, et al. (2013); Rodriguez, et al. (2013).  A pesquisa adotou os passos realizados por 

Méxas, et al. (2013). 

 

Os métodos isolados têm sido utilizados igualmente com sucesso nos processos de 

auxílio à tomada de decisão, conforme referenciado nas pesquisas de Das, et al. (2013); Oliver, 

et al. (2007);  Baltussen, et al. (2007); Danner, et al. (2011); Tsiachristas, et al. (2013); Bana E 

Costa, et al. (2012); Dursun, et al. (2010); Linkov, et al. (2007); Otamendi (2013); Longaray; 

Ensslin (2014); Bandeira, et al. (2010);  Costa, et al. (2013); Gartner, et al. (2012); Paula; Mello 

(2013); Padovani, et al. (2010); Azevedo, et al. (2013); Toledo, et al. (2011); Wollmann, et al. 

(2012)  ou combinados conforme referenciado nas pesquisas de Wu, et al. (2008); Bellehumeur, 

et al. (1997);  Galvis, et al. (2014);  Grigoroudis, et al. (2012); Medineckiene, et al. (2010); 

Siskos; Hubert (1983); Barin, et al. (2010); Gomes; Costa (2013); Bogdanovic, et al. (2012); 

Ribeiro, et al. (2012). 

 

No contexto do processo de apoio à decisão, Almeida (2013) categoriza os problemas 

em quatro tipos: escolha, classificação, ordenação e descrição. Nesta pesquisa será adotada uma 

das categorias: escolha, para tanto adotando-se o método AHP, por ser mais adequado ao tipo 

de problema apresentado, conforme proposto por Costa (2005) e pela grande utilização de 

60,94% entre 2009 e 2011, referenciado na pesquisa de Neves, et al. (2013); e também 

referenciado por Rodriguez, et al. (2013) que indicou que 50% das pesquisas adotam esse 

método. Nessa pesquisa foi identificada também, Quadro 13 - item 3.4, a predominância na 

adoção do método AHP, seja como critério único e principal, monocritério, ou combinado com 

outros métodos ou técnicas para resolução de problemas de escolha. 

Apesar de apresentar alguns problemas na adoção do método AHP, ainda assim os 

resultados são satisfatórios. Ambas as situações constatadas pelos autores que adotaram o 

método AHP e que fazem parte do núcleo dessa pesquisa descrito no Quadro 14 - item 3.4 
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recomendam a adoção do método, considerando-se o baixo esforço requerido pelos decisores, 

conforme referenciado por Almeida (2013).  

4.1 Classificação da Pesquisa 

 

A pesquisa é exploratória de aplicabilidade prática, com abordagem quantitativa do 

problema e utiliza estudo de caso e pesquisa bibliográfica como métodos. 

 

Essa classificação teve como fundamento alguns autores que auxiliaram na identificação 

de situações idênticas ou similares. A pesquisa é exploratória e desenvolvida utilizando para 

estudo de caso duas operadoras para validação do modelo, seguindo similar ao adotado por 

Azevedo, et al. (2013). A pesquisa é bibliográfica, pois foi realizada ampla revisão da literatura 

em diferentes bases, também adotada por Zopounidis; Doumpos (2002);  Neves, et al. (2013) e 

Méxas, et al. (2013). A abordagem quantitativa é adotada por diversos autores na formulação 

de questionários, no caso desta pesquisa na definição de tipos de guia, escolha dos atributos 

relevantes para montagem da hierarquia e por fim a coleta julgamentos, seguindo os passos  dos 

autores Bandeira, et al. (2010); Danner, et al. (2011);  Das, et al. (2013); Gartner, et al. (2012); 

Linkov, et al. (2007); Oliver, et al. (2007); Padovani, et al. (2010); Paula; Mello (2013); Toledo, 

et al. (2011) e Wollmann, et al. (2012)  que em particular adotaram o AHP como modelo 

multicritério. 
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4.2 Etapas da Pesquisa 

 

A pesquisa está estruturada em 12 etapas para atingir seus objetivos, conforme se segue: 

1ª Etapa – Revisão bibliográfica da literatura para a construção de uma base conceitual 

sobre o tema e para obtenção de critérios e/ou formas de utilização da análise 

multicritério em pesquisas similares; 

2ª Etapa – Elaboração de formulário para coleta da escolha do tipo de guia e realização 

de estatística descritiva para análise do resultado; 

3ª Etapa – Elaboração de formulário para coleta dos critérios que irão fazer parte da 

hierarquia e realização de estatística descritiva para análise do resultado; 

4ª Etapa – Estruturação da hierarquia do problema; 

5ª Etapa – Criação de formulários para coleta dos julgamentos com base na hierarquia 

definida; 

6ª Etapa – Coleta dos julgamentos; 

7ª Etapa – Aplicação do método AHP para definição do vetor de priorização global; 

8ª Etapa – Simulação do Modelo; 

9ª Etapa – Obtenção de dados das operadoras para estabelecimento da massa para 

realização do processamento; 

10ª Etapa – Escolha das contas para cada tipo de auditoria, aplicando-se o vetor de 

prioridades global à massa de dados; 

11ª Etapa – Comparação dos resultados obtidos através do método AHP aplicado à 

massa de dados com os casos de auditoria efetivamente realizados; 

12ª Etapa – Análise dos resultados e geração de estatística descritiva da assertividade 

do método. 

13ª Etapa – Conclusão e perspectiva de trabalhos futuros. 
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4.3 Universo e Amostra 

 

A população da pesquisa é composta de médicos; enfermeiros e administrativos 

envolvidos nos processos de auditoria desenvolvidos nas operadoras de planos de saúde e sobre 

suas operações.  

 

A amostra variou em função da etapa; nas etapas 2 e 3 foram utilizadas uma amostra de 

20 auditores entre médicos, enfermeiros e administrativos contatados através de e-mail para 

responder aos questionários para definição do tipo de guia médica de atendimento e dos 

critérios. O tamanho da amostra foi determinado em função de ser uma amostra não aleatória, 

utilizando-se a estatística descritiva para possibilitar o processo de medição. Ainda na etapa 2, 

definiu-se dentre os tipos de guia preconizados pelo padrão TISS 3.02 - ANS (2013c)  a mais 

adequada para avaliar o processo decisório, no universo das guias possíveis de serem 

apresentadas. Na etapa 6 foi realizado um workshop com amostras de 3 auditores, seguindo a 

mesma justificativa das etapas 2 e 3, entre médicos, enfermeiros e administrativos lotados em 

operadoras de planos de saúde em São Paulo, utilizando as lições aprendidas na pesquisa de 

Oliver, et al. (2007). 

 

Na etapa 9 foram utilizadas duas operadoras de planos de saúde como amostra, com 

classificações distintas à luz da ANS (2000), sendo uma de autogestão e a outra uma cooperativa 

médica, visando buscar representatividade da população de todas as operadoras que atuam no 

mercado da saúde suplementar. Nos dois casos as informações serão descaracterizadas visando 

manter o sigilo das empresas, contratos e beneficiários. A limitação de duas operadoras se deve 

à significância do tamanho da amostra e das dificuldades na obtenção de informações junto às 

operadoras de planos de saúde. 
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4.4 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Na pesquisa foram adotados dois tipos de abordagens via arquivos no formato texto: 

questionários e coleta de dados, conforme detalhado no Quadro 15 e nas respectivas etapas 

dessa pesquisa. Nos questionários constantes das etapas 2 e 3 utilizou-se como base o modelo 

de coleta de dados adotado por Bana E Costa, et al. (2012); Oliver, et al. (2007); Wollmann, et 

al. (2012); Paula; Mello (2013), ou seja, por e-mail; tendo como objetivo abranger a maior 

amostra possível. Na etapa 6 foram utilizadas as lições aprendidas na pesquisa de Oliver, et al. 

(2007), onde para o caso de coleta de julgamentos é sugerido que seja realizado um workshop  

com uma amostra menor de pessoas, seguindo os passos realizados na pesquisa de Danner, et 

al. (2011), onde também foi adotado o modelo de workshop para obtenção dos julgamentos. 

 

Etapa Tipo de instrumento de coleta de dados Forma de coleta 

2ª Questionário com pergunta fechada Através de e-mail 

3ª Questionário com perguntas fechadas e abertas Através de e-mail 

5ª e 6ª Questionário dos julgamentos (construção e coleta) Através de Workshop 

9ª Arquivos com dados das operadoras dos últimos 

seis meses de processamento. 

Através de arquivos texto, conforme 

layout com dados necessários para 

validação da pesquisa 

Quadro 15 – Instrumentos de Coleta de Dados 

Fonte: Elaboração Própria 
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4.5 Análise e Tratamento dos Dados 

 

Nas 2ª e 3ª etapas dessa pesquisa, após a coleta dos dados, foi utilizada estatística 

descritiva, conforme adotado por Méxas, et al. (2013), selecionando um ou mais elementos de 

maior distribuição de frequência para determinar, no caso da 2ª etapa - o tipo de guia 

selecionado pelos participantes da amostra; no caso da 3ª  etapa - os critérios para formação da 

estrutura hierárquica do problema, aplicados na 4ª etapa - estruturação da hierarquia.  

 

Na 6ª etapa, com os julgamentos coletados no workshop, foram realizados os cálculos 

preconizados na aplicação do AHP, referenciados no item 2.2 da base conceitual, para geração 

do vetor de prioridades global na 7ª etapa, sendo o elemento chave para aplicação à massa de 

dados da amostra obtido das operadoras - 9ª etapa. Na 8ª etapa foi realizada uma validação do 

modelo de decisão gerado, aplicando-se à uma massa controlada. Na 10ª etapa, aplicou-se o 

vetor global a cada uma das contas apresentadas obtidas na 9ª etapa, gerando o resultado do 

processo decisório em relação às alternativas apresentadas na hierarquia (Auditoria Médica; 

Auditoria de Enfermagem; Auditoria Administrativa; e Não Auditar). O resultado obtido foi 

confrontado efetivamente com o realizado pelas operadoras - 11ª etapa, que possibilitou a 

comparação e geração de um novo dado, que foi tratado através de estatística descritiva na 12ª 

etapa, gerando o grau de assertividade com a aplicação do método, dando os subsídios 

necessários para realização da análise; discussão dos dados e por fim a 13ª etapa - a realização 

da conclusão. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Revisão bibliográfica da literatura 

 

Os resultados obtidos nesta etapa estão reportados no capítulo 3, do presente trabalho 

para a construção de uma base conceitual sobre o tema. 

 

5.2 Elaboração de formulário para coleta da escolha do tipo de guia; e realização de estatística 

descritiva para análise do resultado 

 

O modelo TISS 3.02 - ANS (2013c) prevê quatro tipos de guias de cobrança, Figura 3: 

guia resumo de internação médica, guia SP/SADT médica; guia de honorários médicos e guia 

odontológica. Devido à grande quantidade de atributos existentes em seus formulários de 

cobrança, foi restringido o escopo da pesquisa para realização do processo de validação do 

modelo. Para tanto, foi realizado um processo para escolha de uma única guia de cobrança, de 

modo que a mesma possuísse o maior grau de relevância para os processos de auditoria médica, 

de enfermagem e administrativa nas operadoras de planos de saúde.  

 

 

Figura 3 – Tipos de Guia 

Fonte: Elaboração Própria 
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Para tanto foi confeccionado, seguindo as orientações de Brace (2008), um questionário 

de pergunta fechada - apêndice A. O questionário foi enviado através de e-mail, para a amostra 

de 20 especialistas, entre médicos, enfermeiros e administrativos que atuam em processos de 

auditoria de contas em operadoras de planos de saúde, seguindo o mesmo modelo de entrevistas 

aplicado por Oliver, et al. (2007).  

 

Os dados dos questionários foram tabulados, Quadro 16, e através da estatística 

descritiva foi gerado o Gráfico 15, cuja análise revela que o tipo de guia selecionada pelo grupo 

de especialistas foi a guia de SP/SADT, modelo disponível no Apêndice B com 53% da 

preferência dos entrevistados, no total de 17, que responderam aos e-mails.  

 

 

 

Quadro 16 - Dados Tabulados da Pesquisa 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Gráfico 15 - Respostas tabuladas do questionário do tipo de guia para auditoria 

Fonte:  Elaboração Própria 
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5.3 Elaboração de formulário para coleta dos critérios que irão fazer parte da hierarquia e da 

realização de estatística descritiva para análise do resultado 

 

O conjunto de critérios que irão fazer parte da hierarquia é estabelecido após a seleção 

do tipo de guia realizada no Item 5.2 deste trabalho. É criado um questionário, Apêndice C, e 

enviado através de e-mail, seguindo o mesmo modelo de Bana E Costa, et al. (2012); Oliver, et 

al. (2007); Wollmann, et al. (2012); Paula; Mello (2013), com os possíveis atributos que farão 

parte do processo de decisão. Os atributos fazem parte do modelo TISS 3.02 SUPLEMENTAR 

(2013c) e foram submetidos a 20 especialistas médicos, enfermeiros e administrativos com 

envolvimento direto em atividades de auditoria médica nas operadoras de planos de saúde. O 

questionário contém uma pergunta fechada para cada item da guia SP/SADT e uma pergunta 

aberta condicionada à resposta da pergunta fechada, para definir quais foram os critérios mais 

relevantes a serem utilizados no processo de auditoria, segundo os entrevistados.  

 

Os dados dos questionários respondidos pelos entrevistados foram tabulados e, 

utilizando estatística descritiva, foram selecionados os atributos com maior frequência 

percentual, Quadro 17, interpretados como os de maior relevância para serem utilizados na 

construção da hierarquia do problema proposto. Para esses critérios também foram tabulados 

os particionamentos com maior frequência para utilização na construção da hierarquia.  
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Quadro 17 - Resultado da Pesquisa Para Definição de Critérios 

Fonte:  Elaboração Própria 
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5.4 Estruturação da Hierarquia do Problema 

 

O método AHP define que o problema deve ser apresentado através de uma árvore 

hierárquica de acordo Saaty; Vargas (2012),  definindo o que deverá ser julgado, contendo no 

mínimo em três níveis. Porém, em razão da complexidade do problema, pode-se apresentar um 

número maior de níveis. A representação final da estrutura assemelha-se a um mapa metal, de 

forma análoga ao processo de raciocínio humano, conforme Costa (2005).  No topo da 

hierarquia tem-se o foco principal ou objetivo, que no caso deste trabalho, trata-se da escolha 

de contas candidatas para auditoria administrativa; enfermagem e médica. Os critérios serão 

selecionados do conjunto de atributos existentes no processo de apresentação de contas, 

previsto no modelo de comunicação prestador-operadora estabelecido no TISS 3.02 (2013c). 

Em alguns casos os critérios possuem subcritérios que são os possíveis domínios previstos pela 

ANS, em particular nas quantidades e valores em que o critério passou a conter regras 

complementares, por exemplo, valores maiores que 1.000,00 reais. A hierarquia final conterá 

no máximo quatro níveis para satisfazer a modelagem do problema. As alternativas serão: conta 

para auditoria médica; conta para auditoria de enfermagem; conta para auditoria administrativa 

e por fim conta não auditada. O modelo geral da hierarquia seguirá a estruturação apresentada 

na Figura 4. 

 

A hierarquia do problema de decisão foi montada com quatro níveis, Figura 5, baseado 

na revisão da literatura, Item 5.1, e nos resultados do Item 5.2 e  do Item 5.3 para a definição 

dos elementos que fazem parte da hierarquia. 
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Figura 4 - Estrutura Hierárquica com Critérios e Subcritérios 

Fonte: Adaptado de Costa (2005) 
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Figura 5 -  Hierarquia do Problema 

Fonte: Elaboração Própria 
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5.5 Criação de formulários para coleta dos julgamentos baseados na hierarquia definida 

 

Para realizar o processo de julgamento deverão ser observados quatro axiomas básicos 

propostos por Saaty; Vargas (2012), Caso não satisfeitos deve-se rever o modelo da hierarquia 

do problema ou os julgamentos realizados. 

 

1) O decisor deve ser capaz de realizar comparações pareadas e definir o nível de 

preferência entre essas opções, sendo que o nível de preferência deve ser recíproco;   

2) O nível de preferência deve ser representado por uma escala limitada; 

3) O problema de decisão pode ser representado através de uma hierarquia; 

4) A estrutura hierárquica deve estar completa, ou seja, com todos os critérios e 

subcritérios pertinentes para o problema de decisão, bem como as alternativas 

representadas na hierarquia. 

 

Os critérios e subcritérios serão julgados por auditores médicos; enfermeiros e 

administrativos, atores principais do processo de auditoria. Os julgamentos utilizarão uma 

escala verbal proposta por Saaty; Vargas (2012),   com terminologia da escala verbal adaptada 

por Costa (2005), conforme disposto no Quadro 18, referenciado por Gomes; Costa (2013) 

como sendo o mais simples a ser adotado para o tipo de problema proposto. 

 

Escala Verbal Escala Numérica 

Igual Preferência (importância) 1 

Preferência (importância) moderada 3 

Preferência (importância) forte 5 

Preferência (importância) muito forte 7 

Preferência (importância) absoluta 9 

Obs: 2, 4, 6, 8 são atribuídos a julgamentos intermediários. 

Quadro 18 - Escala proposta por Saaty e Vargas (2012) 

Fonte: Adaptado de Costa (2013) 
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A montagem do formulário para coleta dos julgamentos teve como base o modelo 

adaptado de Costa (2005), Quadro 19, aplicado à hierarquia do problema proposto nesse 

trabalho; gerando o formulário com os julgamentos coletados, apresentado no Apêndice D. Na 

coleta dos julgamentos foi observado a utilização dos valores intermediários preconizados por 

Saaty; Vargas (2012). A montagem do formulário segue o conceito de comparações, par a par, 

dos critérios de determinado nível com o nível imediatamente superior, conforme preconizado 

por Saaty; Vargas (2012); e utilizado no trabalho de Bandeira, et al. (2010). O processo deve 

ser aplicado em todos os níveis; começando do nível mais inferior até o último nível. Segundo 

Saaty; Vargas (2012) o número de julgamentos que o decisor necessitará realizar será igual a 

n(n-1)/2, onde n é o número de critérios do nível que está sendo avaliado. 
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Quadro 19 - Formulário de coleta de julgamentos 

Fonte: Adaptado de Costa (2005) 
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5.6 Coleta dos julgamentos 

 

Com os resultados obtidos do julgamentos paritários, montou-se uma matriz “A”, 

quadrada, de ordem “n”, onde “n” é o número de critérios do nível que está sendo avaliado, à 

luz do nível anterior, conforme definido por Saaty; Vargas (2012) . 

 

 Os elementos da matriz devem satisfazer as seguintes regras definidas por Saaty; Vargas 

(2012): 

1ª regra: aij > 0; Todos os elementos precisam ser positivos e maiores que zero, 

gerando assim uma matriz positiva. 

 

2ª regra (reciprocidade): aij = 1 / aji.  Na comparação de dois critérios/subcritérios ai e 

aj, se o decisor classificou como ai em relação a aj como 3; então aj em relação a ai será 1/3; na 

generalização tem-se se aij = w; então aji = 1/w  para todo w > 0. 

 

3ª regra: aii = 1 para todo i. Assim tem-se que qualquer critério comparado a si próprio 

será classificado como de igual importância, baseado na escala adotada; passando a ter a 

diagonal da matriz preenchida com os mesmos valores sempre igual a um. 

 

4ª regra (consistência): aij . ajk =  aik.  Caso satisfaça ao critério, então a matriz A é dita 

como consistente e o autovalor principal da matriz é igual a “n”, onde “n” é a ordem da matriz. 

 

As matrizes foram preenchidas, Apêndice E, com os julgamentos realizados pelos 

especialistas, conforme modelo do Quadro 20 sendo aplicável para todos os níveis. O Excel foi 

utilizado como ferramenta base para essa etapa, conforme adotado por Bandeira, et al. (2010). 
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Quadro 20 - Quadro de julgamentos 

Fonte: Adaptado de Costa (2005) 

 

5.7 Aplicação do método AHP para definição do Vetor de Priorização Global 

 

Nesse tópico é demonstrado o processo de cálculo realizado, referente ao método AHP 

(normalização, cálculo do vetor de prioridades local, vetor de prioridades global, análise de 

consistência) e ao final um processo de simulação, que visou validar o modelo. 

 

5.7.1 Normalização do Quadro de Julgamentos 

 

As matrizes passaram por um processo de normalização prévia para realização do 

cálculo de prioridades médias locais e globais. O vetor de prioridades pode ser aproximado 

através de três métodos: médias das colunas normalizadas; médias das linhas normalizadas e 

médias geométricas das linhas normalizadas, devendo ser utilizado com ressalvas dependendo 

da importância da aplicação, decorrente da possibilidade de reversão do resultado preconizado 

por Saaty; Vargas (2012). Nessa pesquisa foi adotado o método das colunas normalizadas em 

contraponto ao modelo de autovalor direto, por ser a forma mais simples de se obter uma 

aproximação e que apresenta o melhor resultado de aproximação, conforme preconizado por 

Saaty; Vargas (2012) e referenciado por Costa (2005). Nesse método, inicialmente, todos os 

valores de uma coluna são somados, primeira planilha do Quadro 21; e para cada elemento da 

coluna de julgamentos, é realizada a divisão por esse somatório, segunda planilha do Quadro 

21. Obtém-se assim o quadro de julgamentos normalizado. 



85 

 

 

 

Quadro 21 - Normalização pelo método de colunas dos julgamentos utilizando Excel 

Fonte: Adaptado de Costa (2005) 



86 

 

 

5.7.2  Cálculo do Vetor de Priorização Local 

 

 

Após a normalização da matriz é  realizado o cálculo para determinação das prioridades 

obtidas somando-se todos valores normalizados de cada coluna de um determinado critério, 

representado pela linha da planilha, dividido pela ordem da matriz de julgamentos, que no 

exemplo do Quadro 22 é igual a quatro, já que há quatro critérios no nível em que está sendo 

realizada a avaliação; conforme Costa (2005). Obtendo-se assim as prioridades médias locais, 

que representam as prioridades de cada nó da hierarquia do processo de decisão do problema 

proposto. Todos os cálculos estão disponíveis no Apêndice E, utilizando como o modelo o 

Quadro 22.  
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Quadro 22 - Calculando as Prioridades Médias Locais Utilizando Excel 

Fonte: Adaptado de Costa (2005) 
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5.7.3  Cálculo Vetor de Priorização Global 

 

Costa (2005), referencia que o que se busca no processo de cálculo do AHP é a obtenção 

do vetor de prioridades global, que representa cada uma das alternativas do último nível da 

hierarquia à luz do foco principal do processo de decisão. Para realização desse cálculo foi 

necessário o cálculo de todos os vetores de prioridades médias locais. Em seguida realizou-se 

a combinação de cima para baixo de cada uma das alternativas, percorrendo toda a hierarquia. 

Os elementos de cada caminho são multiplicados entre si, obtendo-se o valor final para cada 

alternativa do vetor global. 

 

Com base na hierarquia proposta, foram realizados os cálculos para cada uma das 

alternativas: auditoria médica, auditoria de enfermagem, auditoria administrativa e não auditar. 

O vetor de prioridades global (PG) é representado na estrutura da Fórmula 1. 

 

PG = (PGAuditoria Médica; PGAuditoria Enfermagem; PGAuditoria Administrativa; PGNão Auditar)  

Fórmula 1 – Vetor de Prioridades Global – PG 

Fonte: Adaptado de Costa (2005) 
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Os cálculos foram realizados através do Excel, assim tem-se os seguintes cálculos para 

cada uma das alternativas no Nível 4 da hierarquia.  Na Fórmula 2 tem-se o cálculo da 

componente “Auditoria Médica”. 

 

PGAuditoria Médica = (  

( PMLFP – Tipo Atendimento       x  PML Tipo Atendimento – Remoção                      x  PML Remoção – Auditoria Médica                               ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento       x  PML Tipo Atendimento – Pequena Cirurgia             x  PML Pequena Cirurgia – Auditoria Médica                ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento       x  PML Tipo Atendimento – Outras Terapias                     x  PML Outras Terapias – Auditoria Médica                   ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento       x  PML Tipo Atendimento – Exame Ambulatorial             x  PML Exame Ambulatorial – Auditoria Médica           ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Quimioterapia                      x  PML Quimioterapia – Auditoria Médica                      ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Radioterapia                x  PML Radioterapia – Auditoria Médica                         ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Terapia Renal Substitutiva  x  PML Terapia Renal Substitutiva – Auditoria Médica   ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Pronto Socorro             x  PML Pronto Socorro – Auditoria Médica                    ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Saúde Ocupacional        x  PML Saúde Ocupacional – Auditoria Médica              ) + 

( PMLFP – Caráter Atendimento   x  PML Caráter Atendimento   – Urgência/Emergência x  PML Urgência/Emergência – Auditoria Médica          ) + 

( PMLFP – Caráter Atendimento   x  PML Caráter Atendimento   – Eletivo                 x  PML Eletivo – Auditoria Médica                                  ) + 

( PMLFP – Valor Total                  x  PML Valor Total – Auditoria Médica                ) + 

( PMLFP – Valor Honorários       x  PML Valor Honorários – Auditoria Médica      ) + 

( PMLFP – Valor OPME               x  PML Valor OPME – Auditoria Médica              ) + 

( PMLFP – Valor Material            x  PML Valor Material – Auditoria Médica            ) + 

( PMLFP – Valor Medicamento    x  PML Valor Medicamento – Auditoria Médica   ) + 

( PMLFP – Valor Taxas                x  PML Valor Taxas – Auditoria Médica              ) + 

( PMLFP – Valor Gases               x  PML Valor Gases – Auditoria Médica               ) + 

( PMLFP – Valor Quantidade     x  PML Valor Quantidade – Auditoria Médica     ) ) 

Fórmula 2 – Vetor de Prioridades Global em relação à “Auditoria Médica” 

Fonte: Adaptado de Costa (2005) 
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Na Fórmula 3 tem-se o cálculo do q componente “Auditoria de Enfermagem”. 

 

PGAuditoria Enfermagem = (  

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Remoção                                   x  PML Remoção – Auditoria Enfermagem                            ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Pequena Cirurgia                         x  PML Pequena Cirurgia – Auditoria Enfermagem              ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Outras Terapias                           x  PML Outras Terapias – Auditoria Enfermagem                 ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Exame Ambulatorial                     x  PML Exame Ambulatorial – Auditoria Enfermagem         ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Quimioterapia                            x  PML Quimioterapia – Auditoria Enfermagem                    ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Radioterapia                             x  PML Radioterapia – Auditoria Enfermagem                       ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Terapia Renal substitutiva               x  PML Terapia Renal substitutiva – Auditoria Enfermagem) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Pronto Socorro                          x  PML Pronto Socorro – Auditoria Enfermagem                  ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Saúde Ocupacional                               x  PML Saúde Ocupacional – Auditoria Enfermagem           ) + 

( PMLFP – Caráter Atendimento   x  PML Caráter Atendimento   – Urgência/Emergência                   x  PML Urgência/Emergência – Auditoria Enfermagem        ) + 

( PMLFP – Caráter Atendimento   x  PML Caráter Atendimento   – Eletivo                              x  PML Eletivo – Auditoria Enfermagem                                 ) + 

( PMLFP – Valor Total                  x  PML Valor Total – Auditoria Enfermagem                 ) + 

( PMLFP – Valor Honorários       x  PML Valor Honorários – Auditoria Enfermagem      ) + 

( PMLFP – Valor OPME              x  PML Valor OPME – Auditoria Enfermagem              ) + 

( PMLFP – Valor Material           x  PML Valor Material – Auditoria Enfermagem           ) + 

( PMLFP – Valor Medicamento   x  PML Valor Medicamento – Auditoria Enfermagem  ) + 

( PMLFP – Valor Taxas               x  PML Valor Taxas – Auditoria Enfermagem               ) + 

( PMLFP – Valor Gases              x  PML Valor Gases – Auditoria Enfermagem               ) + 

( PMLFP – Valor Quantidade     x  PML Valor Quantidade – Auditoria Enfermagem     ) ) 

Fórmula 3 – Vetor de Prioridades Global em relação à alternativa “Auditoria de Enfermagem” 

Fonte: Adaptado de Costa (2005) 
 

Na Fórmula 4 tem-se o cálculo do componente “Auditoria Administrativa”. 

 

PGAuditoria Administrativa = (  

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Remoção                    x  PML Remoção – Auditoria Administrativa                              ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Pequena Cirurgia           x  PML Pequena Cirurgia – Auditoria Administrativa              ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Outras Terapias             x  PML Outras Terapias – Auditoria Administrativa                 ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Exame Ambulatorial       x  PML Exame Ambulatorial – Auditoria Administrativa         ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Quimioterapia              x  PML Quimioterapia – Auditoria Administrativa                   ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Radioterapia                x  PML Radioterapia – Auditoria Administrativa                      ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Terapia Renal substitutiva x  PML Terapia Renal substitutiva – Auditoria Administrativa) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Pronto Socorro             x  PML Pronto Socorro – Auditoria Administrativa                ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Saúde Ocupacional           x  PML Saúde Ocupacional – Auditoria Administrativa           ) + 

( PMLFP – Caráter Atendimento   x  PML Caráter Atendimento   – Urgência/Emergência  x  PML Urgência/Emergência – Auditoria Administrativa       ) + 

( PMLFP – Caráter Atendimento   x  PML Caráter Atendimento   – Eletivo                   x  PML Eletivo – Auditoria Administrativa                               ) + 

( PMLFP – Valor Total                  x  PML Valor Total – Auditoria Administrativa                    ) + 

( PMLFP – Valor Honorários       x  PML Valor Honorários – Auditoria Administrativa         ) + 

( PMLFP – Valor OPME              x  PML Valor OPME – Auditoria Administrativa                ) + 

( PMLFP – Valor Material           x  PML Valor Material – Auditoria Administrativa            ) + 

( PMLFP – Valor Medicamento    x  PML Valor Medicamento – Auditoria Administrativa  ) + 
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( PMLFP – Valor Taxas                x  PML Valor Taxas – Auditoria Administrativa               ) + 

( PMLFP – Valor Gases                x  PML Valor Gases – Auditoria Administrativa              ) + 

( PMLFP – Valor Quantidade      x  PML Valor Quantidade – Auditoria Administrativa       )     ) 

Fórmula 4 – Vetor de Prioridades Global em relação à alternativa “Auditoria Administrativa” 

Fonte: Adaptado de Costa (2005) 

 

 

Na Fórmula 5 tem-se o cálculo do componente “Não Auditar”. 

 

 

PGNão Auditar= (  

( PMLFP – Tipo Atendimento       x  PML Tipo Atendimento – Remoção                              x  PML Remoção – Não Auditar                             ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento        x  PML Tipo Atendimento – Pequena Cirurgia              x  PML Pequena Cirurgia – Não Auditar               ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento       x  PML Tipo Atendimento – Outras Terapias            x  PML Outras Terapias – Não Auditar                  ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento       x  PML Tipo Atendimento – Exame Ambulatorial       x  PML Exame Ambulatorial – Não Auditar         ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento       x  PML Tipo Atendimento – Quimioterapia              x  PML Quimioterapia – Não Auditar                    ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento       x  PML Tipo Atendimento – Radioterapia                x  PML Radioterapia – Não Auditar                      ) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento       x  PML Tipo Atendimento – Terapia Renal substitutiva x  PML Terapia Renal substitutiva – Não Auditar) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento       x  PML Tipo Atendimento – Pronto Socorro             x  PML Pronto Socorro – Auditoria Não Auditar) + 

( PMLFP – Tipo Atendimento       x  PML Tipo Atendimento – Saúde Ocupacional        x  PML Saúde Ocupacional – Não Auditar         ) + 

( PMLFP – Caráter Atendimento   x  PML Caráter Atendimento   – Urgência/Emergência x  PML Urgência/Emergência – Não Auditar      ) + 

( PMLFP – Caráter Atendimento   x  PML Caráter Atendimento   – Eletivo                  x  PML Eletivo – Não Auditar                             ) + 

( PMLFP – Valor Total                   x  PML Valor Total – Não Auditar                 ) + 

( PMLFP – Valor Honorários        x  PML Valor Honorários – Não Auditar       ) + 

( PMLFP – Valor OPME                x  PML Valor OPME – Não Auditar              ) + 

( PMLFP – Valor Material              x  PML Valor Material – Não Auditar           ) + 

( PMLFP – Valor Medicamento     x  PML Valor Medicamento – Não Auditar   ) + 

( PMLFP – Valor Taxas                 x  PML Valor Taxas – Não Auditar                ) + 

( PMLFP – Valor Gases                 x  PML Valor Gases – Não Auditar               ) + 

( PMLFP – Valor Quantidade       x  PML Valor Quantidade – Não Auditar      ) ) 

Fórmula 5 – Vetor de Prioridades Global – em relação a alternativa “Não Auditar” 

Fonte: Adaptado de Costa (2005) 
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5.7.4 Análise de Consistência 

 

Os julgamentos paritários são passíveis de erros de avaliação, em particular quando há 

um grande número de julgamentos envolvidos, conforme referenciado por Costa (2005), Saaty; 

Vargas (2012) propuseram uma técnica que visa auxiliar no processo de avaliação da 

consistência dos julgamentos, gerando um indicador e um referencial para estabelecer o 

julgamento. 

 

Propuseram a criação de um índice de inconsistência (IC) obtido através da fórmula IC 

= ( λmáx – n )  / (1 – n); onde “n” é a ordem da matriz e λmáx  é o  maior autovalor da matriz de 

julgamentos paritários, porém Saaty; Vargas (2012)  definiram uma metodologia simplificada 

para obtenção de um valor aproximado. O cálculo deve ser realizado para cada uma das matrizes 

dos quadros de julgamentos não normalizados, multiplicando-se cada coluna da matriz pelo 

vetor de prioridades local de cada quadro, coluna a coluna; obtendo uma matriz auxiliar. Em 

seguida obtém-se o vetor de prioridades dessa matriz auxiliar, calculado através da soma das 

linhas da matriz auxiliar. Após essa fase, divide-se cada um dos componentes do vetor de 

prioridades da matriz auxiliar, pelo vetor de prioridades local, obtendo o vetor de prioridades 

auxiliar. Para o cálculo de λmáx, somam-se todos elementos do vetor de prioridades auxiliar e 

divide-se pela ordem da matriz. Para avaliar o grau de inconsistência tolerado em uma matriz 

de julgamentos, Saaty; Vargas (2012), estabeleceram o uso da Razão de Consistência (RC) em 

função de sua ordem. Quando o resultado dessa razão é superior a 0,1 os autores recomendam 

a reavaliação da hierarquia estabelecida ou dos julgamentos paritários realizados. O cálculo é 

realizado através da fórmula RC = IC / IR. A variável IR é um índice de consistência, obtido 

de forma randômica em função da ordem da matriz, conforme Quadro 23.  

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IR 0,00 0.00 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

Quadro 23 - Índice de Inconsistência Randômico 

Fonte: Saaty; Vargas (2012) 

 

A tolerância nos julgamentos se faz necessário devido à natureza humana, conforme alertado 

por Saaty; Vargas (2012). 
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Vale salientar, que foram necessários alguns ajustes no processo de tomada de decisão 

para calibragem do modelo, que no primeiro caso abrangeu inclusive a estrutura hierárquica, 

não em conteúdo das variáveis, mas na topologia propriamente dita.  A mudança da da estrutura 

da árvore de decisão foi decorrente do segundo nível estar no limite do AHP, assim todos os 

elementos de valores do segundo nível foram agrupados. Houve também a necessidade de 

discussão de  julgamentos decorrentes do cálculo de inconsistência. 

 

Dos 24 quadros de julgamentos, 9 apresentaram inconsistência, sendo dois no segundo 

nível e os demais no terceiro nível. No último nível não foi apresentada nenhuma inconsistência. 
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5.7.5 Simulação do Modelo 

 

Após a realização de todos os cálculos e verificações foi gerado um mapa com todos os valores de PML de cada nível a serem aplicados no 

processo de validação da massa de dados, conforme Quadro 24.  

 

(continua) 

  PML   PML   PML   

Fo
co

 P
ri

n
ci

p
al

 

0,688 

V
al

o
re

s 
A

p
re

se
n

ta
d

o
s 

0,284 
Valor total da conta maior 

que  R$ 2.000,00 

0,440 Auditoria Médica 

0,260 Auditoria Enfermagem 

0,260 Auditoria Administrativa 

0,040 Não Auditar 

0,175 
Valor OPME  (qualquer 

valor) 

0,134 Auditoria Médica 

0,700 Auditoria Enfermagem 

0,100 Auditoria Administrativa 

0,066 Não Auditar 

0,084 
Valores Gases  maiores que  

R$ 1.000,00 

0,134 Auditoria Médica 

0,700 Auditoria Enfermagem 

0,100 Auditoria Administrativa 

0,066 Não Auditar 

0,031 
Valores Taxas (qualquer 

valor) 

0,136 Auditoria Médica 

0,690 Auditoria Enfermagem 

0,103 Auditoria Administrativa 

0,071 Não Auditar 

0,268 
Valores Honorários maiores 

que R$ 2.000,00 

0,725 Auditoria Médica 

0,106 Auditoria Enfermagem 

0,106 Auditoria Administrativa 
 

(continua) 
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  PML   PML   PML   

Fo
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 P
ri

n
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p
al

 

0,688 

V
al

o
re

s 
A

p
re

se
n

ta
d

o
s 

0,027 
Valores Medicamentos 
maiores que R$ 100,00 

0,134 Auditoria Médica 

0,700 Auditoria Enfermagem 

0,100 Auditoria Administrativa 

0,066 Não Auditar 

0,132 
Valores Materiais maiores 

que R$ 1.000,00 

0,134 Auditoria Médica 

0,700 Auditoria Enfermagem 

0,100 Auditoria Administrativa 

  

0,049 

Q
u
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d
ad

e
 T

o
ta

l 

A
p

re
se

n
ta

d
a 

m
ai

o
r 

q
u

e
 1

0
 

0,136   Auditoria Médica 

0,117   Auditoria Enfermagem 

0,681   Auditoria Administrativa 

0,066   Não Auditar 

0,093 

C
ar

át
e

r 
d

o
 A

te
n

d
im

e
n

to
 

0,889 
U

rg
ê

n
ci

a 
/ 

Em
e

rg
ê

n
ci

a
 0,632 

Auditoria Médica 

0,166 
Auditoria Enfermagem 

0,115 
Auditoria Administrativa 

0,087 

Não Auditar 
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(continua) 

  PML   PML   PML   
Fo

co
 P

ri
n

ci
p

al
 

0,688 

C
ar

át
e

r 
d

o
 

A
te

n
d

im
e

n
to

 

0,111 

El
e

ti
vo

 

0,457 Auditoria Médica 

0,221 Auditoria Enfermagem 

0,202 
Auditoria Administrativa 

0,120 Não Auditar 

0,170 

Ti
p

o
 d

e
 A

te
n

d
im

e
n

to
 

0,126 Remoção 

0,438 Auditoria Médica 

0,259 Auditoria Enfermagem 

0,259 Auditoria Administrativa 

0,045 Não Auditar 

0,129 Pequena Cirurgia 

0,672 Auditoria Médica 

0,142 Auditoria Enfermagem 

0,142 Auditoria Administrativa 

0,043 Não Auditar 

0,037 
Outras Terapias / Saúde 

Ocupacional 

0,062 Auditoria Médica 

0,294 Auditoria Enfermagem 

0,568 Auditoria Administrativa 

0,077 Não Auditar 

0,076 
Exame 

Ambulatorial/Pequeno 
Atendimento 

0,102 Auditoria Médica 

0,116 Auditoria Enfermagem 

0,116 Auditoria Administrativa 

0,665 Não Auditar 

0,235 Quimioterapia/Radioterapia 

0,382 Auditoria Médica 

0,482 Auditoria Enfermagem 

0,084 Auditoria Administrativa 

0,053 Não Auditar 
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  PML   PML   PML   

Fo
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ri

n
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p
al

 

0,688 

C
ar

át
e

r 
d

o
 A

te
n

d
im

e
n

to
 

0,230 Terapia Renal Substitutiva 

0,382 Auditoria Médica 

0,482 Auditoria Enfermagem 

0,084 
Auditoria Administrativa 

0,053 Não Auditar 

0,167 Pronto Socorro 

0,392 Auditoria Médica 

0,464 Auditoria Enfermagem 

0,089 Auditoria Administrativa 

0,056 Não Auditar 
 

Quadro 24 – Mapa dos Valores PML calculados para a hierarquia 

Fonte: Elaboração Própria
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Utilizando-se uma planilha Excel foi definida uma massa com dez contas, com variações 

em suas informações e aplicado o cálculo conforme as fórmulas de 1 a 5 definidas na Seção 

5.7.3, utilizando-se os valores do Quadro 24 para obtenção da decisão final para cada conta do 

conjunto de simulação, apresentado no Quadro 25, que será dado pelo maior valor obtido entre 

os quatro valores calculados (PG Auditoria Médica; PG Auditoria Enfermagem; PG Auditoria Administrativa e PG 

Não Análise ). 
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Quadro 25 – Simulação do Modelo 

Fonte: Elaboração Própria 
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Os resultados foram validados e interpretados pelos especialistas como sendo válidos.  

Os resultados finais das decisões foram sumarizados e plotados no Gráfico 16, onde observa-

se também uma distribuição uniforme dos resultados conforme esperado, indicando a 

adequação do modelo para prosseguimento à próxima etapa. 

 

 

 

 
Gráfico 16– Resultado da Simulação do Modelo 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

 

 

5.8 Obtenção de dados das operadoras para estabelecimento da massa para realização do 

processamento 

 

Os dados foram obtidos conforme layout do arquivo no formato texto, Quadro 26, de 

dois tipos de operadoras uma operadora de autogestão e a outra cooperativa médica, referentes 

aos atendimentos realizados nos últimos 12 meses de 2014, das contas médicas desses 

atendimentos, entregues e processadas, que tivessem ação de auditoria ou não. Após a obtenção 

dos dados, os mesmos foram carregados, dando continuidade ao fluxo proposto na Figura 6 do 

processo de avaliação. 
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Quadro 26 - Layout para obtenção de dados das operadoras para análise 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Campo Descrição Domínio 

ID_OPERADORA Identificação da operadora 

Número da operadora atribuído na 

pesquisa. As operadoras não serão 

qualificadas. 

IN_TIPO_ATENDIMENTO Tipo de atendimento realizado 

Remoção; Pequena Cirurgia; Outras 

Terapias; Exame Ambulatorial; 

Quimioterapia; Radioterapia; 

Terapia Renal Substitutiva; Pronto 

Socorro; Pequeno Atendimento; 

Saúde Ocupacional 

IN_CARATER_ATENDIMENTO 

Indica o caráter de atendimento 

realizado pelo prestador 

1 - Urgência/Emergência ou 0 - 

Eletivo 

QT_REALIZADA 

Indica o somatório das 

quantidades apresentadas na 

conta Campo inteiro numérico 

VL_TOTAL Indica o valor total da conta 

Campo numérico com duas casas 

decimais 

VL_HONORARIOS 

Valor total na conta com 

honorários médicos 

Campo numérico com duas casas 

decimais 

VL_MATERIAIS_COMUNS 

Valor total na conta com 

materiais comuns utilizados 

Campo numérico com duas casas 

decimais 

VL_MEDICAMENTOS_COMUNS 

Valor total na conta com 

medicamentos utilizados 

Campo numérico com duas casas 

decimais 

VL_GASES 

Valor total na conta com gases 

medicinais utilizados 

Campo numérico com duas casas 

decimais 

VL_OPME 

Valor total na conta com OPME 

(órtese, prótese e medicamentos 

especiais) 

Campo numérico com duas casas 

decimais 

VL_TAXAS 

Valor total na conta com taxas de 

equipamentos ou outras taxas 

Campo numérico com duas casas 

decimais 

HOUVE_GLOSA_MAN_ITEM 

Indica se no processo realizado 

pela operadora houve auditoria 

manual realizada por um dos 

auditores (médico; enfermeiros; 

administrativos) no item S - Sim ou N – Não 

HOUVE_GLOSA_MAN_CONTA 

Indica se no processo realizado 

pela operadora houve auditoria 

manual realizada por um dos 

auditores (médico; enfermeiros; 

administrativos) na conta S - Sim ou N – Não 

HOUVE_GLOSA_AUT_ITEM 

Indica se no processo realizado 

pela operadora houve auditoria 

automática no item S - Sim ou N – Não 

HOUVE_GLOSA_AUT_CONTA 

Indica se no processo realizado 

pela operadora houve auditoria 

automática realizada pelo 

sistema na conta S - Sim ou N – Não 

ANALISE 

Houve glosa e foi liberada pela 

auditoria S - Sim ou N – Não 
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Figura 6 – Fluxo Processo Decisório de Processamento – obtenção dos dados 

Fonte: Adaptado de  Costa (2002) 
 
 

 

Foram carregadas 4.793.771 contas, referentes aos atendimentos realizados e 

apresentados pelas duas operadoras em um gerenciador de banco de dados relacional. Na 

pesquisa adotamos a ferramenta ORACLE, para realização do processamento. O uso desse tipo 

de tecnologia se fez necessário decorrente do grande volume de dados disponibilizados; o que 

inviabilizava a utilização de planilhas do tipo Excel. Após a filtragem do tipo de guia (definido 

no Item 5.2) e dos tratamentos (conforme definição da hierarquia no Item 5.4), foram 

selecionados 3.682.560 de contas médicas para aplicação do modelo de decisão estruturado. Os 

dados foram carregados em tabelas, conforme estruturas apresentadas no Apêndice F.  

 

 

 

5.9 Escolha das contas para cada tipo de auditoria, aplicando-se o vetor de prioridades global à 

massa de dados. 

 



103 

 

As informações calculadas dos vetores PML obtidos na Etapa 5.7, foram carregadas em 

uma tabela auxiliar para que fosse possível a realização do processamento, Apêndice F. Em 

seguida foi desenvolvida uma rotina, vide Apêndice F, tendo como elementos de entrada os 

dados da hierarquia necessários para o processo de avaliação, retornando o resultado do 

processo de decisão (auditoria médica, auditoria de enfermagem, auditoria administrativa e não 

auditar) para cada uma das contas constantes da base de dados. Para aplicação do processo em 

cada uma das contas da base de dados, foi utilizada a rotina de avaliação, com  Querys (ver 

Apêndice F) para geração de informações que permitiram a avaliação do método. 

 

Figura 7 – Fluxo Processo Decisório de Processamento – processo de escolha 

Fonte: Adaptado de  Costa (2002) 

5.10 Comparação dos resultados obtidos através do método AHP aplicado à massa de dados 

com os casos de auditoria efetivamente realizados pelos auditores das Operadoras 
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Após a realizado o processo de decisão para cada conta na Etapa 5.9, obteve-se também 

no mesmo momento os dados das ações efetivamente realizadas nas operadoras em relação aos 

seus processos de auditoria, conforme apresentado no Quadro 27, onde a coluna “Decisão 

Auditoria Operadora” é o resultado da ocorrência de pelo menos um “sim”, ou ação de auditoria 

nas colunas informadas “Auditoria Manual” e “Houve Análise”. Nessa avaliação também não 

foi realizada uma comparação com cada tipo de autoria indicada no processo de decisão, mas 

apenas se a auditoria foi sinalizada ou não pela aplicação do AHP. Essa opção ocorreu, pelo 

fato de não ser possível obter esse nível de detalhe na base de dados das duas operadoras que 

forneceram os dados para realização da análise. 

 

Figura 8 - Fluxo do Processo Decisório de Processamento – Processo de Comparação 
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Fonte: Adaptado de Costa (2002) 

 

 

Quadro 27 – Comparativo entre o processo de decisão utilizando o método AHP e as 

efetivas ações realizadas nas operadoras em relação às suas auditorias 

Fonte: Elaboração Própria 
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5.11 Análise dos resultados e geração de estatística descritiva para verificação da assertividade 

do método 

 

Com as informações geradas na Etapa 5.10, valendo-se da estatística descritiva de 

frequência, foi gerado o percentual de assertividade na aplicação do método por tipo de ação 

(auditar e não auditar), Quadro 28; e também por tipo de segmento das operadoras, Quadro 30 

e Quadro 31, e também o nível de assertividade geral, disponibilizado no Quadro 29.   

 

Figura 9 – Fluxo Processo Decisório de Processamento: Análise Através de Estatística Descritiva 

Fonte: Adaptado de  Costa (2002)Costa (2002)Costa (2002) 
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Baseado no Quadro 27, com base na coluna “Resultado Comparação”, foram totalizadas 

as decisões coincidentes referentes aos tipos de ações “Auditar” e “Não Auditar”, comparando-

se a decisão obtida com a aplicação do método e a decisão realizada pela equipe de auditoria 

da operadora.  No Quadro 28 o percentual é calculado com base no total realizado pela 

operadora “Na Operadora” em relação às decisões coincidentes “Decisões Coincidentes” para 

cada uma das linhas.  No Quadro 29 o cálculo baseado no número total de contas que foram 

analisadas pelo método versus o número de decisões coincidentes. 

 

 

Ação 
Na Operadora 

Na aplicação do 

Método 

Decisões 

Coincidentes 

% 

Assertividade 

por tipo de 

ação 

Contas Auditadas           718.481                  494.480          311.895  43 

Contas Não Auditadas        2.964.079               3.188.080       2.591.496  87 

Quadro 28– Percentual de Assertividade por Tipo de Ação (Auditar e Não Auditar) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Total Contas 
Na Operadora 

Total de Contas 

que foram 

analisadas pelo 

Método 

Decisões 

Coincidentes com 

os realizados pelas 

Operadoras 

% Assertividade 

global do Método 

       3.682.560               3.682.560       2.903.391  79 

Quadro 29 – Percentual de Assertividade Geral do Método AHP 

 Fonte: Elaboração Própria  

 

 

Analisando-se  o Quadro 29, verifica-se o alto grau de assertividade, 79%, em relação 

ao volume total de contas e decisões (auditar e não auditar). Esse resultado indica uma boa 

aderência da aplicação do método AHP ao processo de seleção de contas para auditoria nas 

operadoras.  
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No Quadro 30 e no Quadro 31 foram realizados cálculos para cada um dos tipos de 

operadoras utilizadas na pesquisa. Analisando-se os resultados apresentados nesses quadros, 

verifica-se que o grau de assertividade nas contas a não serem auditadas é equivalente nas duas 

operadoras, não havendo distorções de comportamento. Porém para as contas a serem auditadas 

há uma diferença significativa, indicando que possivelmente há um comportamento desigual  

no processo de auditoria das duas operadoras, o que precisaria de uma investigação mais 

detalhada, mas que entretanto não faz parte do escopo desta pesquisa. 

 

Ação Na Operadora 
Na aplicação do 

Método 
Decisões 

Coincidentes 

% 
Assertividade 

por tipo de 
ação 

Contas Auditadas                 3.175  
                                  

15.163  
                                    

913  29 

Contas Não 
Auditadas             102.339  

                                  
90.351  

                              
88.089  86 

 

Quadro 30– Cooperativa Médica:  Percentual de Assertividade por Tipo de Ação (Auditar e Não Auditar) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Ação Na Operadora 
Na aplicação do 

Método 
Decisões 

Coincidentes 

% 
Assertividade 

por tipo de 
ação  

Contas Auditadas             715.306  
                                

479.317  
                            

120.984  17 

Contas Não 
Auditadas         2.861.740  

                             
3.097.729  

                        
2.503.407  87 

 

Quadro 31 – Autogestão: Percentual de Assertividade por Tipo de Ação (Auditar e Não Auditar) 

Fonte: Elaboração Própria 
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6 CONCLUSÕES 

 

O trabalho apresentado atingiu o objetivo geral e os objetivos específicos propostos 

nesta pesquisa. No Capítulo 3, foi realizada uma revisão bibliográfica abrangendo quatro bases 

de pesquisa: SCOPUS, Web of Science - ISI, Engineering Village e Scientific Electronic Library 

Online – SciELO, nas quais foi possível obter os elementos necessários para fundamentar todo 

o processo de pesquisa, não apenas as questões conceituais propriamente ditas, mas em 

particular as lições aprendidas, positivas ou negativas, na aplicação em problemas similares ao 

da corrente pesquisa, essência do processo cientifico. Constatou-se também que o modelo AHP 

é o mais utilizado para o tipo de problema proposto nesta pesquisa. 

Adotando-se o referencial teórico e a pesquisa bibliográfica foi realizado o processo de 

sistematização da seleção dos tipos de guias, critérios e subcritérios, conforme detalhamento no 

Item 5.2 e no Item 5.3, utilizando como instrumento de coleta um formulário e como meio de 

comunicação o e-mail, seguindo os passos de outros autores. Essa medida possibilitou a 

obtenção de agilidade no processo de coleta de informações, dada a distribuição geográfica dos 

auditores. Com as informações obtidas foi possível estabelecer a hierarquia do processo 

decisório, com seus critérios; subcritérios e alternativas - Item 5.4. 

O processo de coleta dos julgamentos através de um workshop e não adotando apenas 

um único especialista, gerou importantes debates entre os auditores até a finalização da decisão 

do julgamento a ser adotado, porém retardou o processo de conclusão dessa atividade, sendo 

este um ponto importante a ser considerado na adoção desse modelo de coleta. Nos cálculos 

dos pesos e na geração dos vetores de priorização houve necessidade de calibração de alguns 

julgamentos, Item 5.6 e Item 5.7; e até no processo de simulação. O processo de calibragem foi 

identificado pelos auditores como sendo válido e necessário, dada a complexidade do tipo de 

análise em questão e pela subjetividade natural do processo decisório. 

Para o processo de avaliação, do Item 5.8 ao Item 5.11, não foi possível a adoção de 

uma planilha eletrônica em todo o processo, sendo necessário adotar a tecnologia de banco de 

dados relacional para suportar o grande volume de dados disponibilizados. 

Com os resultados apresentados, Item 5.11, identificou-se que a estruturação do 

problema de decisão e a aplicação do método AHP possibilitam um grau satisfatório de 
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assertividade, podendo auxiliar no processo de seleção de contas para auditoria de uma 

operadora de plano de saúde e também generalizado para outras aplicações similares, 

respondendo à questão de pesquisa de forma satisfatória.  

Como pontos de atenção observados na pesquisa, tem-se que o modelo AHP possui uma 

limitação do número de variáveis possíveis em um mesmo nível da hierarquia do processo de 

decisão, o que em algumas situações pode gerar dificuldades na modelagem desse processo e 

também de compreensão do modelo pelos especialistas que realizam o processo de julgamento 

dos critérios. Outro ponto observado refere-se ao limite, pois quanto mais o modelo da 

hierarquia se aproxima do limite permitido pelo AHP, a consistência se torna mais complexa. 

No caso desta pesquisa foi necessária uma remodelagem da hierarquia durante o processo, 

decorrente desse fato. Apesar do elevado grau de assertividade em relação as decisões (auditar 

e não auditar), os percentuais não se mantêm distribuídos igualmente entre as operadoras, o que 

indica um nível de diferença na forma de trabalho no processo de seleção de contas para 

auditoria, podendo ser decorrente da falta de homogeneidade dos auditores, pois pertenciam a 

operadoras distintas, assim é recomendado atenção nesse ponto. 

Como proposta de trabalhos futuros, pode-se considerar a possibilidade de ampliar os 

aspectos aqui investigados, em particular adotando-se métodos multicritério combinados para 

tornar o processo mais robusto, conforme já referenciado por outros autores na pesquisa 

bibliográfica realizada. O foco da pesquisa pode também ser estendido, incluindo-se os demais 

tipos de guias e atendimentos não abordados nesta pesquisa, assim abrangendo todas as formas 

de apresentação de contas dos atendimentos realizados junto às operadoras de planos de saúde.  
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Guia 

SP/SADT 

Registro ANS 

1 

Registro ANS Registro da operadora de 

plano privado de 

assistência à saúde na 

Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) 

    

Guia 

SP/SADT 

Nº da guia no prestador 

2 

Número da guia 

no prestador 

Número que identifica a 

guia no prestador de 

serviços. 

    

Guia 

SP/SADT 

Número da guia 

principal 
3 

Número da guia 

principal 

Número da guia principal 

    

Guia 

SP/SADT 

Data da autorização 

4 

Data da 

autorização 

Data em que a autorização 

para realização do 

atendimento/procedimento 

foi concedida pela 

operadora. 

    

Guia 

SP/SADT 

Senha 

5 

Senha Senha de autorização 

emitida pela operadora 

    

Guia 

SP/SADT 

Data de validade da 

senha 
6 

Data de validade 

da senha 

Data de validade da senha 

de autorização do 

procedimento. 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Guia 

SP/SADT 

Número da guia 

atribuído pela 

operadora 7 

Número da guia 

atribuído pela 

operadora 

Número que identifica a 

guia atribuído pela 

operadora. 

    

Guia 

SP/SADT 

Número da carteira 

8 

Número da 

carteira do 

beneficiário 

Número da carteira do 

beneficiário na operadora 

    

Guia 

SP/SADT 

Validade da carteira 

9 

Data de validade 

da carteira 

Data da validade da 

carteira do beneficiário 

    

Guia 

SP/SADT 

Nome 
10 

Nome do 

beneficiário 

Nome do beneficiário 

    

Guia 

SP/SADT 

Cartão Nacional de 

Saúde 11 

Cartão Nacional 

de Saúde 

Número do Cartão 

Nacional de Saúde do 

beneficiário     

Guia 

SP/SADT 

Atendimento a RN 

12 

Indicador de 

atendimento ao 

recém-nato 

Indica se o paciente é um 

recém-nato que está 

sendo atendido no 

contrato do responsável, 

nos termos do Art. 12, 

inciso III, alínea a, da Lei 

9.656, de 03 de junho de 

1998. 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Guia 

SP/SADT 

Código na operadora 

13 

Código do 

contratado 

solicitante na 

operadora 

Código identificador do 

prestador solicitante junto 

a operadora, conforme 

contrato estabelecido. 

    

Guia 

SP/SADT 

Nome do contratado 

14 

Nome do 

contratado 

solicitante 

Razão Social, nome 

fantasia ou nome do 

prestador contratado da 

operadora que está 

solicitando o procedimento 

    

Guia 

SP/SADT 

Nome do profissional 

solicitante 
15 

Nome do 

profissional 

solicitante 

Nome do profissional que 

está solicitando o 

procedimento. 

    

Guia 

SP/SADT 

Conselho Profissional 

16 

Conselho 

profissional do 

solicitante 

Código do conselho 

profissional do solicitante 

do procedimento ou item 

assistencial, conforme 

tabela de domínio nº 26. 

    

Guia 

SP/SADT 

Número no conselho 

17 

Número do 

solicitante no 

conselho 

profissional 

Número de registro do 

profissional solicitante no 

respectivo Conselho 

Profissional. 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Guia 

SP/SADT 

UF 

18 

UF do conselho 

do profissional 

solicitante 

Sigla da Unidade 

Federativa do Conselho 

Profissional do solicitante 

do procedimento ou item 

assistencial, conforme 

tabela de domínio nº 59. 

    

Guia 

SP/SADT 

Código CBO 

19 

Código na 

Classificação 

Brasileira de 

Ocupações do 

solicitante 

Código na Classificação 

Brasileira de Ocupações do 

profissional solicitante do 

procedimento ou item 

assistencial, conforme 

tabela de domínio nº 24. 

    

Guia 

SP/SADT 

Assinatura do 

Solicitante 
20 

Assinatura do 

profissional 

solicitante 

Assinatura do profissional 

que está fazendo a 

solicitação. 

    

Guia 

SP/SADT 

Caráter do Atendimento 

21 

Caráter do 

atendimento 

Código do caráter do 

atendimento, conforme 

tabela de domínio nº 23. 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Guia 

SP/SADT 

Data da Solicitação 

22 

Data da 

solicitação 

Data em que o profissional 

solicitando os 

procedimentos ou itens 

assistenciais. 

    

Guia 

SP/SADT 

Indicação Clínica 

23 

Indicação clínica Indicação clínica do 

profissional embasando a 

solicitação. 

    

Guia 

SP/SADT 

Tabela 

24 

Tabela de 

referência do 

procedimento ou 

item assistencial 

solicitado 

Código da tabela utilizada 

para identificar os 

procedimentos ou itens 

assistenciais solicitados, 

conforme tabela de 

domínio nº 87. 

    

Guia 

SP/SADT 

Código do 

procedimento ou item 

assistencial  
25 

Código do 

procedimento ou 

item assistencial 

solicitado 

Código identificador do 

procedimento ou item 

assistencial solicitado pelo 

prestador, conforme 

tabela de domínio. 

    

Guia 

SP/SADT 

Descrição 

26 

Descrição do 

procedimento ou 

item assistencial 

solicitado 

Descrição do procedimento 

ou item assistencial 

solicitado pelo prestador 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Guia 

SP/SADT 

Qtde Solic 

27 

Quantidade 

solicitada do 

procedimento ou 

item assistencial 

Quantidade do 

procedimento ou item 

assistencial solicitado pelo 

prestador. 

    

Guia 

SP/SADT 

Qtde Aut 

28 

Quantidade 

autorizada do 

procedimento ou 

item assistencial 

Quantidade do 

procedimento ou item 

assistencial autorizada 

pela operadora 

    

Guia 

SP/SADT 

Código na operadora 

29 

Código do 

contratado 

executante na 

operadora 

Código identificador do 

prestador contratado 

executante junto a 

operadora, conforme 

contrato estabelecido. 

    

Guia 

SP/SADT 

Nome do contratado 

30 

Nome do 

contratado 

executante 

Razão Social, nome 

fantasia ou nome do 

prestador contratado da 

operadora que executou o 

procedimento. 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Guia 

SP/SADT 

Código CNES 

31 

Código no 

Cadastro 

Nacional de 

Estabelecimentos 

de Saúde do 

executante 

Código do prestador 

executante no Cadastro 

Nacional de 

Estabelecimentos de 

Saúde do Ministério da 

Saúde (CNES/MS) 

    

Guia 

SP/SADT 

Tipo de Atendimento 

32 

Tipo de 

atendimento 

Código do tipo de 

atendimento, conforme 

tabela de domínio nº 50. 

    

Guia 

SP/SADT 

Indicação de Acidente 

33 

Indicação de 

acidente ou 

doença 

relacionada 

Indica se o atendimento é 

devido a acidente ocorrido 

com o beneficiário ou 

doença relacionada, 

conforme tabela de 

domínio nº 36. 

    

Guia 

SP/SADT 

Tipo de consulta 

34 

Tipo de consulta Código do tipo de consulta 

realizada, conforme tabela 

de domínio nº 52. 

    

Guia 

SP/SADT 

Motivo de 

Encerramento do 

Atendimento 35 

Motivo de 

Encerramento 

Código do motivo de 

encerramento do 

atendimento, conforme 

tabela de domínio nº 39. 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Guia 

SP/SADT 

Data 

36 

Data de 

realização 

Data em que o 

atendimento/procedimento 

foi realizado     

Guia 

SP/SADT 

Hora Inicial 

37 

Hora inicial da 

realização do 

procedimento 

Horário inicial da 

realização do 

procedimento 

    

Guia 

SP/SADT 

Hora Final 

38 

Hora final da 

realização do 

procedimento 

Horário final da realização 

do procedimento 

    

Guia 

SP/SADT 

Tabela 

39 

Tabela de 

referência do 

procedimento ou 

item assistencial 

realizado 

Código da tabela utilizada 

para identificar os 

procedimentos realizados 

ou itens assistenciais 

utilizados, conforme tabela 

de domínio nº 87. 

    

Guia 

SP/SADT 

Código do 

Procedimento 

40 

Código do 

procedimento 

realizado 

Código identificador do 

procedimento realizado 

pelo prestador, conforme 

tabela de domínio. 

    

Guia 

SP/SADT 

Descrição 

41 

Descrição do 

procedimento 

realizado 

Descrição do procedimento 

realizado 

    



132 

 

Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Guia 

SP/SADT 

Qtde 

42 

Quantidade de 

procedimentos 

realizados 

Quantidade realizada do 

procedimento 

    

Guia 

SP/SADT 

Via 

43 

Via de acesso Código da via de acesso 

utilizada para realização 

do procedimento, 

conforme tabela de 

domínio nº 61. 

    

Guia 

SP/SADT 

Téc 

44 

Técnica utilizada 

para realização 

do procedimento 

Código da técnica utilizada 

para realização do 

procedimento, conforme 

tabela de domínio nº 48. 

    

Guia 

SP/SADT 

Fator Red / Acrésc 

45 

Fator de redução 

ou acréscimo 

Fator de redução ou 

acréscimo sobre o valor do 

procedimento realizado ou 

item assistencial utilizado. 

    

Guia 

SP/SADT 

Valor Unitário 

46 

Valor unitário do 

procedimento 

realizado ou item 

assistencial 

utilizado 

Valor unitário do 

procedimento realizado.     
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Guia 

SP/SADT 

Valor Total 

47 

Valor total por 

procedimento 

realizado 

Valor total do 

procedimento realizado, 

considerando a quantidade 

de procedimentos 

realizados, o valor unitário 

e o fator de redução ou 

acréscimo 

    

Guia 

SP/SADT 

Seq. Ref 

48 

Sequencial de 

referência do 

procedimento 

realizado 

Número sequencial 

referência do 

procedimento ou exame 

realizado do qual o 

profissional participou. 

    

Guia 

SP/SADT 

Grau Part 

49 

Grau de 

participação do 

profissional 

Grau de participação do 

profissional na realização 

do procedimento, 

conforme tabela de 

domínio nº 35. 

    

Guia 

SP/SADT 

Código na Operadora / 

CPF 

50 

Código do 

contratado 

executante na 

operadora 

Código na Operadora ou 

CPF do profissional que 

executou o procedimento. 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Guia 

SP/SADT 

Nome do profissional 

51 

Nome do 

profissional 

executante 

Nome do profissional que 

executou o procedimento. 

    

Guia 

SP/SADT 

Conselho Profissional 

52 

Conselho 

profissional do 

executante 

Código do conselho do 

profissional que executou 

o procedimento, conforme 

tabela de domínio nº 26. 

    

Guia 

SP/SADT 

Número no conselho 

53 

Número do 

executante no 

conselho 

profissional 

Número de registro no 

respectivo Conselho 

Profissional do profissional 

que executou o 

procedimento. 

    

Guia 

SP/SADT 

UF 

54 

UF do conselho 

do profissional 

executante 

Sigla da Unidade 

Federativa do Conselho 

Profissional do executante 

do procedimento, 

conforme tabela de 

domínio nº 59. 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Guia 

SP/SADT 

Código CBO 

55 

Código na 

Classificação 

Brasileira de 

Ocupações do 

executante 

Código na Classificação 

Brasileira de Ocupações do 

profissional executante do 

procedimento, conforme 

tabela de domínio nº 24. 

    

Guia 

SP/SADT 

Data de realização de 

procedimentos em série 
56 

Data de 

realização 

Data em que o 

atendimento/procedimento 

foi realizado. 

    

Guia 

SP/SADT 

Assinatura do 

beneficiário ou 

responsável na 

realização de 

procedimentos em série 
57 

Assinatura do 

beneficiário ou 

responsável 

Assinatura do beneficiário 

ou responsável. 

    

Guia 

SP/SADT 

Observação/Justificativa 

58 

Observação / 

Justificativa 

Campo utilizado para 

adicionar quaisquer 

observações sobre o 

atendimento ou 

justificativas que julgue 

necessário 

    

Guia 

SP/SADT 

Total de Procedimentos 

59 

Valor total de 

procedimentos 

Valor total de todos os 

procedimentos realizados. 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Guia 

SP/SADT 

Total de Taxas Diversas 

e Aluguéis 

60 

Valor total de 

taxas e aluguéis 

Valor total das taxas 

diversas e aluguéis, 

considerando o somatório 

de todas as taxas e 

aluguéis cobrados 

    

Guia 

SP/SADT 

Total de Materiais 

61 

Valor total de 

materiais 

Valor total dos materiais, 

considerando o valor 

unitário de cada material e 

a quantidade utilizada. 

    

Guia 

SP/SADT 

Total de OPME 

62 

Valor total de 

OPME 

Valor total das órteses, 

próteses e materiais 

especiais, considerando o 

valor unitário de cada 

material e a quantidade 

utilizada. 

    

Guia 

SP/SADT 

Total de Medicamentos 

63 

Valor total de 

medicamentos 

Valor total dos 

medicamentos, 

considerando o valor 

unitário e a quantidade de 

cada medicamento 

utilizado 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Guia 

SP/SADT 

Total Gases Medicinais 

64 

Valor total de 

gases medicinais 

Valor total dos gases 

medicinais, considerando o 

somatório de todos os 

itens de gases medicinais 

utilizados 

    

Guia 

SP/SADT 

Total Geral 

65 

Valor do total 

geral 

Somatório de todos os 

valores totais de 

procedimentos realizados 

e itens assistenciais 

utilizados 

    

Guia 

SP/SADT 

Assinatura do 

responsável pela 

Autorização 66 

Assinatura do 

responsável pela 

autorização 

Assinatura do responsável 

pela autorização concedida 

pela operadora. 

    

Guia 

SP/SADT 

Assinatura do 

Beneficiário ou 

Responsável 
67 

Assinatura do 

beneficiário ou 

responsável 

Assinatura do beneficiário 

ou responsável. 

    

Guia 

SP/SADT 

Assinatura do 

contratado 68 

Assinatura do 

contratado 

Assinatura do prestador 

contratado. 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Anexo 

Outras 

Despesas 

Registro ANS 

1 

Registro ANS Registro da operadora de 

plano privado de 

assistência à saúde na 

Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Número da guia 

referenciada 2 

Número da guia 

referenciada 

Número da guia à qual 

esse anexo está vinculado. 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Código na operadora 

3 

Código do 

contratado 

executante na 

operadora 

Código identificador do 

prestador contratado 

executante junto a 

operadora, conforme 

contrato estabelecido. 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Nome do contratado 

4 

Nome do 

contratado 

executante 

Razão Social, nome 

fantasia ou nome do 

prestador contratado da 

operadora que executou o 

procedimento. 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Anexo 

Outras 

Despesas 

Código CNES 

5 

Código no 

Cadastro 

Nacional de 

Estabelecimentos 

de Saúde do 

executante 

Código do prestador 

executante no Cadastro 

Nacional de 

Estabelecimentos de 

Saúde do Ministério da 

Saúde (CNES/MS) 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

CD 

6 

Código da 

despesa 

Código da natureza da 

despesa, conforme tabela 

de domínio nº 25. 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Data 

7 

Data de 

realização 

Data de realização da 

despesa 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Hora inicial 

8 

Hora inicial da 

realização do 

procedimento 

Horário inicial da 

realização da despesa 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Hora final 

9 

Hora final da 

realização do 

procedimento 

Horário final da realização 

da despesa 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Anexo 

Outras 

Despesas 

Tabela 

10 

Tabela de 

referência do 

procedimento ou 

item assistencial 

realizado 

Código da tabela utilizada 

para identificar os 

procedimentos realizados 

ou itens assistenciais 

utilizados, conforme tabela 

de domínio nº 87. 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Código do item 

11 

Código do item 

assistencial 

utilizado 

Código do item 

assistencial das despesas 

realizadas, conforme 

tabela utilizada 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Qtde 

12 

Quantidade do 

item assistencial 

utilizado 

Quantidade realizada da 

despesa apresentada 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Unidade de medida 

13 

Unidade de 

Medida 

Código da unidade de 

medida, conforme tabela 

de domínio nº 60. 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Fator Red / Acrésc 

14 

Fator de redução 

ou acréscimo 

Fator de redução ou 

acréscimo sobre o valor do 

procedimento realizado ou 

item assistencial utilizado. 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Anexo 

Outras 

Despesas 

Valor unitário 

15 

Valor unitário do 

procedimento 

realizado ou item 

assistencial 

utilizado 

Valor unitário do item 

assistencial realizado 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Valor total 

16 

Valor total dos 

itens 

assistenciais 

utilizados 

Valor total dos itens 

assistenciais utilizados, 

considerando a quantidade 

do item assistencial, o 

valor unitário e o fator de 

redução ou acréscimo. 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Registro ANVISA do 

material 17 

Registro ANVISA 

do material 

Número de registro do 

material na ANVISA 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Referência do material 

no fabricante 
18 

Código de 

referência do 

material no 

fabricante 

Código de referência do 

material no fabricante 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Anexo 

Outras 

Despesas 

Nº autorização de 

funcionamento da 

empresa 

19 

Número da 

autorização de 

funcionamento 

da empresa da 

qual o material 

está sendo 

comprado. 

Número da autorização de 

funcionamento da 

empresa da qual o 

material está sendo 

comprado. 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Descrição 

20 

Descrição do 

item assistencial 

utilizado 

Descrição do item 

assistencial utilizado 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Total de gases 

medicinais 

21 

Valor total de 

gases medicinais 

Valor total dos gases 

medicinais, considerando o 

somatório de todos os 

itens de gases medicinais 

utilizados 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Total de medicamentos 

22 

Valor total de 

medicamentos 

Valor total dos 

medicamentos, 

considerando o valor 

unitário e a quantidade de 

cada medicamento 

utilizado 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Anexo 

Outras 

Despesas 

Total de materiais 

23 

Valor total de 

materiais 

Valor total dos materiais, 

considerando o valor 

unitário de cada material e 

a quantidade utilizada. 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Total de OPME 

24 

Valor total de 

OPME 

Valor total das OPMEs, 

considerando o valor 

unitário de cada OPME e a 

quantidade utilizada. 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Total de taxas e 

aluguéis 

25 

Valor total de 

taxas e aluguéis 

Valor total das taxas e 

aluguéis, considerando o 

somatório de todas as 

taxas e aluguéis cobrados 

    

Anexo 

Outras 

Despesas 

Total de diárias 

26 

Valor total de 

diárias 

Valor total das diárias, 

considerando o valor de 

cada diária e a quantidade 

de diárias cobradas 
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Tipo Termo 

Num. 

do 

Campo 

na 

guia 

Nome do 

campo na guia 
Descrição 

Utilizar 

como 

critério 

(sim ou 

não)? 

Em caso afirmativo, 

deve-se adotar algum 

tipo de particionamento 

dos dados?  Caso 

afirmativo, indicar 

qual? 

Anexo 

Outras 

Despesas 

Total geral 

27 

Valor do total 

geral 

Somatório de todos os 

valores totais de 

procedimentos realizados 

e itens assistenciais 

utilizados 
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APÊNDICE D 

 

 

 

 

Formulários da coleta dos julgamentos dos critérios preenchido 
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À luz do foco principal: Qual ação mais adequada para análise da conta sob a ótica da auditoria ?, nível 1  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada um dos 

critérios/subcritérios apresentados em relação aos demais do mesmo nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão.  

Escala Numérica 
JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 

intermediário 
entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

moderada 

valor 

intermediário 
entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

forte 

valor 

intermediário 
entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 

intermediário 
entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

C1 - Tipo de Atendimento 

X (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  C2 - Caráter  do 

Atendimento 

C1 - Tipo de Atendimento 
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  X 

C3 - Valores Apresentados 

C1 - Tipo de Atendimento 

X (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

C4 - Quantidade  Total 

Apresentada maior que 10 

C2 - Caráter  do 

Atendimento 
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  X 

C3 - Valores Apresentados 

C2 - Caráter  do 

Atendimento 

X (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

C4 - Quantidade  Total 

Apresentada maior que 10 

C3 - Valores Apresentados 

X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  

C4 - Quantidade  Total 

Apresentada maior que 10 
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À luz do critério "valores apresentados", nível 2  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada um dos subcritérios apresentados em relação aos demais do mesmo nível , que 

possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica 
JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

moderada 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

forte 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

C1 - Valor total da conta 

maior que R$ 2.000,00 

X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  
C2 - Valor OPME  

(qualquer valor) 

C1 - Valor total da conta 

maior que R$ 2.000,00 

X (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  C3  - Valores Gases   

maiores que  

R$ 1.000,00 

C1 - Valor total da conta 

maior que R$ 2.000,00 

X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  
C4 - Valores Taxas 

(qualquer valor) 

C1 - Valor total da conta 

maior que R$ 2.000,00 

X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  C5 - Valores Honorários 

maiores que  

R$ 2.000,00 

C1 - Valor total da conta 

maior que R$ 2.000,00 

X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  C6 - Valores Medicamentos 

maiores que  

R$ 100,00 

C1 - Valor total da conta 

maior que R$ 2.000,00 

X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )   C7 - Valores Materiais 

maiores que  

R$ 1.000,00 

C2 - Valor OPME  

(qualquer valor) 

X (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  C3  - Valores Gases   

maiores que  

R$ 1.000,00 

C2 - Valor OPME  

(qualquer valor) 

X (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  
C4 - Valores Taxas 

(qualquer valor) 
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C2 - Valor OPME  

(qualquer valor) 

(      )  (      )  2 (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X C5 - Valores Honorários 

maiores que  

R$ 2.000,00 

C2 - Valor OPME  

(qualquer valor) 

X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  C6 - Valores Medicamentos 

maiores que  

R$ 100,00 

C2 - Valor OPME  

(qualquer valor) 

X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )   C7 - Valores Materiais 

maiores que  

R$ 1.000,00 

C3  - Valores Gases   

maiores que  

R$ 1.000,00 

X (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  
C4 - Valores Taxas 

(qualquer valor) 

C3  - Valores Gases   

maiores que  

R$ 1.000,00 

(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  X C5 - Valores Honorários 

maiores que  

R$ 2.000,00 

C3  - Valores Gases   

maiores que  

R$ 1.000,00 

X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  C6 - Valores Medicamentos 

maiores que  

R$ 100,00 

C3  - Valores Gases   

maiores que  

R$ 1.000,00 

X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )   C7 - Valores Materiais 

maiores que  

R$ 1.000,00 

C4 - Valores Taxas 

(qualquer valor) 

(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  x (      )  X C5 - Valores Honorários 

maiores que  

R$ 2.000,00 

C4 - Valores Taxas 

(qualquer valor) 

X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  C6 - Valores Medicamentos 

maiores que  

R$ 100,00 

C4 - Valores Taxas 

(qualquer valor) 

(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  X  C7 - Valores Materiais 

maiores que  

R$ 1.000,00 

C5 - Valores Honorários 

maiores que  

R$ 2.000,00 

X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  C6 - Valores Medicamentos 

maiores que  

R$ 100,00 
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C5 - Valores Honorários 

maiores que  

R$ 2.000,00 

X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )   C7 - Valores Materiais 

maiores que  

R$ 1.000,00 

C6 - Valores Medicamentos 

maiores que  

R$ 100,00 

(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  X  C7 - Valores Materiais 

maiores que  

R$ 1.000,00 

             

             

À luz do critério "Tipo de Atendimento", nível 2  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada um dos subcritérios apresentados em relação aos demais do mesmo nível , que 

possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica 
JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

moderada 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

forte 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

C1 - Remoção 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

C2 - Pequena Cirurgia 

C1 - Remoção 

X (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  
C3 - Outras Terapias / Saúde 
Ocupacional 

C1 - Remoção 

X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  
C4 - Exame 
Ambulatorial/Pequeno 
Atendimento 

C1 - Remoção 

X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  C5 - 
Quimioterapia/Radioterapia 

C1 - Remoção 

(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  X C6 - Terapia Renal 
Substitutiva 

C1 - Remoção 
X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

C7 - Pronto Socorro 

C2 - Pequena Cirurgia 

X (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  
C3 - Outras Terapias / Saúde 
Ocupacional 

C2 - Pequena Cirurgia 

X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  
C4 - Exame 
Ambulatorial/Pequeno 
Atendimento 
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C2 - Pequena Cirurgia 

(      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X C5 - 
Quimioterapia/Radioterapia 

C2 - Pequena Cirurgia 

X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  C6 - Terapia Renal 
Substitutiva 

C2 - Pequena Cirurgia 
X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

C7 - Pronto Socorro 

C3 - Outras Terapias / Saúde 
Ocupacional 

x x (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  
C4 - Exame 
Ambulatorial/Pequeno 
Atendimento 

C3 - Outras Terapias / Saúde 
Ocupacional 

(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X X 
C5 - 
Quimioterapia/Radioterapia 

C3 - Outras Terapias / Saúde 
Ocupacional 

(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  X 
C6 - Terapia Renal 
Substitutiva 

C3 - Outras Terapias / Saúde 
Ocupacional 

(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  X 

C7 - Pronto Socorro 

C4 - Exame 
Ambulatorial/Pequeno 
Atendimento 

(      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X 
C5 - 
Quimioterapia/Radioterapia 

C4 - Exame 
Ambulatorial/Pequeno 
Atendimento 

X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  
C6 - Terapia Renal 
Substitutiva 

C4 - Exame 
Ambulatorial/Pequeno 
Atendimento 

(      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X 

C7 - Pronto Socorro 

C5 - 
Quimioterapia/Radioterapia 

X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  C6 - Terapia Renal 
Substitutiva 

C5 - 
Quimioterapia/Radioterapia 

X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

C7 - Pronto Socorro 

C6 - Terapia Renal 
Substitutiva 

X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

C7 - Pronto Socorro 
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À luz do critério "Caráter do Atendimento", nível 2  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada um dos subcritérios apresentados em relação aos demais do mesmo nível , 

que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

moderada 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

forte 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

C1 - Urgência / 

Emergência 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  

C2 - Eletivo 

             
À luz do critério "  Valor total da conta maior que R$ 2.000,00", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em relação as 

demais do mesmo nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

moderada 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

forte 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 
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À luz do critério "Valor OPME  (qualquer valor)", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em relação as demais do mesmo 

nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 

intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

moderada 

valor 

intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

forte 

valor 

intermediário 

entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 

intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  X A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

             

             
À luz do critério "Valores Gases   maiores que R$ 1.000,00", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em relação as demais do 

mesmo nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

moderada 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

forte 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  X A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 
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À luz do critério " Valores Taxas (qualquer valor)", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em 

relação as demais do mesmo nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

moderada 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

forte 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  X A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

             
À luz do critério "Valores Honorários maiores que R$ 2.000,00", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em relação as 

demais do mesmo nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

moderada 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

forte 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 
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À luz do critério "Valores Medicamentos maiores que R$ 100,00", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em relação as 

demais do mesmo nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

moderada 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

forte 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  X A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

             

À luz do critério " Quantidade  Total Apresentada maior que 10", nível 2  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das 

alternativas apresentados em relação as demais do mesmo nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

moderada 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

forte 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  X A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  X A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 
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À luz do critério "Remoção", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em relação as 

demais do mesmo nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

moderada 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

forte 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

             
À luz do critério "Pequena Cirurgia", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em relação as demais do mesmo nível , que 

possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

moderada 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

forte 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 
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À luz do critério "C3 - Outras Terapias / Saúde Ocupacional", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em relação as demais 

do mesmo nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

moderada 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

forte 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  X A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  X A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
(      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

             

             

À luz do critério "Exame Ambulatorial/Pequeno Atendimento", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em relação as demais 

do mesmo nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

moderada 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

forte 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X X 

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  X 

A4 - Não Auditar 
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A3 - Auditoria 

Administrativa 
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  X 

A4 - Não Auditar 

             

             

À luz do critério "Quimioterapia/Radioterapia", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em relação as 

demais do mesmo nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

moderada 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

forte 

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 

intermediário 

entre os dois 
julgamentos 

Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 

X (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 

X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

             

À luz do critério "Terapia Renal Substitutiva", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em relação as 

demais do mesmo nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 

intermediário 
entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

moderada 

valor 

intermediário 
entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

forte 

valor 

intermediário 
entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 

intermediário 
entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 

X (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 
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A2 - Auditoria 

Enfermagem 

X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

             

À luz do critério "Pronto Socorro", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em relação as demais do mesmo nível , que 

possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

moderada 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

forte 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

             

À luz do critério "Eletivo", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em relação as demais do mesmo 

nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 

intermediário 
entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

moderada 

valor 

intermediário 
entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

forte 

valor 

intermediário 
entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 

intermediário 
entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 

X (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 
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A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 

X X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

             

À luz do critério "Urgência/Emergência", nível 3  da hierarquia do problema proposto; julgue o nível de relevância para cada uma das alternativas apresentados em relação as 

demais do mesmo nível , que possuam maior peso no processo de tomada de decisão para o critério indicado.  

Escala Numérica JULGAMENTO   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     

Critério / Subcritério 

Relevante 
Igual 

Relevância 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

moderada 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

forte 

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 

Relevância 

muito 

forte  

valor 
intermediário 

entre os dois 

julgamentos 
Relevância 

absoluta 

Relevante 

Critério / Subcritério 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A2 - Auditoria 

Enfermagem 

A1 - Auditoria 

Médica 

X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A1 - Auditoria 

Médica 
X (      )  (      )  (      )  (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 

X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  A3 - Auditoria 

Administrativa 

A2 - Auditoria 

Enfermagem 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 

A3 - Auditoria 

Administrativa 
X (      )  X (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  

A4 - Não Auditar 
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APÊNDICE E 

 

 

 

 

Quadros  dos Julgamentos Realizados;  

Quadros dos Julgamentos Normalizados;  

Cálculos dos Vetores de Prioridades Locais – PML e  

Cálculos de Consistências
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  
Julgamentos  à luz do foco principal: Qual ação 

mais adequada para análise da conta sob a ótica 
da auditoria ? C1 C2 C3 C4  

C1 - Tipo de Atendimento 1,000 3,000 0,143 4,000  

C2 - Caráter  do Atendimento 0,333 1,000 0,111 3,000  

C3 - Valores Apresentados 7,000 9,000 1,000 9,000  

C4 - Quantidade  Total Apresentada maior que 10 0,250 0,333 0,111 1,000  

Soma 8,583 13,333 1,365 17,000  

      

Prioridades Médias Locais (PML) 

Julgamentos  à  luz do foco principal C1 C2 C3 C4 PML 

C1 - Tipo de Atendimento 0,117 0,225 0,105 0,235 0,170 

C2 - Caráter  do Atendimento 0,039 0,075 0,081 0,176 0,093 

C3 - Valores Apresentados 0,816 0,675 0,733 0,529 0,688 

C4 - Quantidade  Total Apresentada maior que 10 0,029 0,025 0,081 0,059 0,049 
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  a luz do foco principal C1 C2 C3 C4  

C1 - Tipo de Atendimento 0,170 0,279 0,098 0,194  

C2 - Caráter  do Atendimento 0,057 0,093 0,076 0,146  

C3 - Valores Apresentados 1,193 0,836 0,688 0,437  

C4 - Quantidade  Total Apresentada maior que 10 0,043 0,031 0,076 0,049  

      

P"PS 0,742 0,372 3,154 0,199  

      

Pauxiliar 4,354 4,002 4,584 4,088  

λmáx 4,257     

IC - Índice de Consistência 0,086     

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 0,096  <= 0,1 
dentro dos padrões; 

logo consistente. 
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A 
Julgamentos  à luz do foco principal: Conta para auditoria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 - Valor total da conta maior que  R$ 2.000,00 
    
1,000  

     
1,000  

   
3,000  

   
9,000  

      
1,000  

   
7,000  

   
7,000   

C2 - Valor OPME  (qualquer valor) 
    
1,000  

     
1,000  

   
3,000  

   
4,000  

      
0,500  

   
9,000  

   
1,000   

C3 - Valores Gases   maiores que R$ 1.000,00 
    
0,333  

     
0,333  

   
1,000  

   
2,000  

      
0,125  

   
7,000  

   
1,000   

C4 - Valores Taxas (qualquer valor) 
    
0,111  

     
0,250  

   
0,500  

   
1,000  

      
0,125  

   
1,000  

   
0,200   

C5 - Valores Honorários maiores que R$ 2.000,00 
    
1,000  

     
2,000  

   
8,000  

   
8,000  

      
1,000  

   
6,000  

   
1,000   

C6 - Valores Medicamentos maiores que R$ 100,00 
    
0,143  

     
0,111  

   
0,143  

   
1,000  

      
0,167  

   
1,000  

   
0,200   

C7 - Valores Materiais maiores que R$ 1.000,00 
    
0,143  

     
1,000  

   
1,000  

   
5,000  

      
1,000  

   
5,000  

   
1,000   

Soma 
    
3,730  

     
5,694  

 
16,643  

 
30,000  

      
3,917  

 
36,000  

 
11,400   
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Prioridades Médias Locais (PML) 

Julgamentos  a luz do foco principal C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 PML 

C1 - Valor total da conta maior que  R$ 2.000,00 
    
0,268  

     
0,176  

   
0,180  

   
0,300  

      
0,255  

   
0,194  

   
0,614  

             
0,284  

C2 - Valor OPME  (qualquer valor) 
    
0,268  

     
0,176  

   
0,180  

   
0,133  

      
0,128  

   
0,250  

   
0,088  

             
0,175  

C3 - Valores Gases   maiores que R$ 1.000,00 
    
0,089  

     
0,059  

   
0,060  

   
0,067  

      
0,032  

   
0,194  

   
0,088  

             
0,084  

C4 - Valores Taxas (qualquer valor) 
    
0,030  

     
0,044  

   
0,030  

   
0,033  

      
0,032  

   
0,028  

   
0,018  

             
0,031  

C5 - Valores Honorários maiores que R$ 2.000,00 
    
0,268  

     
0,351  

   
0,481  

   
0,267  

      
0,255  

   
0,167  

   
0,088  

             
0,268  

C6 - Valores Medicamentos maiores que R$ 100,00 
    
0,038  

     
0,020  

   
0,009  

   
0,033  

      
0,043  

   
0,028  

   
0,018  

             
0,027  

C7 - Valores Materiais maiores que R$ 1.000,00 
    
0,038  

     
0,176  

   
0,060  

   
0,167  

      
0,255  

   
0,139  

   
0,088  

             
0,132  
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  

Julgamentos  a luz do foco principal C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  

C1 - Valor total da conta maior que  R$ 2.000,00 0,284 0,175 0,252 0,276 0,268 0,188 0,923  

C2 - Valor OPME  (qualquer valor) 0,284 0,175 0,252 0,122 0,134 0,241 0,132  

C3 - Valores Gases   maiores que R$ 1.000,00 0,095 0,058 0,084 0,061 0,034 0,188 0,132  

C4 - Valores Taxas (qualquer valor) 0,032 0,044 0,042 0,031 0,034 0,027 0,026  

C5 - Valores Honorários maiores que R$ 2.000,00 0,284 0,349 0,673 0,245 0,268 0,161 0,132  

C6 - Valores Medicamentos maiores que R$ 100,00 0,041 0,019 0,012 0,031 0,045 0,027 0,026  

C7 - Valores Materiais maiores que R$ 1.000,00 0,041 0,175 0,084 0,153 0,268 0,134 0,132  

         

P"PS 
    
2,365  

     
1,340  

   
0,651  

   
0,235  2,112 0,200 0,986  

         

Pauxiliar 
    
8,328  

     
7,674  

   
7,742  7,661 7,878 7,479 7,483  
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λmáx 
    
7,749         

IC - Índice de Consistência 
    
0,125         

         

Matriz de Ordem 7 1,35 IR       

RC IC/IR 
     
0,093   <= 0,1 dentro dos padrões; logo consistente 

 

 

Quadro de Julgamentos, Matriz = A  

Julgamentos  à luz do critério: Tipo de Atendimento C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  

C1 - Remoção 
    
1,000  

       
1,000        3,000  

        
2,000  

     
1,000  

       
0,143      1,000   

C2 - Pequena Cirurgia 
    
1,000  

       
1,000        3,000  

        
2,000  

     
0,333  

       
1,000      1,000   

C3 - Outras Terapias / Saúde Ocupacional 
    
0,333  

       
0,333        1,000  

        
1,000  

     
0,111  

       
0,143      0,143   

C4 - Exame Ambulatorial/Pequeno Atendimento 
    
0,333  

       
0,500        1,000  

        
1,000  

     
0,250  

       
1,000      0,500   

C5 - Quimioterapia/Radioterapia 
    
1,000  

       
3,000        9,000  

        
4,000  

     
1,000  

       
1,000      1,000   

C6 - Terapia Renal Substitutiva 
    
7,000  

       
1,000        7,000  

        
1,000  

     
1,000  

       
1,000      1,000   

C7 - Pronto Socorro 
    
1,000  

       
1,000        7,000  

        
2,000  

     
1,000  

       
1,000      1,000   

Soma 
  
11,667  

       
7,833  

    
31,000  

     
13,000  

     
4,694  

       
5,286      5,643   
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Prioridades Médias Locais (PML) 

Julgamentos  à luz do critério: Tipo de Atendimento C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 PML 

C1 - Remoção 
    
0,086  

       
0,128        0,097  

        
0,154  

     
0,213  

       
0,027      0,177        0,126  

C2 - Pequena Cirurgia 
    
0,086  

       
0,128        0,097  

        
0,154  

     
0,071  

       
0,189      0,177        0,129  

C3 - Outras Terapias / Saúde Ocupacional 
    
0,029  

       
0,043        0,032  

        
0,077  

     
0,024  

       
0,027      0,025        0,037  

C4 - Exame Ambulatorial/Pequeno Atendimento 
    
0,029  

       
0,064        0,032  

        
0,077  

     
0,053  

       
0,189      0,089        0,076  

C5 - Quimioterapia/Radioterapia 
    
0,086  

       
0,383        0,290  

        
0,308  

     
0,213  

       
0,189      0,177        0,235  

C6 - Terapia Renal Substitutiva 
    
0,600  

       
0,128        0,226  

        
0,077  

     
0,213  

       
0,189      0,177        0,230  

C7 - Pronto Socorro 
    
0,086  

       
0,128        0,226  

        
0,154  

     
0,213  

       
0,189      0,177        0,167  
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à luz do critério: Tipo de Atendimento C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  

C1 - Remoção 0,126 0,129 0,110 0,152 0,235 0,033 0,167  

C2 - Pequena Cirurgia 0,126 0,129 0,110 0,152 0,078 0,230 0,167  

C3 - Outras Terapias / Saúde Ocupacional 0,042 0,043 0,037 0,076 0,026 0,033 0,024  

C4 - Exame Ambulatorial/Pequeno Atendimento 0,042 0,064 0,037 0,076 0,059 0,230 0,084  

C5 - Quimioterapia/Radioterapia 0,126 0,386 0,330 0,304 0,235 0,230 0,167  

C6 - Terapia Renal Substitutiva 0,881 0,129 0,256 0,076 0,235 0,230 0,167  

C7 - Pronto Socorro 0,126 0,129 0,256 0,152 0,235 0,230 0,167  

         

P"PS 
    
0,952  

       
0,993        0,281  

        
0,592  1,779 1,975 1,296  

         

Pauxiliar 
    
7,564  

       
7,708        7,661  7,775 7,564 8,588 7,736  

λmáx 
    
7,799         

IC - Índice de Consistência 
    
0,133         

         

Matriz de Ordem 7 1,35 IR       

RC IC/IR 
       
0,099   <= 0,1 dentro dos padrões; logo consistente 
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  
Julgamentos  à luz do critério: Caráter do 

atendimento C1 C2  

C1 - Urgência / Emergência 
                     
1,00  

                         
8,00   

C2 - Eletivo 
                     
0,13  

                         
1,00   

Soma 
                     
1,13  

                         
9,00   

    

Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: Caráter do 

atendimento C1 C2 PML 

C1 - Urgência / Emergência 
                     
0,89  

                         
0,89  

                         
0,889  

C2 - Eletivo 
                     
0,11  

                         
0,11  

                         
0,111  

    

Obs: Toda matriz de ordem 2 é 
consistente    
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  
Julgamentos  à luz do critério: C1 - 
Valor total da conta maior que  R$ 

2.000,00 A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

2,000  
                     

2,000  
                       

8,000   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

0,500  
                        

1,000  
                     

1,000  
                       

8,000   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

0,500  
                        

1,000  
                     

1,000  
                       

8,000   

A4 - Não Auditar 
                        

0,125  
                        

0,125  
                     

0,125  
                       

1,000   

Soma 
                        

2,125  
                        

4,125  
                     

4,125  
                     

25,000   

      

Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: C1 - 
Valor total da conta maior que  R$ 

2.000,00 A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,471  

                        
0,485  

                     
0,485  

                       
0,320  

       
0,440  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,235  

                        
0,242  

                     
0,242  

                       
0,320  

       
0,260  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,235  

                        
0,242  

                     
0,242  

                       
0,320  

       
0,260  

A4 - Não Auditar 
                        
0,059  

                        
0,030  

                     
0,030  

                       
0,040  

       
0,040  
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos à luz do critério: C1 - 
Valor total da conta maior que  R$ 

2.000,00 A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,440  

                        
0,520  

                     
0,520  

                       
0,319   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
0,220  

                        
0,260  

                     
0,260  

                       
0,319   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,220  

                        
0,260  

                     
0,260  

                       
0,319   

A4 - Não Auditar 
                       
0,055  

                        
0,033  

                     
0,033  

                       
0,040   

      

P"PS 
                        
1,799  

                        
1,059  

                     
1,059  

                       
0,160   

Pauxiliar 
                        
4,088  

                        
4,072  

                     
4,072  

                       
4,011   

λmáx 
                        
4,061       

IC - Índice de 
Consistência 

                        
0,020       

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,023   <= 0,1 
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  

Julgamentos  à luz do critério: C2 - 
Valor OPME  (qualquer valor) A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

0,125  
                     

2,000  
                       

2,000   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

8,000  
                        

1,000  
                     

7,000  
                       

8,000   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

0,500  
                        

0,143  
                     

1,000  
                       

2,000   

A4 - Não Auditar 
                        

0,500  
                        

0,125  
                     

0,500  
                       

1,000   

Soma 
                     

10,000  
                        

1,393  
                   

10,500  
                     

13,000   

      

Prioridades Médias Locais (PML) 

Julgamentos  à luz do critério: C2 - 
Valor OPME  (qualquer valor) A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,100  

                        
0,090  

                     
0,190  

                       
0,154  

       
0,134  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,800  

                        
0,718  

                     
0,667  

                       
0,615  

       
0,700  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,050  

                        
0,103  

                     
0,095  

                       
0,154  

       
0,100  

A4 - Não Auditar 
                        
0,050  

                        
0,090  

                     
0,048  

                       
0,077  

       
0,066  
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  

Julgamentos  à  luz do critério: C2 - 
Valor OPME  (qualquer valor) A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,134  

                        
0,088  

                     
0,201  

                       
0,132   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
1,068  

                        
0,700  

                     
0,703  

                       
0,529   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,067  

                        
0,100  

                     
0,100  

                       
0,132   

A4 - Não Auditar 
                       
0,067  

                        
0,088  

                     
0,050  

                       
0,066   

      

P"PS 
                        
0,554  

                        
3,000  

                     
0,399  

                       
0,271   

      

Pauxiliar 
                        
4,149  

                        
4,285  

                     
3,977  

                       
4,095   

λmáx 
                        
4,126       

IC - Índice de 
Consistência 

                        
0,042       
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Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,047   <= 0,1  

Quadro de Julgamentos, Matriz = A  
Julgamentos  à luz do critério: C3 - 

Valores Gases   maiores que R$ 
1.000,00 A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

0,125  
                     

2,000  
                       

2,000   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

8,000  
                        

1,000  
                     

7,000  
                       

8,000   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

0,500  
                        

0,143  
                     

1,000  
                       

2,000   

A4 - Não Auditar 
                        

0,500  
                        

0,125  
                     

0,500  
                       

1,000   

Soma 
                     

10,000  
                        

1,393  
                   

10,500  
                     

13,000  
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Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: C3 - 

Valores Gases   maiores que R$ 
1.000,00 A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,100  

                        
0,090  

                     
0,190  

                       
0,154  

       
0,134  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,800  

                        
0,718  

                     
0,667  

                       
0,615  

       
0,700  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,050  

                        
0,103  

                     
0,095  

                       
0,154  

       
0,100  

A4 - Não Auditar 
                        
0,050  

                        
0,090  

                     
0,048  

                       
0,077  

       
0,066  

      

Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à luz do critério: C3 - 

Valores Gases   maiores que R$ 
1.000,00 A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,134  

                        
0,088  

                     
0,201  

                       
0,132   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
1,068  

                        
0,700  

                     
0,703  

                       
0,529   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,067  

                        
0,100  

                     
0,100  

                       
0,132   

A4 - Não Auditar 
                       
0,067  

                        
0,088  

                     
0,050  

                       
0,066   

      

P"PS 
                        
0,554  

                        
3,000  

                     
0,399  

                       
0,271   
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Pauxiliar 
                        
4,149  

                        
4,285  

                     
3,977  

                       
4,095   

λmáx 
                        
4,126       

IC - Índice de 
Consistência 

                        
0,042       

 

 

 

 

 

 

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,047   <= 0,1  

Quadro de Julgamentos, Matriz = A  

Julgamentos  à luz do critério: C4 - 
Valores Taxas (qualquer valor) A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

0,125  
                     

2,000  
                       

2,000   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

8,000  
                        

1,000  
                     

7,000  
                       

7,000   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

0,500  
                        

0,143  
                     

1,000  
                       

2,000   

A4 - Não Auditar 
                        

0,500  
                        

0,143  
                     

0,500  
                       

1,000   

Soma 
                     

10,000  
                        

1,411  
                   

10,500  
                     

12,000   
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Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: C4 - 

Valores Taxas (qualquer valor) A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,100  

                        
0,089  

                     
0,190  

                       
0,167  

       
0,136  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,800  

                        
0,709  

                     
0,667  

                       
0,583  

       
0,690  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,050  

                        
0,101  

                     
0,095  

                       
0,167  

       
0,103  

A4 - Não Auditar 
                        
0,050  

                        
0,101  

                     
0,048  

                       
0,083  

       
0,071  

      

Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à  luz do critério: C4 - 

Valores Taxas (qualquer valor) A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,136  

                        
0,086  

                     
0,207  

                       
0,141   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
1,092  

                        
0,690  

                     
0,723  

                       
0,494   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,068  

                        
0,099  

                     
0,103  

                       
0,141   

A4 - Não Auditar 
                       
0,068  

                        
0,099  

                     
0,052  

                       
0,071   

      

P"PS 
                        
0,570  

                        
2,998  

                     
0,411  

                       
0,289   

      

Pauxiliar 
                        
4,180  

                        
4,347  

                     
3,980  

                       
4,095   

λmáx 
                        
4,151       
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IC - Índice de 
Consistência 

                        
0,050       

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,056   <= 0,1  

 

 

 

 

Quadro de Julgamentos, Matriz = A  
Julgamentos  à luz do critério: C5 - 

Valores Honorários maiores que R$ 
2.000,00 A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

8,000  
                     

8,000  
                       

9,000   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

0,125  
                        

1,000  
                     

1,000  
                       

2,000   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

0,125  
                        

1,000  
                     

1,000  
                       

2,000   

A4 - Não Auditar 
                        

0,111  
                        

0,500  
                     

0,500  
                       

1,000   

Soma 
                        

1,361  
                      

10,500  
                   

10,500  
                     

14,000   
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Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: C5 - 

Valores Honorários maiores que R$ 
2.000,00 A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,735  

                        
0,762  

                     
0,762  

                       
0,643  

       
0,725  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,092  

                        
0,095  

                     
0,095  

                       
0,143  

       
0,106  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,092  

                        
0,095  

                     
0,095  

                       
0,143  

       
0,106  

A4 - Não Auditar 
                        
0,082  

                        
0,048  

                     
0,048  

                       
0,071  

       
0,062  

      

      

Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos   

à luz do critério: C5 - Valores 
Honorários maiores que R$ 2.000,00 A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,725  

                        
0,850  

                     
0,850  

                       
0,559   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
0,091  

                        
0,106  

                     
0,106  

                       
0,124   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,091  

                        
0,106  

                     
0,106  

                       
0,124   

A4 - Não Auditar 
                       
0,081  

                        
0,053  

                     
0,053  

                       
0,062   

      

P"PS 
                        
2,985  

                        
0,427  

                     
0,427  

                       
0,249   
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Pauxiliar 
                        
4,115  

                        
4,021  

                     
4,021  

                       
4,011   

λmáx 
                        
4,042       

IC - Índice de 
Consistência 

                        
0,014       

 

 

 

 

 

 

 

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,016   <= 0,1  
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  
Julgamentos  à luz do critério: C6 - 

Valores Medicamentos maiores que R$ 
100,00 A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

0,125  
                     

2,000  
                       

2,000   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

8,000  
                        

1,000  
                     

7,000  
                       

8,000   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

0,500  
                        

0,143  
                     

1,000  
                       

2,000   

A4 - Não Auditar 
                        

0,500  
                        

0,125  
                     

0,500  
                       

1,000   

Soma 
                     

10,000  
                        

1,393  
                   

10,500  
                     

13,000   

 

 

 

 

     

Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: C6 - 

Valores Medicamentos maiores que R$ 
100,00 A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,100  

                        
0,090  

                     
0,190  

                       
0,154  

       
0,134  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,800  

                        
0,718  

                     
0,667  

                       
0,615  

       
0,700  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,050  

                        
0,103  

                     
0,095  

                       
0,154  

       
0,100  

A4 - Não Auditar 
                        
0,050  

                        
0,090  

                     
0,048  

                       
0,077  

       
0,066  
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à luz do critério: C6 - 

Valores Medicamentos maiores que R$ 
100,00 A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,134  

                        
0,088  

                     
0,201  

                       
0,132   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
1,068  

                        
0,700  

                     
0,703  

                       
0,529   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,067  

                        
0,100  

                     
0,100  

                       
0,132   

A4 - Não Auditar 
                       
0,067  

                        
0,088  

                     
0,050  

                       
0,066   

      

P"PS 
                        
0,554  

                        
3,000  

                     
0,399  

                       
0,271   

      

Pauxiliar 
                        
4,149  

                        
4,285  

                     
3,977  

                       
4,095   

λmáx 
                        
4,126       

IC - Índice de Consistência 
                        
0,042       

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,047   <= 0,1  
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  
Julgamentos  à luz do critério: C7 - 
Valores Materiais maiores que R$ 

1.000,00 A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

0,125  
                     

2,000  
                       

2,000   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

8,000  
                        

1,000  
                     

7,000  
                       

8,000   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

0,500  
                        

0,143  
                     

1,000  
                       

2,000   

A4 - Não Auditar 
                        

0,500  
                        

0,125  
                     

0,500  
                       

1,000   

Soma 
                     

10,000  
                        

1,393  
                   

10,500  
                     

13,000   

      

Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: C7 - 
Valores Materiais maiores que R$ 

1.000,00 A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,100  

                        
0,090  

                     
0,190  

                       
0,154  

       
0,134  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,800  

                        
0,718  

                     
0,667  

                       
0,615  

       
0,700  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,050  

                        
0,103  

                     
0,095  

                       
0,154  

       
0,100  

A4 - Não Auditar 
                        
0,050  

                        
0,090  

                     
0,048  

                       
0,077  

       
0,066  
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à luz do critério: C7 - 
Valores Materiais maiores que R$ 

1.000,00 A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,134  

                        
0,088  

                     
0,201  

                       
0,132   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
1,068  

                        
0,700  

                     
0,703  

                       
0,529   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,067  

                        
0,100  

                     
0,100  

                       
0,132   

A4 - Não Auditar 
                       
0,067  

                        
0,088  

                     
0,050  

                       
0,066   

      

P"PS 
                        
0,554  

                        
3,000  

                     
0,399  

                       
0,271   

      

Pauxiliar 
                        
4,149  

                        
4,285  

                     
3,977  

                       
4,095   

λmáx 
                        
4,126       

IC - Índice de Consistência 
                        
0,042       

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,047   <= 0,1  
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  
Julgamentos  à luz do critério: 

Quantidade  Total Apresentada 
maior que 10 A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

1,000  
                     

0,143  
                       

3,000   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

1,000  
                        

1,000  
                     

0,143  
                       

2,000   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

7,000  
                        

7,000  
                     

1,000  
                       

7,000   

A4 - Não Auditar 
                        

0,333  
                        

0,500  
                     

0,143  
                       

1,000   

Soma 
                        

9,333  
                        

9,500  
                     

1,429  
                     

13,000   

      

Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: 

Quantidade  Total Apresentada 
maior que 10 A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,107  

                        
0,105  

                     
0,100  

                       
0,231  

       
0,136  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,107  

                        
0,105  

                     
0,100  

                       
0,154  

       
0,117  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,750  

                        
0,737  

                     
0,700  

                       
0,538  

       
0,681  

A4 - Não Auditar 
                        
0,036  

                        
0,053  

                     
0,100  

                       
0,077  

       
0,066  
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à luz do critério: 

Quantidade  Total Apresentada 
maior que 10 A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,136  

                        
0,117  

                     
0,097  

                       
0,199   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
0,136  

                        
0,117  

                     
0,097  

                       
0,133   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,951  

                        
0,816  

                     
0,681  

                       
0,464   

A4 - Não Auditar 
                       
0,045  

                        
0,058  

                     
0,097  

                       
0,066   

      

P"PS 
                        
0,549  

                        
0,482  

                     
2,912  

                       
0,267   

      

Pauxiliar 
                        
4,040  

                        
4,138  

                     
4,274  

                       
4,029   

λmáx 
                        
4,120       

IC - Índice de 
Consistência 

                        
0,040       

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,045   <= 0,1  
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  
Julgamentos  à luz do critério: C1 - 

Remoção A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

2,000  
                     

2,000  
                       

7,000   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

0,500  
                        

1,000  
                     

1,000  
                       

7,000   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

0,500  
                        

1,000  
                     

1,000  
                       

7,000   

A4 - Não Auditar 
                        

0,143  
                        

0,143  
                     

0,143  
                       

1,000   

Soma 
                        

2,143  
                        

4,143  
                     

4,143  
                     

22,000   

      

Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: C1 - 

Remoção A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,467  

                        
0,483  

                     
0,483  

                       
0,318  

       
0,438  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,233  

                        
0,241  

                     
0,241  

                       
0,318  

       
0,259  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,233  

                        
0,241  

                     
0,241  

                       
0,318  

       
0,259  

A4 - Não Auditar 
                        
0,067  

                        
0,034  

                     
0,034  

                       
0,045  

       
0,045  
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à luz do critério: C1 - 

Remoção A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,438  

                        
0,517  

                     
0,517  

                       
0,317   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
0,219  

                        
0,259  

                     
0,259  

                       
0,317   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,219  

                        
0,259  

                     
0,259  

                       
0,317   

A4 - Não Auditar 
                       
0,063  

                        
0,037  

                     
0,037  

                       
0,045   

      

P"PS 
                        
1,789  

                        
1,053  

                     
1,053  

                       
0,182   

      

Pauxiliar 
                        
4,088  

                        
4,072  

                     
4,072  

                       
4,013   

λmáx 
                        
4,061       

IC - Índice de Consistência 
                        
0,020       

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,023   <= 0,1  
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  

Julgamentos  à luz do critério: C2 - 
Pequena Cirurgia A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

7,000  
                     

7,000  
                       

9,000   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

0,143  
                        

1,000  
                     

1,000  
                       

5,000   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

0,143  
                        

1,000  
                     

1,000  
                       

5,000   

A4 - Não Auditar 
                        

0,111  
                        

0,200  
                     

0,200  
                       

1,000   

Soma 
                        

1,397  
                        

9,200  
                     

9,200  
                     

20,000   

      

Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: C2 - 

Pequena Cirurgia A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,716  

                        
0,761  

                     
0,761  

                       
0,450  

       
0,672  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,102  

                        
0,109  

                     
0,109  

                       
0,250  

       
0,142  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,102  

                        
0,109  

                     
0,109  

                       
0,250  

       
0,142  

A4 - Não Auditar 
                        
0,080  

                        
0,022  

                     
0,022  

                       
0,050  

       
0,043  
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à luz do critério: C2 - 

Pequena Cirurgia A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,672  

                        
0,997  

                     
0,997  

                       
0,389   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
0,096  

                        
0,142  

                     
0,142  

                       
0,216   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,096  

                        
0,142  

                     
0,142  

                       
0,216   

A4 - Não Auditar 
                       
0,075  

                        
0,028  

                     
0,028  

                       
0,043   

      

P"PS 
                        
3,055  

                        
0,597  

                     
0,597  

                       
0,175   

      

Pauxiliar 
                        
4,547  

                        
4,193  

                     
4,193  

                       
4,043   

λmáx 
                        
4,244       

IC - Índice de Consistência 
                        
0,081       

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,091   <= 0,1  
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  
Julgamentos  à luz do critério: C3 - 

Outras Terapias / Saúde Ocupacional A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

0,143  
                     

0,125  
                       

1,000   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

7,000  
                        

1,000  
                     

0,250  
                       

5,000   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

8,000  
                        

4,000  
                     

1,000  
                       

5,000   

A4 - Não Auditar 
                        

1,000  
                        

0,200  
                     

0,200  
                       

1,000   

Soma 
                     

17,000  
                        

5,343  
                     

1,575  
                     

12,000   

      

Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: C3 - 

Outras Terapias / Saúde Ocupacional A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,059  

                        
0,027  

                     
0,079  

                       
0,083  

       
0,062  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,412  

                        
0,187  

                     
0,159  

                       
0,417  

       
0,294  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,471  

                        
0,749  

                     
0,635  

                       
0,417  

       
0,568  

A4 - Não Auditar 
                        
0,059  

                        
0,037  

                     
0,127  

                       
0,083  

       
0,077  
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à luz do critério: C3 - 

Outras Terapias / Saúde Ocupacional A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,062  

                        
0,042  

                     
0,071  

                       
0,077   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
0,434  

                        
0,294  

                     
0,142  

                       
0,383   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,497  

                        
1,174  

                     
0,568  

                       
0,383   

A4 - Não Auditar 
                       
0,062  

                        
0,059  

                     
0,114  

                       
0,077   

      

P"PS 
                        
0,252  

                        
1,253  

                     
2,622  

                       
0,311   

      

Pauxiliar 
                        
4,054  

                        
4,269  

                     
4,618  

                       
4,057   

λmáx 
                        
4,250       

IC - Índice de Consistência 
                        
0,083       

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,093   <= 0,1  
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  
Julgamentos  à luz do critério: C4 - 

Exame Ambulatorial/Pequeno 
Atendimento A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

1,000  
                     

1,000  
                       

0,111   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

1,000  
                        

1,000  
                     

1,000  
                       

0,200   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

1,000  
                        

1,000  
                     

1,000  
                       

0,200   

A4 - Não Auditar 
                        

9,000  
                        

5,000  
                     

5,000  
                       

1,000   

Soma 
                     

12,000  
                        

8,000  
                     

8,000  
                       

1,511   

      

Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: C4 - 

Exame Ambulatorial/Pequeno 
Atendimento A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,083  

                        
0,125  

                     
0,125  

                       
0,074  

       
0,102  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,083  

                        
0,125  

                     
0,125  

                       
0,132  

       
0,116  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,083  

                        
0,125  

                     
0,125  

                       
0,132  

       
0,116  

A4 - Não Auditar 
                        
0,750  

                        
0,625  

                     
0,625  

                       
0,662  

       
0,665  
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à luz do critério: C4 - 

Exame Ambulatorial/Pequeno 
Atendimento A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,102  

                        
0,116  

                     
0,116  

                       
0,074   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
0,102  

                        
0,116  

                     
0,116  

                       
0,133   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,102  

                        
0,116  

                     
0,116  

                       
0,133   

A4 - Não Auditar 
                       
0,915  

                        
0,582  

                     
0,582  

                       
0,665   

      

P"PS 
                        
0,408  

                        
0,468  

                     
0,468  

                       
2,745   

      

Pauxiliar 
                        
4,016  

                        
4,017  

                     
4,017  

                       
4,125   

λmáx 
                        
4,044       

IC - Índice de Consistência 
                        
0,015       

   

 

 

 

 

 

   

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,016   <= 0,1 

 
 
 



196 

 

Quadro de Julgamentos, Matriz = A  
Julgamentos  à luz do critério: C5 - 

Quimioterapia/Radioterapia A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

1,000  
                     

5,000  
                       

5,000   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

1,000  
                        

1,000  
                     

8,000  
                       

8,000   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

0,200  
                        

0,125  
                     

1,000  
                       

2,000   

A4 - Não Auditar 
                        

0,200  
                        

0,125  
                     

0,125  
                       

1,000   

Soma 
                        

2,400  
                        

2,250  
                   

14,125  
                     

16,000   

      

Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: C5 - 

Quimioterapia/Radioterapia A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,417  

                        
0,444  

                     
0,354  

                       
0,313  

       
0,382  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,417  

                        
0,444  

                     
0,566  

                       
0,500  

       
0,482  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,083  

                        
0,056  

                     
0,071  

                       
0,125  

       
0,084  

A4 - Não Auditar 
                        
0,083  

                        
0,056  

                     
0,009  

                       
0,063  

       
0,053  
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à luz do critério: C5 - 

Quimioterapia/Radioterapia A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,382  

                        
0,482  

                     
0,418  

                       
0,263   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
0,382  

                        
0,482  

                     
0,669  

                       
0,420   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,076  

                        
0,060  

                     
0,084  

                       
0,105   

A4 - Não Auditar 
                       
0,076  

                        
0,060  

                     
0,010  

                       
0,053   

      

P"PS 
                        
1,545  

                        
1,954  

                     
0,325  

                       
0,200   

      

Pauxiliar 
                        
4,045  

                        
4,054  

                     
3,889  

                       
3,798   

λmáx 
                        
3,947       

IC - Índice de Consistência 
                        
0,018       

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,020   <= 0,1  
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  

Julgamentos  à luz do critério: C6 - 
Terapia Renal Substitutiva A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

1,000  
                     

5,000  
                       

5,000   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

1,000  
                        

1,000  
                     

8,000  
                       

8,000   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

0,200  
                        

0,125  
                     

1,000  
                       

2,000   

A4 - Não Auditar 
                        

0,200  
                        

0,125  
                     

0,125  
                       

1,000   

Soma 
                        

2,400  
                        

2,250  
                   

14,125  
                     

16,000   

      

Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: C6 - 

Terapia Renal Substitutiva A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,417  

                        
0,444  

                     
0,354  

                       
0,313  

       
0,382  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,417  

                        
0,444  

                     
0,566  

                       
0,500  

       
0,482  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,083  

                        
0,056  

                     
0,071  

                       
0,125  

       
0,084  

A4 - Não Auditar 
                        
0,083  

                        
0,056  

                     
0,009  

                       
0,063  

       
0,053  

      

      

 

      



199 

 

Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à luz do critério:C6 - 

Terapia Renal Substitutiva A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,382  

                        
0,482  

                     
0,418  

                       
0,263   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
0,382  

                        
0,482  

                     
0,669  

                       
0,420   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,076  

                        
0,060  

                     
0,084  

                       
0,105   

A4 - Não Auditar 
                       
0,076  

                        
0,060  

                     
0,010  

                       
0,053   

      

P"PS 
                        
1,545  

                        
1,954  

                     
0,325  

                       
0,200   

      

Pauxiliar 
                        
4,045  

                        
4,054  

                     
3,889  

                       
3,798   

λmáx 
                        
3,947       

IC - Índice de Consistência 
                        
0,018       

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,020   <= 0,1  
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  

Julgamentos  à luz do critério: C7 - 
Pronto Socorro A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                        

1,000  
                        

1,000  
                     

5,000  
                       

5,000   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        

1,000  
                        

1,000  
                     

7,000  
                       

7,000   

A3 - Auditoria Administrativa 
                        

0,200  
                        

0,143  
                     

1,000  
                       

2,000   

A4 - Não Auditar 
                        

0,200  
                        

0,143  
                     

0,125  
                       

1,000   

Soma 
                        

2,400  
                        

2,286  
                   

13,125  
                     

15,000   

      

Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  a luz do critério: C7 - 

Pronto Socorro A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 
                        
0,417  

                        
0,438  

                     
0,381  

                       
0,333  

       
0,392  

A2 - Auditoria Enfermagem 
                        
0,417  

                        
0,438  

                     
0,533  

                       
0,467  

       
0,464  

A3 - Auditoria Administrativa 
                        
0,083  

                        
0,063  

                     
0,076  

                       
0,133  

       
0,089  

A4 - Não Auditar 
                        
0,083  

                        
0,063  

                     
0,010  

                       
0,067  

       
0,056  
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à luz do critério: C7 - 

Pronto Socorro A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 
                       
0,392  

                        
0,464  

                     
0,444  

                       
0,278   

A2 - Auditoria Enfermagem 
                       
0,392  

                        
0,464  

                     
0,622  

                       
0,389   

A3 - Auditoria Administrativa 
                       
0,078  

                        
0,066  

                     
0,089  

                       
0,111   

A4 - Não Auditar 
                       
0,078  

                        
0,066  

                     
0,011  

                       
0,056   

      

P"PS 
                        
1,577  

                        
1,866  

                     
0,344  

                       
0,211   

      

Pauxiliar 
                        
4,023  

                        
4,026  

                     
3,878  

                       
3,806   

λmáx 
                        
3,933       

IC - Índice de Consistência 
                        
0,022       

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 
                        
0,025   <= 0,1  
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  
Julgamentos  à luz do critério: 

Urgência/Emergência A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 1,000 5,000 7,000 5,000  

A2 - Auditoria Enfermagem 0,200 1,000 2,000 2,000  

A3 - Auditoria Administrativa 0,143 0,500 1,000 2,000  

A4 - Não Auditar 0,200 0,500 0,500 1,000  

Soma 1,543 7,000 10,500 10,000  

      

Prioridades Médias Locais (PML) 
Julgamentos  à luz do critério: 

Urgência/Emergência A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 0,648 0,714 0,667 0,500 
                     
0,632  

A2 - Auditoria Enfermagem 0,130 0,143 0,190 0,200 
                     
0,166  

A3 - Auditoria Administrativa 0,093 0,071 0,095 0,200 
                     
0,115  

A4 - Não Auditar 0,130 0,071 0,048 0,100 
                     
0,087  
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à luz do critério: 

Urgência/Emergência A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 0,632 0,829 0,804 0,436  

A2 - Auditoria Enfermagem 0,126 0,166 0,230 0,174  

A3 - Auditoria Administrativa 0,090 0,083 0,115 0,174  

A4 - Não Auditar 0,126 0,083 0,057 0,087  

      

P"PS 2,701 0,696 0,462 0,354  

      

Pauxiliar 4,271 4,200 4,027 4,060  

λmáx 4,140     

IC - Índice de Consistência 0,047     

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 0,052  <= 0,1  
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Quadro de Julgamentos, Matriz = A  

Julgamentos  à  luz do critério: Eletivo A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 1,000 2,000 3,000 3,000  

A2 - Auditoria Enfermagem 0,500 1,000 1,000 2,000  

A3 - Auditoria Administrativa 0,333 1,000 1,000 2,000  

A4 - Não Auditar 0,333 0,500 0,500 1,000  

Soma 2,167 4,500 5,500 8,000  

      

Prioridades Médias Locais (PML) 

Julgamentos  à luz do critério: Eletivo A1 A2 A3 A4 PML 

A1 - Auditoria Médica 0,462 0,444 0,545 0,375 0,457 

A2 - Auditoria Enfermagem 0,231 0,222 0,182 0,250 0,221 

A3 - Auditoria Administrativa 0,154 0,222 0,182 0,250 0,202 

A4 - Não Auditar 0,154 0,111 0,091 0,125 0,120 
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Verificando Consistência  - Geração Matriz Auxiliar = A"  
Julgamentos  à luz do critério: Eletivo A1 A2 A3 A4  

A1 - Auditoria Médica 0,457 0,442 0,606 0,361  

A2 - Auditoria Enfermagem 0,228 0,221 0,202 0,240  

A3 - Auditoria Administrativa 0,152 0,221 0,202 0,240  

A4 - Não Auditar 0,152 0,111 0,101 0,120  

      

P"PS 1,866 0,892 0,816 0,484  

      

Pauxiliar 4,086 4,032 4,039 4,026  

λmáx 4,046     

IC - Índice de Consistência 0,015     

      

Matriz de Ordem 4 0,89 IR    

RC IC/IR 0,017  <= 0,1  
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APÊNDICE F 

 

 

 

 

Modelo de Dados;  

Querys SQL para obtenção dos resultados; 

Tabela Auxiliar para registro dos valores calculados dos vetores PML 

 e   Função ORACLE – PL/SQL para o cálculo AHP 



207 

 

1 Modelo de Dados Cooperativa Médica e Autogestão 

 

OL_SINISTRO_COOPERATIVA 
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2 Tabelas auxiliares para registro dos valores calculados dos vetores PML do modelo 

hierárquico de decisão; conforme resultados obtidos no item 5.7.5. 
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3 Querys SQL para obtenção dos resultados dos processos de decisão. 

a) Autogestão 

select  

    substr(decisao,1,1), 

    auditoria_automatica, 

    auditoria_manual, 

    analise, 

    count(*) quantidade 

from ( 

        select 

        avaliacao_ahp( 

                         a.vl_total, a.vl_opme,  

                         a.vl_taxas, a.vl_honorarios,  

                         a.vl_medicamentos_comuns, 

a.vl_materiais_comuns, 

                         a.vl_gases, 

                         a.qtd_realizada,            

decode(a.in_carater_atendimento,1,1,0), 

                         b.in_tipo_atendimento_para 

                     ) decisao,                      

decode(greatest(houve_glosa_aut_item, 

houve_glosa_aut_conta),'S','A','N') auditoria_automatica, 

decode(greatest(houve_glosa_man_item, 

houve_glosa_man_conta),'S','A','N') auditoria_manual, 

                    analise 

        from ol_sinistro_autogestao a, 

tipo_atendimento_de_para_ag b 

        where a.in_tipo_atendimento        = 

b.in_tipo_atendimento 

          and b.in_tipo_atendimento_para   <> 0 

     ) 

group by  

      analise, 

      auditoria_manual, 

      substr(decisao,1,1), 

      auditoria_automatica 

 

  



211 

 

b) Cooperativa Médica 

select  

    substr(decisao,1,1), 

    auditoria_automatica, 

    auditoria_manual, 

    analise, 

    count(*) quantidade 

from ( 

        select 

 

        avaliacao_ahp( 

                         a.vl_total, a.vl_opme,  

                         a.vl_taxas, a.vl_honorarios,  

                         a.vl_medicamentos_comuns, 

a.vl_materiais_comuns, 

                         a.vl_gases, 

                         a.qtd_realizada,            

decode(a.in_carater_atendimento,1,1,0), 

                         b.IND_TIPO_ATENDIMENTO_PARA 

                         ) decisao, 

                      

decode(greatest(houve_glosa_aut_item, 

houve_glosa_aut_conta),'S','A','N') auditoria_automatica, 

decode(greatest(houve_glosa_man_item, 

houve_glosa_man_conta),'S','A','N') auditoria_manual, 

                    analise 

        from ol_sinistro_cooperativa a, 

tipo_atendimento_de_para_un b 

        where a.in_tipo_atendimento       = 

b.in_tipo_atendimento 

          and b.IND_TIPO_ATENDIMENTO_PARA  <> 0 

) 

group by  

  analise, 

  auditoria_manual, 

  substr(decisao,1,1), 

  auditoria_automatica 
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4 Função ORACLE – PL/SQL para o cálculo AHP  

 

create or replace function avaliacao_ahp 

(valor_total              in number, 

 valor_opme               in number,  

 valor_taxas              in number, 

 valor_honorarios         in number, 

 valor_medicamentos       in number, 

 valor_materiais          in number, 

 valor_gases              in number, 

 qtd_total                in number, 

 ind_carater_atendimento  in varchar2, 

 ind_tipo_atendimento     in number) 

 return varchar2 is 

  v_nivel_3   varchar2(200); 

  v_nivel_2   varchar2(200); 

  v_sql       varchar2(4000); 

  v_retorno   varchar2(40); 

begin 

v_sql     := null; 

v_nivel_3 := null; 

v_nivel_2 := null; 

---- montagem nível 2 ---------------------- 

if qtd_total > 10 then 

   v_nivel_2 := '2'; 

end if; 

  

---- montagem nível 3 ---------------------- 

if valor_total > 2000 then  

   v_nivel_3 := '11'; 

end if; 

if valor_opme > 0 then 

   if v_nivel_3 is not null then 

      v_nivel_3 := v_nivel_3 || ',12'; 

   else 

      v_nivel_3 := '12'; 

   end if; 

end if; 

if valor_gases > 1000 then 

   if v_nivel_3 is not null then 

      v_nivel_3 := v_nivel_3 || ',13'; 

   else 

      v_nivel_3 := '13'; 

   end if; 

end if; 

if valor_taxas > 1000 then 

   if v_nivel_3 is not null then 

      v_nivel_3 := v_nivel_3 || ',14'; 

   else 
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      v_nivel_3 := '14'; 

   end if; 

end if;   

if valor_honorarios > 2000 then 

   if v_nivel_3 is not null then 

      v_nivel_3 := v_nivel_3 || ',15'; 

   else 

      v_nivel_3 := '15'; 

   end if; 

end if;   

 

if valor_medicamentos > 100 then 

   if v_nivel_3 is not null then 

      v_nivel_3 := v_nivel_3 || ',16'; 

   else 

      v_nivel_3 := '16'; 

   end if; 

end if;  

 

if valor_materiais > 1000 then 

   if v_nivel_3 is not null then 

      v_nivel_3 := v_nivel_3 || ',17'; 

   else 

      v_nivel_3 := '17'; 

   end if; 

end if;  

 

 

v_sql := 'select nivel_4 from (select nivel_4, 

round(sum(valor_pml_global),3) from VETORES_PML  where '; 

 

--- nível 2 caso exista  

if v_nivel_2 is not null then 

   v_sql := v_sql || ' cod_nivel_2 = ' || v_nivel_2 ; 

end if; 

 

--- nível 3 inicial que sempre existe 

if v_nivel_2 is not null then 

   v_sql := v_sql || ' or '; 

end if; 

 

v_sql := v_sql || '  cod_nivel_3 = '  || ind_tipo_atendimento; 

v_sql := v_sql || ' or '; 

 

if ind_carater_atendimento = 0  then 

   v_sql := v_sql || '   cod_nivel_3  = 32  '; 

else 

   v_sql := v_sql || '   cod_nivel_3  = 31  '; 

end if; 

 

--- nível 3 condicional  
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if v_nivel_3 is not null then 

   v_sql := v_sql || ' or cod_nivel_3 in(' || v_nivel_3 || 

')'; 

end if; 

 

--- finalização 

 

v_sql := v_sql || '  group by nivel_4 order by 2 desc ) where 

rownum = 1 '; 

 

--execute v_sql into v_resultado 

execute immediate v_sql into v_retorno; 

 

return(v_retorno); 

exception 

    when others then 

          return v_sql; 

   

end avaliacao_ahp; 


