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RESUMO

A Auditoria em Enfermagem foi incorporada às instituições de saúde com o objetivo
de promover a avaliação qualitativa da assistência ao cliente, dos processos internos
e das contas hospitalares. O enfermeiro capacitado conforme a Resolução do
COFEN 260/2001 atua como um mediador entre a equipe de enfermagem e a
administração e realiza monitoramento e acompanhamento do atendimento a ser
prestado,além da regulação dos custos dos serviços médico-hospitalares, para
posterior sugestões corretivas, para isso age por intermédio da educação continuada
e de relatórios informativos. O ramo da auditoria possui diversas classificações,
como a retrospectiva que é aquela em que se realizam as análises no prontuário
após a alta hospitalar do cliente, assim, faz-se necessário registros de enfermagem
precisos, a fim de se evitar cobranças indevidas ou erros no momento da
interpretação dos dados. O estudo realizado teve como objetivo geral avaliar se os
registros de enfermagem documentados no prontuário do cliente eram fidedignos
aos valores á serem cobrados dos sistemas suplementares de saúde, sendo estes
escolhidos conforme a relevância dentro da instituição. Para tanto, foi aplicada uma
pesquisa de campo por intermédio da auditoria retrospectiva pelo método
quantitativo descritivo, em uma amostragem de 200 prontuários aleatórios, de
clientes internados no setor de convênios no período de 01 de novembro de 2018 a
15 de janeiro de 2019 em uma instituição hospitalar do Meio Oeste Catarinense. Os
registros de enfermagem são de suma importância para o setor de auditoria, visto
que determinam uma cobrança fidedigna dos serviços prestados, além de
possibilitarem uma avaliação da qualidade da assistência que vem sendo prestada
aos usuários. Este estudo, apesar de ter ocorrido em um curto período de tempo,
apresentou resultados que contribuíram para identificar as falhas nos registros de
enfermagem, os quais demonstraram não conformidade com o relatório final do fluxo
organizacional do setor de auditoria e, consequentemente, uma sobrecarga no papel
do enfermeiro auditor. E desta maneira acarretando, atraso nos repasses financeiros
das operadoras de saúde à instituição.

Palavras Chaves: Auditoria em enfermagem. Prontuário eletrônico.Registros de
enfermagem.Operadoras de planos de saúde.
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ABSTRACT
The Nursing Audit was incorporated into the health institutions with the objective of
promoting the qualitative evaluation of the assistance to the client, the internal
processes and the hospital accounts. The nurse trained according to COFEN
Resolution 260/2001 acts as a mediator between the nursing team and the
administration and performs monitoring and follow-up of the care to be provided,
besides regulating the costs of medical and hospital services, for later corrective
suggestions, for this it acts through continuous education and informative reports.
The branch of the audit has several classifications, such as the retrospective that is
the one in which the analyzes are carried out in the medical record after discharge
from the client, thus, accurate nursing records are necessary in order to avoid undue
charges or errors in the interpretation of the data. The general objective of the study
was to evaluate whether the nursing records documented in the client's records were
reliable to the amounts to be collected from the supplementary health systems, and
these were chosen according to the relevance within the institution. In order to do so,
a field survey was applied through the retrospective auditing by the descriptive
quantitative method, in a sample of 200 random records of clients hospitalized in the
agreement sector in the period from November 1, 2018 to January 15, 2019 in a
hospital institution of the Midwest Catarinense. Nursing records are of great
importance to the auditing sector, since they determine a reliable collection of the
services rendered, besides making possible an evaluation of the quality of the
assistance that is being provided to the users. This study, despite having occurred in
a short period of time, presented results that contributed to identify the nursing record
failures, which demonstrated nonconformity with the final report of the organizational
flow of the audit sector and, consequently, an overload in the role of the nurse
auditor. And thus causing, delay in the financial transfers of health care providers to
the institution.
Keywords: Audit in nursing.Electronic medical record. Nursing registries.Health plan
operators.
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1 INTRODUÇÃO
Etimologicamente, a palavra “auditoria” tem a sua origem no verbo latino audire,
que significa ouvir, e conduziu a criação da palavra auditor (do latim auditore) como
sendo aquele que ouve. Isso ocorreu pelo fato de que nos primórdios os auditores
tiravam suas conclusões fundamentadamente com base nas informações verbais
que lhes eram transmitidas (UFMG, 2013; p 06).
Seiffert (2013) presume que a história da auditoria tenha se dado desde 4.000
a.C, pois sistemas formais de registros contábeis foram encontrados na Grécia,
Babilônia, Império Romano e cidades na Itália.
Segundo o Curso Básico de Regulação (2016), do Ministério da Saúde, o
conceito de auditoria baseia-se na avaliação planejada, independente, e
documentada, a qual faz uso do método de coleta de informações, com base em
evidências objetivas e imparciais, para determinar se as exigências acordadas estão
sendo realizadas e atuando como subsídio para verificação da eficácia do sistema.
Já na área da saúde, a auditoria de enfermagem incorporou-se à rotina das
instituições com o intuito de avaliar os aspectos qualitativos da assistência requerida
pelo paciente, os processos internos e as contas hospitalares (SCARPARO et al.,
2009).
Na enfermagem, o enfermeiro possui um papel importante nas ações em
auditoria; pois atua no monitoramento e acompanhamento da qualidade do serviço a
ser prestado. Kurcgant (2005) demonstra em seus estudos que a auditoria para o
enfermeiro auxilia como instrumento do controle da qualidade do trabalho, visto que
possui como objetivo final melhorar o cuidado prestado ao cliente. A exemplo do que
fez a precursora na qualidade do setor de saúde, a enfermeira inglesa Florence
Nightingale. De acordo com Nogueira (1994), enfermeira inglesa é utilizada como
referência por ter sido a pioneira do primeiro modelo de qualidade contínua em
saúde no ano de 1854, durante a Guerra da Criméia. Nessa época, a enfermeira
Nightingale, por meio de dados estatísticos, conseguiu reduzir a taxa de mortalidade
de 42,7% para 2,2% em apenas seis meses.
A auditoria faz parte de um todo e se constitui como uma das etapas do
processo de gerenciamento de serviços de Saúde que possibilita uma avaliação
sistemática da assistência prestada ao paciente, com vistas a mensurar os
resultados, bem como analisar os custos para a realização do atendimento ao
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cliente. Além disso, tem potencial para fornecer informações que subsidiem a
reafirmação de medidas exitosas e a reordenação de ações inadequadas, tanto no
âmbito assistencial quanto no financeiro (CHAVES, 2014).
De acordo com os métodos este ramo de atuação pode ser dividido em três
classes distintas: prospectivo, proativo ou concorrente e retrospectivo (Marquis,
Huston, 2005). Para o estudo realizado, escolheu-se o método retrospectivo.
Segundo Motta (2016), a forma retrospectiva refere-se à avaliação dos
procedimentos que foram realizados com ou sem análise do prontuário médico. Tal
método realiza a comparação dos dados registrados no prontuário do cliente com os
padrões previamente estabelecidos, sendo conhecido também como Revisão de
Contas Hospitalares. Somente após a análise das contas pelos devidos auditores, é
que se faz o repasse financeiro à instituição. Em casos de dúvidas sobre a cobrança
de um respectivo item ou procedimento presente na conta, tem-se a glosa. Segundo
Mães (2006, p.7) as glosas
São custos cobrados pelo hospital que as operadoras de plano de saúde ou
sistema único de saúde – SUS, questionam, analisam e efetuam o
pagamento do faturamento descontando esses valores de glosas, ou seja,
efetua o pagamento de um valor inferior ao faturado pelo hospital.

Segundo

Pellegrini

(1998),

geralmente

as

glosas

ocorrem,

por

desconhecimentos dos profissionais envolvidos no processo de faturamento, e das
operadoras de planos de saúde, assim como pelas bases contratuais negociadas.
Essa última é a razão pela qual lançam cobranças não acordadas e glosas sem
justificativas. Para a área de saúde suplementar, de modo geral, aplicam-se três
tipos de glosas, são elas: administrativas, técnicas e lineares.
Diante do cenário atual, em que a auditoria tornou-se uma ferramenta
fundamental para a avaliação da qualidade da assistência prestada pelas equipes
multiprofissionais, e para os custos decorrentes de tais atendimentos, surgiu o
questionamento: existe a possibilidade de incompatibilidade entre o serviço prestado
e os registros documentados pela enfermagem?
Atualmente, percebe-se que o ambiente globalizado e competitivo em que se
vive exige que as empresas alcancem uma redução brusca de seus custos
operacionais trazendo em contrapartida a satisfação do cliente. Inserido neste novo
contexto, surge a figura do enfermeiro auditor, aquele que utiliza seus
conhecimentos para subsidiar os gestores com orientações eficazes frente à
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aplicação dos orçamentos da saúde, refletindo na melhoria dos indicadores de
qualidade, bem como na prestação da assistência qualificada e humanizada.
A escolha desse tema de pesquisa deu-se pelo fato de a autora estar inserida
no setor de auditoria de um hospital do meio oeste catarinense, o qual apresenta a
atuação dos convênios como sendo parte de 20% dos seus atendimentos. Atuando
na área há um ano e meio, pode-se observar as barreiras que os registros
incompletos e a falta de checagem afetam o fluxo organizacional da auditoria e,
consequentemente, o repasse da remuneração dos custos gerados à instituição.
O enfermeiro auditor, capacitado pelo Conselho de Enfermagem por meio da
resolução nº260 de 2001, possui como ferramenta de avaliação da qualidade da
assistência os registros obrigatórios presentes no prontuário. Portanto, tais registros
devem corresponder à documentação de todo o processo de cuidar e assistir ao
cliente, visto que representam 60% das informações, auxiliando como respaldo legal
em processos judiciais.
Diante do exposto, definiu-se como objetivo geral dessa pesquisa: avaliar a
qualidade dos registros de enfermagem no prontuário do cliente, visando a analisar
se os registros documentados eram fidedignos ao valor a ser cobrado dos sistemas
suplementares de saúde vigentes na instituição até a data da pesquisa. Com isso,
relacionou-se como objetivos específicos: demonstrar a importância dos registros
para a continuidade dos serviços hospitalares, sejam eles no campo da assistência
ou burocracia; investigar a relação entre os registros e os custos; e verificar os
relatórios completos englobando todas as exigências básicas para um prontuário
legalmente apropriado.
Trata-se, portanto, de uma pesquisa quantitativa de abordagem descritiva,
realizada por meio da análise de uma amostra de 200 prontuários de clientes
conveniados, nos seguintes planos: Unimed, Agemed, SC Saúde, BRF e Particular
utilizando como base fundamental para análise a auditoria retrospectiva.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 AUDITORIA
2.1.1 Conceitos e Definições De Auditoria
Embora os fatos históricos já datados desde 4500 anos antes de Cristo,
afirmarem que a origem da auditoria se dá pela área contábil, sua história acaba se
perdendo no tempo, sendo quase impossível registrar o nome do primeiro auditor e
seus correlatos de estudo. Seu conceito inicial, ao longo de toda a história, veio
ampliando-se e transformando-se devido às solicitações públicas e governamentais,
além das novas tecnologias e ferramentas que passaram a moldá-la, focando seu
processo cada vez mais na efetividade das ações (SÁ 2000; JUND 2002).
Inicialmente, a área foi limitada as ciências contábeis, que possuíam como
único e principal objetivo observar se os registros apresentados pelas empresas
eram exatos. Com o passar dos anos, a auditoria passou a ser entendida como uma
avaliação sistemática, analítica, pericial e formal de uma pessoa não envolvida
diretamente na execução das atividades, podendo assim determinar se as ações
executadas estariam de acordo com os objetivos deliberadamente apresentados
(FERREIRA,2001; PEREIRA; TAKAHASHI,1991).
Auditar ou Audit foi o termo designado por Lambeck em 1956, atribuindo
como significado à palavra uma avaliação da qualidade dos processos e dos
resultados nos serviços de saúde (SANTOS; BARCELOS, 2009).
Sendo que no contexto histórico, pode-se conceituar auditoria como uma
especialização contábil do controle patrimonial implantando (ATTIE, 2006). Por sua
vez, a palavra auditor provém do grego auditore que significa ouvinte/ouvir o que
justifica em parte sua função. É função desse profissional a emissão de um parecer
que deverá estar alicerçado na análise de todos os aspectos da gestão, avaliando a
coerência, a adequação aos requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes, a
racionalização e a validade; e analisando se os resultados e as ações estão de
acordo com as disposições planejadas.
Gil (2000), em seus estudos, define a área como uma função administrativa
que exerce a constatação e validação através de testes e análise dos seus
resultados, emitindo opinião e demonstrando dados quanto às três esferas principais
em uma empresa – planejamento, execução e controle.
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Em estudo apresentado por Aquino (1980) apud Sá (2000),amplia-se o
conceito de auditoria e a define como uma investigação profunda sobre o sistema de
saúde em que o cliente está inserido, acrescentando os aspectos qualitativos, além
dos burocráticos e rotineiros, associando assim um conjunto de técnicas analíticas
que visa a efetuar diagnósticos, prognósticos e recomendações (SÁ, 2000).
O Ministério da Saúde (BRASIL, 2001, p.9) por usa vez demonstra que
auditoria consiste em um exame sistemático e independente dos fatos obtidos
através da observação, medição, ensaio ou outras técnicas apropriadas, de uma
atividade, elemento ou sistema, para verificar a adequação aos requisitos
preconizados pela lei e normas vigentes e determinar se as ações de saúde, e seus
resultados estão de acordo com as disposições planejadas.
No ambiente hospitalar, o termo supracitado abrange a avaliação sistemática
da qualidade da assistência (PAIM; CICONELLI, 2007). Tal método irá englobar
desde a verificação e a análise dos prontuários médicos dos clientes até os dados
componentes das contas hospitalares que irão para cobrança, visando a um repasse
financeiro justo, ou seja, uma cobrança adequada (SOUZA; FONSECA, 2005 apud
ROSA, 2012).
Inicialmente, a auditoria médica relacionava-se apenas aos procedimentos
realizados pelos médicos, por meio de comparativos entre pedidos e solicitações
prévias com o plano em questão (MITTEMPERGHER, 2002).
É importante enfatizar nesse contexto a definição de qualidade, pois essa
acompanha todo o processo evolutivo da auditoria. A qualidade é parte integrante de
uma função gerencial, tornando-se um dos elementos fundamentais para a
sobrevivência e a manutenção das instituições, tendo em vista o meio altamente
desafiador e competitivo que se está inserida (ROSA, 2012)
Em termos gerais, a auditoria possuiu como objetivo prioritário fornecer
informações necessárias para o controle efetivo da organização ou sistema,
contribuindo para o planejamento e o aperfeiçoamento das ações prestadas pelo
sistema de saúde (BRASIL, 2001)

2.1.2 Auditoria em Saúde
Para obtenção da excelência do desempenho das atividades e sucesso na
assistência à saúde, faz-se necessário que todas as ações inter-relacionadas sejam
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gerenciadas e compreendidas por meio da visão dos chamados processos. Em toda
organização, existe uma infinidade de atividades que buscam atingir determinados
resultados, essas, se observadas em conjunto, podem determinar o chamado
processo que, se integrados corretamente, trabalharão para atingir as metas
principais da organização, constituindo assim sua missão institucional.
Conforme já citado, a qualidade exerce papel fundamental na função
gerencial, sendo que para garanti-la em saúde, é preciso construir métodos e
estratégias que direcionem a formação e o aprimoramento das normas e condutas
dentro dos hospitais e clínicas, sendo assim a auditoria é uma função essencial
dentro das instituições (ROSA, 2012).
A Constituição Federal de 1988 aborda a necessidade dos processos de
auditoria na área da saúde, sendo possível conferir no Art. 197, que dispõe:
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
poder público dispor, nos Termos da Lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito
privado (BRASIL, 1988, art. 197 p.120).

A auditoria em saúde constitui-se como um conjunto de procedimentos que
tem com funcionalidade analisar os atendimentos prestados ao usuário,cliente ou
beneficiário, tendo início na solicitação de autorização de procedimentos e
terminando com a emissão final das faturas médicas hospitalares. Todo esse
contexto irá refletir em um cuidado de caráter preventivo, com elaboração de ações
corretivas, que irão possibilitar a eliminação das irregularidades, também chamadas
não-conformidades.
Nesse enredo, a auditoria pode se apresentar de duas formas principais,
sendo elas: especial ou extraordinária, regular ou ordinária. A partir dessas
apresentações, classificam-se quanto ao tipo, à execução e à forma. O termo
especial ou extraordinário se aplica devido ao processo contemplar a apuração de
denúncias e irregularidades, ou ainda por determinação das autoridades
competentes; já a forma regular ou ordinária, por sua vez, está relacionada a rotina
periódica, sistemática e programada (BRASIL, 2006).
O Manual de Normas e Procedimentos de Auditoria, elaborado pela
Secretaria de Saúde de Goiás (2005) explica os subtipos presentes diante das
classificações de tipo, execução e forma. As mesmas serão discursadas a seguir:
Quanto ao tipo podemos subdividi-los em:
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· Auditoria de Gestão: suas atividades estarão voltadas para o controle,
fiscalização do orçamento, contabilidade, finanças, avaliação técnica focada na
atenção em saúde, resultados e comprovação da qualidade;
· Auditoria Operativa:esta fará uma avaliação direta dos fatos, acontecimentos,
documentação e verificação de todos os processos documentais com seus
requisitos legais e normativos;
·

Auditoria Contábil: realizará avaliação sistemática com levantamento e estudo
das transações contábeis, procedimentos e de toda a rotina da instituição;

·

Auditoria Analítica: compete a análise de processos, documentos e relatórios
que avaliam se os serviços de saúde estão em conformidade com as normas e
padrões predefinidos.
Quanto à classe de execução encontram-se:

· Auditoria Prospectiva ou Auditoria Prévia: essa classe apresenta um perfil
preventivo, visando a encontrar situações de alarme com intuito de evitar maiores
problemas;
· Auditoria Concorrente:acompanhará o instante de um processo e a execução
das atividades para garantia da qualidade do produto;
· Auditoria Retrospectiva:avaliará todos os resultados em seu término, corrigindo
as possíveis falhas.
Já quanto às formas, pode-se demonstrar:
· Auditoria Interna ou de 1ª Parte: método realizado por auditores habilitados
dentro da própria instituição;
· Auditoria Externa ou de 2ª Parte: exercida por auditores ou empresa
independente terá como objetivo verificar atividades e procedimentos, assim
como os resultados do sistema ou instituição;
· Auditoria de 3ª Parte: será empreendida por meio de uma entidade certificadora.
Além de todas as formas expostas de auditorias, esta forma de trabalho irá
contemplar as regras operacionais definidas pelas operadoras que estão oferecendo
o apoio suplementar em saúde. Dentre estas estarão inclusas tabelas de honorários
médicos e procedimentos, tabelas hospitalares de materiais e medicamentos, e
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todos os recursos já pactuados anteriormente entre operadora e prestador de
serviço.
Portanto, entende-se que o papel principal de uma auditoria consiste em
garantir a qualidade da assistência prestada, respeitando as normas técnicas,
lutando incessantemente por uma assistência de qualidade invejável, buscando uma
relação custo-benefício também nivelada e compatível.

2.1.3 A Enfermagem na Auditoria
A auditoria em enfermagem surge como uma ferramenta para avaliação da
qualidade da assistência de saúde da população, sendo que estará voltada para o
aumento dos benefícios e diminuição dos riscos aos clientes.
A auditoria tanto na enfermagem como nas demais áreas em que atua busca
verificar a qualidade e o custo-benefício de determinados procedimentos, podendo
resultar ainda em indicadores de saúde para reorganização das ações quando
necessário. Nesse contexto, o enfermeiro tornou-se uma figura de grande
importância para a auditoria, pois trata-se de um profissional que articula
conhecimentos teórico-prático e científicos, tanto com relação às técnicas
necessárias para a realização dos procedimentos, quanto frentes às ações
apresentadas. Seu papel torna-se árduo, pois tem que enfrentar diversos obstáculos
para alcançar seu objetivo final, partindo, primeiramente, da avaliação da qualidade
da assistência, dos procedimentos, dos materiais utilizados e dos custos
necessários, para enfim realizar a análise do que pode ser melhorado ou modificado.
Pereira e Takashashi (1991) explicam em seus estudos que a auditoria na
enfermagem possui como principal finalidade identificar as áreas deficientes dos
serviços de enfermagem, disponibilizando dados concretos para tomada de decisões
quanto ao remanejamento ou aumento quantitativo de funcionários em um setor,
para garantir assim um cuidado de excelência.
Kurcgant (2005) descreveu que a auditoria na enfermagem funcionaria como
um instrumento de administração da classe profissional, no qual o enfermeiro
responsável dividiria seu processo em três etapas principais:
I.

Cliente e Instituição: levantamento de dados referentes as duas questões,
realizando uma avaliação da assistência ao cliente diante das normas, rotinas
e protocolos da instituição;
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II.

Revisão de Registros: observação criteriosa das anotações de enfermagem
relacionadas às atividades efetuadas;

III.

Relatório Final: revisão de todos os registros de enfermagem, bem como da
qualidade das ações frente ao cliente.
Logo, a auditoria em enfermagem consiste em um programa de educação

continuada e permanente que possibilita a instituição um parecer quanto aos
processos realizados, sejam estes de origem administrativa ou assistencial,
relatando a necessidade de melhorias ou de ações preventivas.

2.1.4 Legislação e Aspectos Éticos da Auditoria
O serviço de auditoria em si tem como estrutura básica as legislações que
estão em vigência no período atuante, sendo essas determinantes tanto das ações
dos prestadores como do auditor propriamente dito. Na enfermagem, a auditoria é
respaldada por uma vasta legislação, a qual abrange suas diversas áreas de
atuação, auxiliando os inúmeros órgãos, governamentais ou não, tornando-os
capazes de apoiar as atividades desenvolvidas por tal classe de profissionais
(MOTTA, 2003).
No Brasil, a auditoria surgiu com a implantação do INAMPS, cujo foco
principal era voltado para o controle da produção, preocupando-se apenas com os
gastos advindos dos serviços e não com a sua qualidade. Nesse período, o
profissional auditor era nomeado por meio da indicação do gestor, possuindo
atuação restrita e limitada, gerindo por vezes ações de fiscalização do controle
financeiro (ROCHA et al, 2002)
Nas unidades hospitalares, foi apenas em 1981 através da criação da
autorização de internação hospitalar, que se implantou o controle e pagamento de
tais contas, essas eram responsáveis pela alimentação do sistema de informações
de contas hospitalares, sendo vigente até os dias atuais (BRASIL, 2016).
O enfermeiro possui leis específicas para sua atuação, sendo que o auditor
deve estar devidamente inscrito no Conselho Federal de Enfermagem (COFEN),
tendo seu título registrado conforme a Resolução COFEN 261/2001, que dispõe
sobre o registro do enfermeiro portador de título de pós-graduação no âmbito dos
referidos conselhos, bem como os portadores de diplomas obtidos por meio de
provas de títulos.
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Outra norma que regula a atividade do enfermeiro é a Lei do Exercício
Profissional da Enfermagem que, em seu artigo 11, declara que o enfermeiro exerce
todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente consultoria,
auditoria e emissão de parecer sobre a matéria da enfermagem. Já na Resolução do
COFEN 260/2001 fala-se da aprovação das atividades do enfermeiro auditor e na
Resolução 266/2001 descrevem-se as atividades legais cabíveis ao profissional,
descrevendo como sua competência privativa: organizar, dirigir, planejar, coordenar
e avaliar, prestar consultoria, auditoria e emissão do parecer desses serviços
(COFEN, 2001)
Como integrante das equipes de auditoria em saúde, a Resolução
supracitada, elenca diversas ações do enfermeiro auditor, dentre elas: atuação no
planejamento, execução e avaliação da programação de saúde, construção de
programas e atividades que garantam a assistência integral, elaboração de contratos
e adendos nos que se dispõe ao cuidado de enfermagem (COFEN, 2001)
Tem-se ainda a Resolução COFEN 252/2001 que aprova o código de
processo ético das autarquias profissionais de enfermagem, porém, a tal resolução
foi revogada pela Resolução COFEN 370/2010 que dispõe sobe o mesmo código
das autarquias.

2.1.5 Relatório da Auditoria
Os auditores buscam consubstanciar os resultados encontrados após as
análises dos dados por meio de um relatório. Para cada conta ou auditoria
propriamente dita, é dever do profissional elaborar uma síntese dos achados
efetuados. O relatório citado deve seguir um padrão, para interpretação correta das
avaliações, por meio de uma sequência lógica, sem rasuras, com linguagem
compatível em todo território. Trata-se de um documento técnico formal, efetuado
por meio da análise de dados que oportuniza em seu produto final propostas
corretivas e preventivas. É importante ressaltar que a críticas devem ser voltadas
aos dados e não às equipes e/ou pessoas individuais (BRASIL, 2011).

2.2 PRONTUÁRIO DO CLIENTE: INFORMAÇÕES EM SAÚDE
Segundo Gomes (2001), o prontuário do paciente é o documento básico
dentro de uma unidade hospitalar, que permeia todas as atividades assistenciais de
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pesquisa, de ensino e da administração. Trata-se de um elemento de comunicação
entre os variados setores do hospital e os profissionais envolvidos, sendo
depositário de um conjunto vasto de informações genitoras de conhecimento.
É

sabido

que

o

termo

informação

recebe

diversas

conotações e

interpretações. Os dicionários, em especial o Aurélio, a define como “ato ou efeito de
informar, instrução direção ou ainda conhecimentos extraídos de dados, resumo de
dados” (FERREIRA, 1995 ).
Já Moraes (1994) define informação como uma representação de fatos da
realidade com base em determinada visão de mundo, mediante regras propostas,
atuando como uma forma de ligação entre conhecimento sobre fatos e ideias de
uma pessoa e outra. Sendo que o verdadeiro potencial da informação estará na sua
capacidade em exercer seu papel.
Em relação ao prontuário do cliente, as informações registradas subsidiam a
continuidade e a verificação do estado evolutivo da assistência em saúde, além dos
procedimentos aplicados resultantes de melhorias ou não, da identificação de novos
problemas, dos diagnósticos, das terapêuticas e das demais condutas associadas.
Logo, o prontuário apresenta caráter fundamental no processo gerencial, visto que
simboliza uma fonte de dados para pesquisa e suplementação à administração em
saúde (MARIN et al, 2003).
Assim, o prontuário representa o centro das informações relativas à condição
de saúde do cliente em qualquer unidade prestadora de serviços, devendo conter
informações necessárias para continuidade e avaliação da assistência prestada.

2.2.1 Prontuário Propriamente Dito
O conceito de prontuário evoluiu de tal forma, que um simples registro sobre
um fato em questão, tornou-se um documento de grande valia no que diz respeito à
história do cliente (SOUNIS,1993). O prontuário do cliente, embora comumente
chamado de prontuário médico, pode ser definido como documento portador de
todas as informações relativas ao atendimento prestado ao indivíduo em uma
determinada unidade de saúde (PINTO,2005).
Trata-se de um documento onde relata-se com ordenamento e minúcia toda a
trajetória do cliente desde admissão até a alta, realizado por todos os profissionais
da unidade de saúde envolvidos no atendimento, quer seja de ambulatório ou de
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internação (SOUNIS, 1993; STUMPF & FREITAS, 1996). Esse documento possui
caráter sigiloso e acesso restrito, devido às informações contidas serem inerentes
somente ao receptor do cuidador e a equipe prestadora do atendimento e
tratamento. Tal documento recebe proteção legal mediante o Código Penal
Brasileiro e Código de Ética Médica, declarando sigilo às informações por todos os
profissionais, sob penalidades legais em caso de descumprimento das normas
(MOTTA, 2004).
O Ministério da Saúde, em sua Resolução nº 7 do ano de 2016, artigo 1,
inciso 1º, define prontuário eletrônico como um repositório de informação mantida
eletronicamente, no qual todas as informações de saúde, clínicas e administrativas,
ao decorrer da vida de um indivíduo ficam armazenados, tendo como características
principais: acesso rápido aos problemas de saúde e intervenções atuais,
recuperação de informações clínicas, sistema de apoio a decisão e demais recursos.
O Conselho Federal de Medicina (CFM) por meio de sua Resolução nº 1638
de 2002 define prontuário médico e torna obrigatória a criação da Comissão de
Revisão de prontuários dentro das instituições de saúde. A definição se mostra
como um documento único, constituído por um conjunto de informações, sinais e
imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações acerca
da saúde do cliente e da assistência prestada a ele;possui caráter legal, sigiloso e
científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional
e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.
Elenca-se ainda nesta resolução as partes obrigatórias constituintes do
prontuário, em qual seja o suporte, eletrônico ou de papel. Tais partes se
apresentam da seguinte forma:
·
Identificação do Cliente: deverá conter nome completo, data de
nascimento decorrido por dia, mês e ano, esse último dirigido por quatro
dígitos, sexo, nome completo da mãe, naturalidade, indicando município e
estado do nascimento e endereço completo;
·
Anamnese, exame físico, exames complementares solicitados com
seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e
tratamento optado/realizado;
·
Evolução diária do paciente, contendo data e hora, relatando todos os
procedimentos aos quais o cliente será submetido, sendo ao término
identificado pelo profissional que realizou;
·
Em prontuários de suporte de papel, é de obrigatoriedade a
legibilidade da letra do profissional que atendeu o cliente, bem como a sua
identificação;
·
Em casos de emergência, onde não se faz possível a coleta da
história clínica, deve-se constar relato médico de todos os procedimentos
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realizados que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou remoção para outra
unidade. (CFM, 2002, p.184.)

Em seu artigo 3º a mesma Resolução do CFM de nº 1638/2002 determina a
obrigatoriedade da criação de uma Comissão de Revisão de Prontuários em todos
os estabelecimentos ou instituições de saúde em que ocorre assistência médica, a
fim de observar a presença dos itens designados como obrigatórios.
Portanto, pode-se definir prontuário como um documento único, devidamente
identificado, em que se concentram todas as informações relativas à saúde
individual do cliente e evidencia-se a sua evolução no decorrer do tratamento em
cada período.

2.2.2 Serviços de Registros das Informações em Saúde e a Revisão dos Prontuários
O Serviço de Registros de Informações possui toda a sua forma de trabalho
centrada no prontuário do cliente. Tal serviço possui inúmeras designações, dentre
elas: Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME), Documentação Médica,
Registros Hospitalares e Serviços de Registros e Informações em Saúde (PINTO,
2005).
Esse setor propriamente dito possui como responsabilidade a abertura do
prontuário, sua guarda adequada, segurança, coleta de dados, apuração e análise
dos dados estatísticos, buscando demonstrar a qualidade e a quantidade dos
serviços prestados pela instituição, zelando pela sua memória, servindo como
alicerce ao corpo clinico e aos usuários e facilitando o acesso às informações
(FIOCRUZ, 1999).
A revisão dos prontuários é uma das atribuições determinantes do Serviço de
Informações. Ainda assim, por vezes é possível encontrar dados incompletos e sem
as assinaturas dos responsáveis pelos atos realizados, mesmo que seja
recomendado o preenchimento completo das informações no prontuário (SOUNIS,
1993).
Para essa função, o Conselho Federal de Medicina por meio da Resolução de
número 1638 do ano de 2002 determina a criação da Comissão de Revisão dos
Prontuários, assim como suas responsabilidades, competência e organização, com
o intuito de melhorar a qualidade de tais documentos.
A Comissão de Revisão dos Prontuários está incumbida de recomendar
normas sobre o conteúdo dos formulários e seu preenchimento, buscando avaliar a
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qualidade da atenção médica, por meio da análise qualitativa dos prontuários. Os
membros constituintes da comissão são designados pela diretoria da instituição,
sendo geralmente médicos de diferentes especialidades, enfermeiros e a chefia dos
Serviços de Informações, citado anteriormente (FIOCRUZ, 1999).
Essa Comissão busca realizar uma análise a fim de verificar o padrão do
atendimento que vem sendo prestado ao cliente, refletir sobre os resultados das
condutas terapêuticas adotadas, orientar a atuação dos profissionais, elaborar
impressos sugerindo modificações, assim como levantar e propor parâmetros de
resultados. Tais atribuições fazem com que os integrantes do grupo sejam vistos,
muitas vezes, de forma negativa, sendo associados à imagem de fiscalizadores e/ou
controladores (MEZZOMO, 1982).
Mezzomo (1982) comenta ainda em seus estudos, que a diretoria da entidade
hospitalar não possui responsabilidade apenas com o padrão de atendimento, mas
também com a eficiência da organização, determinando, então, que a comissão de
prontuários auxilia na segurança do cliente e na avaliação da qualidade dos
profissionais atuantes, sendo uma fonte segura para as pesquisas cientificas.

2.2.3 Precursores Do Prontuário: Registros em Saúde
Desde a antiguidade os registros dos fatos ocorridos eram realizados. O
papiro de Edwin Smith, descoberto por um egípcio em 2980 a.C, demonstrou um
conjunto organizado de dados padronizados das consultas dos enfermos, no local
em que eram armazenadas. Tais feitos auxiliavam nos demais atendimentos, caso
aparecesse um cliente com sintomas semelhantes a um já relatado, buscava-se os
dados das ações que proporcionaram a cura, a qual era reaplicada no enfermo em
questão. Nesse papiro foram relatados 48 casos de doenças que continham um
título, um método examinatório, possíveis diagnósticos e tratamentos; por serem
redigidos de forma lógica e direta, possuíam cunho científico (ALBUQUERQUE,
2001).
Já com relação às instituições hospitalares, têm-se como marco do primeiro
registro realizado o São Hospital Bartolomeu na Inglaterra, em 1609, onde
realizavam-se os primeiros contratos médicos (CAMPOS, 1988 apud PINTO, 2005).
Data-se o ano de 1907 como o período em que os registros do cliente
passaram a ser redigidos de forma individual, sendo arquivados separadamente,
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ação que originou o comumente chamado prontuário médico centrado no cliente e
organizado de forma cronológica. Já em 1920, houve a padronização dos conteúdos
a serem relatados: convencionou-se que deveriam conter um conjunto mínimo de
dados.

Tal

conjunto

geriu

uma

estrutura

sistematizada

das

informações

apresentadas, que caracterizam atualmente o conhecido prontuário do cliente
(MARIN et al, 2003).

2.2.4 Conhecendo a Equipe de Enfermagem
É sabido que a grande maioria dos dados registrados nos prontuários dos
clientes é proveniente da equipe de enfermagem, isso ocorre para o entendimento
do papel de cada membro profissional – enfermeiro, técnico ou auxiliar
(COREN,2016). Assim, cada membro da equipe é responsável pela qualidade das
informações que relata dentro da sua alçada de trabalho, portanto, faz-se necessário
um conhecimento sobre as características e as competências deles perante a
equipe e o cliente.
O Conselho de Enfermagem expõe de forma clara em sua legislação a
atuação, competência e divisão dos profissionais participantes da respectiva classe.
A Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, regulamenta em seu 2º artigo o fato da
enfermagem e suas atividades auxiliares serem exercidas somente por pessoas
habilitadas e inscritas no devido conselho, possuindo jurisdição na área em que
ocorre seu exercício. O parágrafo único desta mesma lei refere o exercício
profissional como sendo privativo de suas atividades ao Enfermeiro, Técnico de
Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiras, de acordo com suas respectivas
habilitações (BRASIL, 1986).
Na Lei já citada, em seu 6º artigo, define-se enfermeiro como aquele portador
do diploma com tal título, conferido por meio de instituições de ensino
regulamentadas legalmente. Compete ao profissional enfermeiro o desenvolvimento
de atividades voltadas para prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde,
possuindo capacidade de tomar decisões complexas. Esse profissional possui
caráter generalista com competência técnica, ética, social e educativa. Além disso,
estará capacitado para resolução de problemas frente à equipe de enfermagem,
visto que possui papel de coordenador, portando conhecimento das mais variadas
dimensões relacionadas ao processo de saúde e doença (BRASIL,1986).
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O Técnico de Enfermagem, por sua vez, é o profissional com formação de
nível médio. É esclarecido no artigo 7º da lei 7.498 que o profissional para ser
portador desse título deve possuir documentação de conclusão do respectivo curso
técnico. Esse profissional é habilitado a realizar atividades de caráter auxiliar,
envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem, participação
na programação, nas equipes de saúde e nas atividades da assistência, exceto as
privativas do Enfermeiro (BRASIL, 1986).
O Auxiliar de Enfermagem, disposto no artigo 8º da mesma legislação, é
aquele que dispensa os cuidados simples, sendo sempre supervisionado pelo
enfermeiro. Assim como o técnico, o auxiliar pode realizar administração de
medicamentos, exercer atividades em centros de esterilização, bem como cuidados
de higiene, podendo atuar em setores ambulatoriais. Atua comumente em ações que
demandem cuidados de baixa complexidade e caráter repetitivo (BRASIL,1986).
Por fim, as Parteiras que são trabalhadoras que dispensam cuidados simples,
também supervisionados pelo enfermeiro. Seu título é previsto pela Lei 8.778 de
1946, sendo disposto novamente na Lei 3.640 de 1959, que determina suas funções
por meio da experiência prática, o que não exige formação específica ou
conhecimento teórico. Atua na assistência a parturiente durante o parto cefálico e
período pós-natal, além dos cuidados ao recém nato (BRASIL, 1986).

2.2.5 Registros de Enfermagem no Prontuário
O prontuário é definido pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo
como um documento padronizado, organizado e conciso referente aos registros dos
cuidados prestados ao cliente envolvendo todos os profissionais da assistência
(COREN,2009). Diante dos clientes existe uma gama multiprofissional em busca da
sua recuperação, dentre eles encontram-se a equipe de enfermagem, equipe
médica, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais.
A equipe de enfermagem aparece em maior número nas unidades
hospitalares, ficando responsável pela maior parte dos cuidados efetuados e
registrados. Seus registros tornam-se essenciais para a assistência, além de
propiciar uma comunicação efetiva entre os profissionais e a equipe de saúde. Tais
registros possuem inúmeras finalidades, podendo auxiliar nos quesitos de pesquisa,
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ensino, processos éticos e judiciais, auditorias, bem como para avaliação da
qualidade da assistência prestada (COFEN, 2016).
As informações inerentes ao cliente são transmitidas entre as equipes de
duas formas distintas, por meio da comunicação verbal e escrita. Dentro do
Conselho de Enfermagem, mais especificamente em seu Código de Ética na
Resolução nº 311 de 2007, existem artigos que respaldam os registros em
prontuários no exercício profissional da classe (COFEN, 2007).
Na Resolução COFEN 429/2012 em seu 1º artigo, por exemplo, esclarece-se
a responsabilidade e o dever dos profissionais de enfermagem em registrar, no
prontuário do paciente e em outros documentos próprios da área, sejam por meio de
suporte eletrônico ou tradicional (papel), informações relacionadas ao processo de
cuidado e gerenciamento de todos os processos de trabalho, necessários para a
continuidade e qualidade da assistência (COFEN, 2012).
O referido Código de Ética, em seu artigo 25, comenta sobre os registros no
prontuário do paciente inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, o qual,
segundo o código, deve conter registro de implicações interferentes na assistência.
Tal registro por se tratar de uma informação formal irá amparar os profissionais em
casos em que a assistência venha a ser dada como inadequada, sendo
equivocadamente entendida como descuido (COFEN, 2007).
O artigo 35 do Código de Ética discute sobre o registro de informações
parciais ou inverídicas sobre a assistência prestada, sendo que informações
completas e verdadeiras irão proteger tanto profissional quanto cliente em possíveis
casos investigatórios, devido a erros ou eventos adversos. A fidedignidade dos
registros é de responsabilidade do profissional, para que não se implique em
responsabilidades ético-profissional, administrativas, civil e penal (COFEN, 2007).
Existem duas formas básicas de a enfermagem registrar suas informações no
prontuário: a anotação e a evolução. As duas formas devem seguir algumas regras e
rotinas básicas, ou seja, devem ser transcritas de forma legível e eficaz, em ordem
cronológica procedente de data e hora, contendo assinatura e identificação do
profissional responsável. Deve também apresentar os cuidados prestados, as
respostas do cliente frente aos cuidados prescritos pelo Enfermeiro, intercorrências,
sinais e sintomas observados, características descritas (tamanho, quantidade,
coloração) e as siglas utilizadas devem ser as previstas pela literatura. Já os
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prontuários manuscritos não podem apresentar rasuras, entrelinhas, linhas em
branco ou espaços (COREN, 2016).
A evolução de enfermagem pode ser definida como um relato periódico, que
contém todas as alterações ocorridas com a pessoa necessitante da assistência,
ficando entendida como uma avaliação global dos planos de cuidados elaborados
pelo profissional Enfermeiro (HORTA,1979).
O Conselho Regional de Enfermagem do estado de São Paulo, no ano de
1999, definiu a evolução como um registro único realizado exclusivamente pelo
enfermeiro após uma avaliação criteriosa do estado geral do cliente, colocando em
pauta os resultados frente ao seu plano de cuidado, identificando o aparecimento de
novos problemas e atualizando o planejamento da assistência para decorridas 24
horas (COREN,1999).
Na referida evolução, o profissional deve seguir um padrão, para possibilitar a
todos os possíveis envolvidos um entendimento claro e correto da condição clínica
do cliente. Deve então possuir data, hora, tempo transcorrido de internação e o seu
motivo, diagnóstico do profissional médico, relato sequencial do estado geral do
cliente, exame físico em ordem cefalocaudal, detalhamento dos procedimentos e
dos cuidados efetuados, e registro das eliminações fisiológicas, encerrando com
nome do Enfermeiro responsável, sua assinatura e seu respectivo número do
Conselho (HORTA 1979; CAMPADELLI 1989).
As anotações de enfermagem por sua vez, são realizadas pelos profissionais
de nível médio, com titulação em nível técnico, os respectivos auxiliares e técnicos
de enfermagem. Tais anotações devem contemplar informações objetivas do
cuidado, sinais e sintomas apresentados no período pelo cliente, as intervenções e
os cuidados prestados, com frases ocasionalmente curtas, visto que essas
informações irão auxiliar o enfermeiro a dar continuidade ao seu processo de
trabalho, tanto no desenvolvimento da assistência como no momento de avaliação
do prontuário para repasses financeiros. As anotações devem possuir também
assinatura e número do registro no conselho do profissional responsável pela sua
elaboração (COREN, 2000).
Os

artigos

68

e

72

presentes

no

Código

de

Ética

referem-se,

respectivamente, aos registros de informações referentes ao processo de cuidar da
pessoa e sobre as informações serem escritas de forma clara objetiva e completa
(COFEN, 2007)
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Por fim, entende-se que os registros de enfermagem auxiliam no fornecimento
de informações essenciais para uma assistência de qualidade, assegurando a
comunicação entre os membros da equipe, em continuidade durante as 24 horas
(COREN, 2016).

2.2.6 Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE
A equipe de enfermagem demonstra diariamente sua preocupação com a
benfeitoria de sua assistência, investindo em conhecimentos de base para
sistematizar e organizar sua prática e, consequentemente, seu processo de cuidar.
Avaliam constantemente formas de favorecer a assistência baseando seu
atendimento não só na dimensão biológica do cliente, mas também relacionando
toda a estrutura psicossocial existente, tanto na saúde coletiva como no âmbito
hospitalar (BRASIL, 2016).
A Sistematização da Assistência de Enfermagem pode ser entendida como
um processo organizacional da ocupação fundamentada no método de trabalho, nos
recursos humanos e nos instrumentos necessários para seu acontecimento, assim é
possível promover o seu desenvolvimento. Trata-se também de uma estratégia
científica voltada para a organização do processo de cuidar, incluindo todas as suas
formas: direto às pessoas, aos grupos e ao ambiente (PROENF, 2014).
Inicialmente,

regida

pela

Resolução

COFEN

nº

272/2002,

sendo

posteriormente revogada pela Resolução COFEN 358/2009, a SAE é utilizada como
uma metodologia assistencial compreendida como aplicação prática de uma teoria
de enfermagem na assistência ao cliente, utilizando ou não o Processo de
Enfermagem ou partes dele. Trata-se de um planejamento registrado da assistência
que abrange desde a criação e implementação do manual de normas e rotinas à
descrição padronizada, até a legitimação do Processo de Enfermagem (PE)
(TORRES et al, 2011).
Um dos meios de sistematizar o cuidado dá-se pela elaboração do Processo
de Enfermagem. O PE pode ser definido como uma sequência de ações
sistemáticas que visam a um determinado resultado, definindo ações da equipe que
melhorem a qualidade da assistência de forma individualizada. Tal método deve ser
elaborado pelo profissional Enfermeiro e executado pela equipe de Enfermagem no
geral (PORTO, 2008 apud COREN 2016).
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De acordo com a Resolução do COFEN nº 358/2009 em seu artigo 1º, o
Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, em
todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de
Enfermagem. Essa mesma resolução determina ainda cinco fases primordiais, interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, para a elaboração do PE, são elas:
Histórico de Enfermagem (coleta de dados), Diagnóstico de Enfermagem,
Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem. Tal
resolução explica ainda cada etapa e suas finalidades, as quais serão descritas a
seguir (COFEN, 2009).
O Histórico de Enfermagem, comumente chamado de coleta de dados, é
definido como um processo deliberado, sistemático e contínuo, elaborado com o
auxílio de métodos e técnicas variadas, tendo como principal finalidade a obtenção
de informações relacionadas ao cliente, a sua família e a coletividade, assim como
sua resposta ao processo saúde e doença em um determinado período
(COFEN,2009)
O Diagnóstico de Enfermagem é o momento em que se interpretam e se
agrupam os dados coletados na primeira fase, culminando com a decisão dos
conceitos diagnósticos de enfermagem que representam. Trata-se da resposta
humana (pessoal, coletiva ou familiar) em um dado momento do processo saúde e
doença, constituindo a base para escolha das intervenções, em busca dos
resultados esperados (COFEN, 2009).
O Planejamento de Enfermagem, por sua vez, é o período de determinação
dos resultados a serem alcançados, bem como das ações e/ou intervenções de
enfermagem a serem aplicadas de acordo com os dados identificados na etapa
anterior. É nesta fase do processo que o Enfermeiro realiza a prescrição
propriamente dita, a qual encontra-sede forma organizada os objetivos da
assistência individual, configurando um roteiro diário, aprazado que coordena as
ações da equipe frente as prioridades de cada cliente, devendo ser devidamente
checada após sua execução (COFEN, 2009).
Após a fase do planejamento, segue-se a Intervenção, etapa em que se
realizam as ações pré-determinadas, ocorrendo à interação da equipe com o cliente
e sua família (COFEN, 2009).
A Avaliação de Enfermagem, última etapa do PE, trata-se de um processo
sistemático, deliberado e contínuo de verificação das mudanças nas respostas
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humanas frente ao processo de saúde e doença, analisando se as ações previstas
atingiram os resultados esperados, bem como a necessidade de mudanças e/ou
adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem (COFEN, 2009).
Nas fases do processo de enfermagem correspondentes aos diagnósticos de
enfermagem e ao planejamento, os enfermeiros dispõem-se de classificações já
consolidadas no âmbito internacional. No ano de 1982, instaurou-se a Nanda
Internacional, Inc. (NANDA-I) e a partir dessa mais dois grupos surgiram: um que
estuda a Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) e outro que analisa a
Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC). (PROENF,2014)
O processo de enfermagem é, portanto, uma das ferramentas mais
facilitadoras para aperfeiçoar a assistência, auxiliando na efetividade dos registros
relacionados aos cuidados realizados, transmitindo maior segurança frente ao
cliente e proteção legal perante processos judiciais.

2.3 CONTA HOSPITALAR
Dentro dos sistemas suplementares, os comumente chamados convênios de
saúde, existem dados exclusivos que devem ser avaliados para o futuro repasse
financeiro. O conceito de conta hospitalar não deve se resumir apenas aos dados
numéricos, mas ao um conjunto de procedimentos realizados com o cliente durante
seu período de internação. Tais contas irão conter componentes básicos para sua
avaliação, sendo estes: diária, taxas hospitalares, materiais e medicamentos,
honorários médicos, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (MOTTA, 2003).
Motta (2003) cita ainda que o papel do enfermeiro auditor baseia-se acima de
tudo nas questões preventivas, por meio de ações continuadas e do seu
acompanhamento. Portanto, que haja resolutividade é necessário que o profissional
conheça todas as normas relacionadas à assistência ao cliente, vigentes na
instituição inserida.

2.3.1 Glosa Hospitalar
Segundo orientações do Departamento Nacional de Auditoria do SUS
(DENASUS), pode-se definir glosa como um ato de rejeição total ou parcial dos
recursos financeiros do SUS, utilizados pelos Estados, Distrito Federal ou Municípios
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de forma irregular ou cobrados de forma indevida pelos prestadores de serviços,
causando danos aos cofres públicos. Para os sistemas suplementares pode-se
utilizar a mesma definição para tal ato (BRASIL, 2005).
Martini et al (2009) apresenta ainda duas classificações para as glosas,
separando-as em administrativa e técnica. A administrativa trata da glosa referida a
uma falha operacional ocasionada no momento da cobrança, em que a instituição
comete um erro no momento da análise da conta. A glosa técnica por sua vez,
refere-se à apresentação de valores, seja de medicamentos, procedimentos ou
taxas, não se tratando do procedimento médico propriamente dito. Observa-se que a
grande maioria das glosas se justifica pela ausência das anotações/registros no
prontuário, em especial da enfermagem e da equipe médica.
Ao se depararem com alguma glosa, as instituições hospitalares podem entrar
com o recurso de glosas, que, segundo Torres (1977) trata-se de uma forma de
recuperação dos descontos indevidos, buscando corrigir ou detectar erros de
faturamento.

2.3.2 Registros de Enfermagem e as Glosas Hospitalares
Com as mudanças decorridas nos negócios, as empresas, de forma geral,
precisaram associar à redução de custos com a excelência de qualidade para se
manterem no mercado competitivo. As instituições de saúde, consequentemente,
tiveram que se adequar ao meio empresarial, fazendo com que os profissionais
busquem a cada dia mais qualificação na área de análise de custos para atuarem
nos serviços (BICHANGA, 2000).
Nesse contexto, a auditoria surge como uma ferramenta essencial para as
instituições de saúde, pois irá atuar na mensuração da qualidade, tanto do cuidado
como dos custos gerados. Como já citado anteriormente, o enfermeiro auditor para
realizar seu relatório final, precisará que todos os dados inerentes ao processo de
cuidar estejam registrados de forma objetiva e clara no prontuário do cliente.
Tanji et al. (2004), já demonstravam em seus estudos que os registros
documentados no prontuário do cliente seriam utilizados para fins de faturamento e
cobranças, tanto na auditoria interna como externa, auxiliando na obtenção de
dados estatísticos sobre as atividades realizadas e também para análise
institucional.
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Os registros de toda a equipe multiprofissional são de suma importância para
à auditoria. Porém, são as anotações de enfermagem que irão demonstrar com
maior veracidade os cuidados prestados, comprovando todo o acompanhamento e
tratamento indicado para cada cliente. Os registros da equipe de enfermagem irão
refletir diretamente nas contas hospitalares, servindo como um alicerce para os
recursos de glosas. Cerca de 60% dos dados encontrados no prontuário pertencem
a esta classe profissional, contemplando uma variante significativa de dados como:
preparo e administração de medicamentos, execução dos cuidados prescritos,gases
medicinais utilizados e ouso de equipamentos e materiais hospitalares (DORNE;
HUNGARE 2013).
Atualmente, a ausência das anotações de enfermagem vem se tornando um
dos maiores desafios para os auditores, visto que asua não realização ou a sua
incompreensão por meio do avaliador da conta aparece frequentemente como um
indicador relevante para o índice de glosas, ocasionando prejuízos de valores
consideráveis as instituições (RODRIGUES; PERROCA; JERICÓ 2004).
Visto isso, percebe-se a importância dos registros tanto para a continuidade
da assistência como para a redução de custos na instituição.
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3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE PESQUISA
Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa. A pesquisa
descritiva segundo Gil (1999) possui como principal finalidade descrever as
características de um determinado fenômeno ou população, ou também estabelecer
relações entre variáveis.
O método quantitativo proporciona uma validação das hipóteses, por meio da
utilização de dados estruturados e estatísticos, com análise de uma gama de casos,
recomendando um curso final da ação (MATTAR, 2001).

3.2 AMOSTRA
Para realização do estudo, foram analisados 200 prontuários, diferenciados pelo
tipo da conta (clínica ou cirúrgica) da unidade de internação destinada aos
convênios e particulares de um Hospital do Meio Oeste Catarinense no período de
01 de novembro de 2018 a 15 de janeiro de 2019.

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO
Para a aplicação do checklist, as contas foram separadas previamente de
acordo com sua classificação: clínicas para as estadias hospitalares de cunho
tratáveis ou paliativos e cirúrgicos para aqueles com finalidade de procedimentos
instrumentais

com

fins

diagnósticos,

de

tratamento

ou

de

melhora

das

funcionalidades e/ou aparência de uma determinada parte do corpo, incluindo
também neste contexto ás internações obstétricas. Os prontuários foram escolhidos
aleatoriamente, não se interpondo à idade, sexo, raça, identificação do cliente e/ou
quaisquer outros fatores pessoais, pois a pesquisa independe dos mesmos.
Ressalta-se que a única informação observada foi a do sistema suplementar
(convênio) optado para repasse financeiro final à instituição, sendo: Unimed,
Agemed, Planos dos Servidores Estaduais, Bradesco, Particulares e BRF Brasil
Foods. Os prontuários pertencentes ao convênio do Sistema Único de Saúde (SUS)
não contemplaram a amostra, devido ao fato deste realizar o repasse financeiro á
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instituição por meio de pacotes previamente elaborados, conforme sua tabela para
patologias e/ou procedimento.
3.4 ASPECTOS ÉTICOS
O projeto foi realizado após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp), indexado à
plataforma Brasil. Salienta-se que a presente pesquisa respeitou todas as
normativas vigentes para aplicação e execução de pesquisa utilizando seres
humanos, conforme resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, sob o número de
protocolo: 98152918.8.0000.5593.

3.5 PROCEDIMENTOS
Os dados foram coletados por intermédio de um checklist pré-elaborado pela
autora (apêndice A), por meio da auditoria retrospectiva, ou seja, aquela ocorrida
após o término da internação, em prontuários decorrentes do dia 01 de novembro de
2018 a 15 de janeiro de 2019, após autorização prévia da instituição mediante termo
assinado e anexado a este trabalho.
Inicialmente o checklist supracitado, foi aplicado em 10 prontuários pilotos, á
fim de se testar sua funcionalidade, sendo somente após utilizado como meio de
coleta de dados.
Os prontuários foram selecionados de acordo com sua categoria - clínico ou
cirúrgico, sendo logo após subdivididos conforme o sistema suplementar de
relevância para a pesquisa. Com os prontuários devidamente separados de acordo
com a prioridade, foram avaliados os dados expostos no checklist. Dentre os
requisitos analisados, foram observados: checagens, anotações de enfermagem,
evoluções médicas e do enfermeiro, prescrições e transferências (externas/internas),
assim como a dispensação de materiais e medicamentos pela farmácia e o relatório
final a ser entregue do auditor interno diretamente para o auditor da unidade
suplementar. Todos os dados foram transcritos diretamente ao checklist ao mesmo
instante em que se realizava a avaliação da conta hospitalar.
Após a realização do levantamento de dados, foi realizada a comparação e
posteriormente a sua demonstração por meio de gráficos, os quais descreveram
seus resultados e analisaram as complicações e motivos deles. Vale ressaltar que
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os gráficos foram elaborados com o auxílio do programa Microsoft Office Excel, em
sua edição de 2007.

3.6 LOCAL DA PESQUISA
O local de estudo foi um hospital de médio porte, com abrangência regional
no meio oeste de Santa Catarina, com atendimento geral e alta complexidade em
neurocirurgia e traumatologia ortopédica. Essa instituição, atualmente, conta com
setor de urgência e emergência, clínica médica (SUS), clínica cirúrgica (SUS),
maternidade, centro cirúrgico, pediatria, clínica médica e cirúrgica (particular e
convênios) e duas unidades de terapia intensiva. Todos os setores com
funcionamento de 24 horas.

3.7 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
Os dados coletados foram analisados de acordo com a estatística descritiva,
pelo método de amostragem probabilística, para posterior apresentação por
intermédio de gráficos. A estatística descritiva é utilizada para resumir o conjunto
dos dados obtidos em um determinado estudo, os quais são organizados com o
auxílio de instrumentos como gráficos, tabelas e indicadores numéricos (MORAIS,
2005). Já a amostragem probabilística, segundo Santos (2007), é a designação
dada aos levantamentos de dados cuja forma de seleção foi aleatória, em que se
tem um conhecimento prévio da população, e cada unidade possui uma
probabilidade conhecida de pertencer à amostra, dando vantagem de controle da
precisão dos resultados.
A verificação dos resultados da amostragem da pesquisa foi realizada
utilizando o método de análise do conteúdo. Primeiramente realizou-se a leitura
flutuante dos dados e após a exposição do material obtido por intermédio do
checklist. Com isso, organizou-se as categorias propostas, atentando-se para o
referencial teórico, obtendo os dados gráficos que serão demonstrados nas páginas
seguintes.
Os dados obtidos foram transcritos para um banco de dados criados no
programa Microsoft Office Excel, para Windows em sua versão para ano de 2007.
Por meio desse programa representou-se graficamente as opções pertinentes,
contemplando alternativas como sim, não ou incompleto para cada item. O tópico
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exposto como “não contempla”; não será demonstrado graficamente, pois não
interfere nos resultados da pesquisa, visto que a mesma visa demonstrar a
completude dos prontuários de acordo com os relativos presentes em sua
individualidade Ressalta-se que inicialmente os prontuários foram separados de
acordo com sua classificação, sendo posteriormente realizada a somatória dos itens
com o intuito de facilitar a visualização e interpretação dos gráficos.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Gráfico 1: Evolução do Profissional Enfermeiro

1%
24%

75%
Sim
Não
Incompleta

Fonte: Less, 2019.

O gráfico acima demonstra que em sua maioria a evolução do enfermeiro não
está presente nos prontuários, sendo representado por uma margem de 75%. Já a
presença, apareceu no estudo com uma percentagem de 24%, seguidos de apenas
1% de incompletude. Dentre as três categorias analisadas fica evidente a falta de
evolução do enfermeiro, ato que demonstra a não conformidade com a exigência
legal do COFEN, segundo sua Resolução nº 429 de 2012, que disserta sobre a
obrigatoriedade dos registros das ações profissionais no prontuário do cliente, seja
por meio eletrônico ou tradicional. Isso irá interferir na continuidade da assistência e
do processo de auditoria devido ao fato de dados importantes não serem
devidamente anotados (COFEN, 2012)
Franco, Kemi e D’inocento, em estudo realizado no ano de 2012,
demonstraram que a não realização da evolução de enfermagem correspondia a
64,6% do montante de 200 prontuários analisados em um hospital público, fato que
demonstra uma enorme preocupação quanto o real motivo de tal ausência, pois
ambos os estudo apresentaram um valor alarmante, tendo em vista que analisaram
a mesma quantidade de amostras.
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Gráfico 2: Evolução da Classe Médica
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Não
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Fonte: Less, 2019.

O gráfico 2 mostra o índice investigativo das evoluções médicas. Observa-se
que a categoria realiza em sua maioria as evoluções alcançando uma percentagem
de 77% de efetividade, seguidos de 22% incompletos e apenas 1% destinados a não
realização. Vale ressaltar que nos prontuários taxados como incompletos, apenas
uma ou duas informações eram esquecidas de ser relatadas, sendo essas em sua
prevalência: alta hospitalar, transferências internas/externas com respectiva
designação subsequente (clínica ou cirúrgica), pedido avaliativo de outras classes
profissionais, em especial médicas e anotação da classificação da doença (CID).
Segundo a pesquisa realizada por Silva e Tavares-Neto (2007) em 105 hospitais que
servem como campo de estudo para graduandos de Medicina, os formulários
inerentes à alta e transferência obtiveram uma inexistência significativa nos
prontuários, chegando à razão de 33,8% dos dados. Já o requisito solicitação de
avaliação de outros profissionais alcançou 46,8%.
Conforme demonstração do gráfico pode-se afirmar que os profissionais da
classe médica realizam as devidas anotações referentes à assistência prestada ao
seu cliente, fato que implica em respaldo legal em casos judiciais. Segundo
apresentação do art.87, inciso 1 do Código de Ética Médica, o prontuário deve
conter os dados clínicos necessários para uma boa condução do caso, sendo
preenchido em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura, e
número do registro médico no CFM. Já os itens listados como faltante fogem o art.
86 deste mesmo código que diz que é obrigatória a elaboração do laudo médico em
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casos de transferências, encaminhamentos ou solicitações de alta, para devida
continuidade do atendimento.
Conforme demonstrado no estudo de Silva e Tavares-Neto já citado, apenas
6,5% dos prontuários não apresentavam a evolução médica, o que mostra
semelhança com os dados apresentados graficamente.

Gráfico
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Gráfico
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Realizando a comparação gráfica dentre as duas formas de admissão
preconizadas na pesquisa, temos no gráfico 4 uma relevância significativa no centro
cirúrgico em que 99% dos prontuários possuíam admissão no devido setor. Já no
gráfico 3 que se refere à unidade de internação a presença de tal anotação também
se sobressaiu diante as demais, correspondendo à razão de 75%, seguido de
21%não realizados e apenas 4% incompletos. Na admissão realizada na unidade de
internação,

os

registros

marcados

como

incompletos

apresentavam

predominantemente a falta da informação da procedência do cliente.
Com relação à admissão na unidade de internação, o estudo feito por
Geremia e Costa, em 2012, avaliou 41 prontuários clínicos e observou-se que, na
escala utilizada por eles, cujos valores iam de 0 a1, obteve-se a grandeza 0,83
anotações completas, fato que vai ao encontro com os dados apresentados
graficamente.
No estudo realizado por De Amorim Pedrosa et al., no ano de 2011, percebese que a minoria dos prontuários possuíam as anotações de admissão no bloco
cirúrgico. Nesse caso, em uma média de 23 prontuários, 5 (22%) apresentavam a
respectiva informação. Já na perspectiva de Venturini e Marcon (2008), 104 (77.6%)
dos prontuários analisados possuíam a admissão de forma completa, seguidos de
apenas 18 incompletos (13,4%) e apenas 5 (3,7%) não realizados, fato que afirma a
conscientização referente a anotação de tal dado.
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Gráfico 5: Checklist de Avaliação do Cliente no Pré-Operatório.
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Fonte: Less,2019.

O gráfico 5 demonstra de forma clara a presença do checklist realizado antes
do procedimento cirúrgico, apresentando uma taxa positiva de 70%. Ficando com
uma porcentagem de apenas 29% de não realização e 1% preenchido de forma
incompleta. Para melhor visualização o checklist estará em anexo.
Analisando a pesquisa elaborada por De Amorim Pedrosa et al. em 2011,
observa-se que em um montante de 23 prontuários, 8 (35%) possuíam o
preenchimento das folhas taxadas como checklist, fato que se sobressaiu sobre os
demais itens avaliados por eles. De Paiva et al. (2015) relatou a importância do
preenchimento de tal checklist, visto que contribui com a preservação da segurança
do cliente evitando uma série de complicações futuras, como erro de procedimento
realizado, bem como o local e/ou indivíduo.
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Gráfico 6: Realização do Escore de Aldrete1 pelo Responsável da URPA
2%
18%
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Fonte: Less, 2019.

Analisando o gráfico 6, pode-se notar que o escore de Aldrete apresenta um
índice elevado de não realização, contemplando 80% dos prontuários, sendo que
18% encontram-se de forma incompleta e 2%, apenas são realizados efetivamente.
Ferreira et al (2018), expõem após a realização de sua pesquisa em 130
prontuários de 3 unidades hospitalares diferentes, um valor semelhante ao
demonstrado acima. Na sua pesquisa, ocorreu que em dois hospitais 100% dos
escores não foram realizados e no terceiro 70% não apresentavam tal informação.
Apenas 30% dos prontuários obtinham o índice preenchido.

1

O escore de Aldrete refere-se a um índice utilizado no pós-operatório imediato (POI), na unidade de
recuperação pós-anestésica com o intuito de avaliar as condições fisiológicas do cliente. Foi inspirada na Escala
de Apgar, utilizada em recém-nascidos (RNS) e busca avaliar de forma não invasiva a atividade muscular,
respiração, circulação, consciência e saturação de oxigênio. Possuindo variantes de 0 a 10. (VON ATZINGEN et
al. 2008)
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Gráfico 7: Registros Realizados nos Prontuários Pelos Técnicos e Auxiliares
de Enfermagem.
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Observa-se no gráfico 7 que os profissionais de enfermagem da categoria de
técnicos realizam seus registros com maior frequência, totalizando 95% dos
prontuários, apresentando não efetuação das anotações em apenas 5% desses. É
importante relatar que nesta pesquisa englobou-se os registros realizados por todas
as classes de nível técnico em um item, incluindo, portanto, a categoria de auxiliar
de enfermagem.
É notória a maior valorização por parte dos profissionais de nível técnico
quanto à realização dos devidos relatórios no prontuário do cliente. O mesmo feito
foi apresentado no estudo realizado Ochoa-Vigo et al. (2001) em que de 3.801
anotações analisadas, 1.169 (30,7%) pertenciam ao enfermeiro e 2.632 (69,3%) ao
restante da equipe de enfermagem.
No estudo realizado por Setz e D’Innocenzo (2009), que avaliou uma média
de 424 prontuários, observa-se que os valores encontrados estão de comum acordo
com os demonstrados no gráfico acima, em que a presença das anotações de
enfermagem atingiu um percentual de 99,5% da totalidade.
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Gráfico 8: Elaboração das Anotações de Alta pela Equipe Multiprofissional.
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O gráfico 8 demonstra a relação das anotações referentes à alta do cliente,
observando a efetividade de tais informações, as quais contemplaram um percentual
de 99% de presença, em objeção a somente 1% de incompletude. Destaca-se que a
realização das anotações, foram avaliadas para ambas as classes profissionais,
médicas e de enfermagem, sendo uma obrigatoriedade dos dois perante seus
conselhos efetuarem tal registro. A alta, propriamente dita é privativa do profissional
médico, segundo determina a Lei nº 12.842 de 2013, porém o Conselho de
Enfermagem determina a descrição de todo o processo de cuidar, incluindo a forma
como o cliente deixa a unidade hospitalar. Cabe ressaltar que o único prontuário
direcionado como incompleto, recebeu tal designação por possuir apenas a alta
médica, não incluindo, portanto, a anotação final da enfermagem.
No estudo efetivado por Setz e D’Innocenzo (2009),os autores demonstram
que 84,4%, do total de 424 prontuários, possuíam as anotações de alta,
contabilizando um valor abaixo do apresentando no gráfico acima. Tal fato pode ser
justificado devido a avaliação ter sido realizada em uma amostra de maior número.
Já no estudo elaborado por Franco e D’inocento (2012) nota-se que no total de 240
fichas avaliadas, 239 (99,6%) possuíam a anotação de alta devidamente preenchida,
valor próximo ao desenhado graficamente.
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Gráfico 9: Anotações da Equipe de Enfermagem Referente às Justificativas
e/ou Intercorrências no Prontuário.
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Fonte: Less, 2019.

Na representação gráfica acima, observa-se as anotações referentes às
justificativas e/ou intercorrências ocorridas durante a jornada de trabalho e seu
correspondente registro. Para avaliar tais itens, buscou-se nos prontuários as
justificativas de maior incidência em glosas nas contas hospitalares, contemplando
então as seguintes características: substituição de acessos venosos e uso de mais
de um material para a punção, realização da sondagem vesical de demora ou alívio
tanto à primeira como a respectiva troca, uso em excesso de luvas cirúrgicas em
procedimentos e troca de curativos. Observou-se que a ausência das anotações
sobressaiu sobre as demais, alcançando um percentual de 42%, seguidos de 40%
presentes e 18% incompletos. É possível notar também uma mínima diferença entre
as grandezas de sim ou não, fato que pode acarretar um faturamento desigual, pois
ao mesmo tempo em que se recebe pelo item multiplicado em um prontuário, podese perder em outro onde tal justificativa não pode ser encontrada.
Barroso em sua pesquisa realizada em 2016 relata a possibilidade de glosas
decorrentes do uso excessivo de insumos, como os cateteres venosos, em que de
um total de 9 profissionais auditores entrevistados, 77,8% afirmaram a ocorrência
das glosas.
Mulatinho et al, em 2012, no estudo realizado sobre os itens glosados,
observaram que em um total de 215 glosas, 18,1% ocorriam pela falta de
justificativas e 2,3% pela quantidade imprópria de materiais para o procedimento. Já

48

no estudo realizado por Cestari et al (2009), observa-se que os dados procurados
vão ao encontro aos citados anteriormente pela autora, apresentando então os
seguintes itens glosados e suas respectivas porcentagem: curativos 41,40% (222);
luvas de procedimentos 38,70% (1600); e cateter jelco 29,22% (31). Os autores
apresentaram ainda o valor total da glosa, acarretando R$ 26,789,26 de prejuízo a
instituição em que efetuaram a pesquisa, o que demonstra a importância da
liberdade corretiva da auditoria nas unidades hospitalares.
Gráfico 10: Anotações Referentes às Transferências Externas dos Clientes.
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Fonte: Less, 2019.

O gráfico 10 apresenta a relação de pacientes transferidos para outras
instituições de saúde, contemplando a devida anotação. Da amostragem total
analisada, apenas 3 continham o item descrito, o que demonstra a efetividade das
anotações quando necessário. Obteve-se uma presença de 67% das anotações
contra 33% de não realização.
Segundo o Guia de Recomendações do COFEN (2016), as anotações
referentes às transferências externas devem conter: motivo, data e hora, instituição
de destino e forma de transporte, procedimentos realizados, presença de
acompanhante e condições na saída (de maca, cadeira de rodas, nível de
consciência, presença de lesões).
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Gráfico 11: Anotações Referentes às Transferências Internas dos Clientes.
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Na demonstração gráfica acima, buscou-se analisar a relação das anotações
de transferência internas dos clientes, ou seja, aquela que ocorre dentro da
instituição hospitalar. É possível então observar a realização das anotações, porém
em sua maioria, 59%, ocorrem de forma incompleta. A diferença entre a presença e
ausência de tais dados, é de apenas 1%, aparecendo a não realização em 21% dos
prontuários contra 20% de efetividade. No presente estudo, as principais
transferências analisadas aconteciam entre o setor de emergência e o da ala de
internação; o centro cirúrgico e o bloco de internação e/ou vice-versa. Nesse
contexto, é importante ressaltar que a grande maioria das falhas relacionadas a
esses registros ocorriam no bloco de internação, sendo que sua efetividade chegava
à quase 100% no bloco cirúrgico.
O Guia de Recomendações elaborado pelo COFEN (2016) declara a
importância da elaboração das transferências ocorridas com o cliente, bem como a
anotação da sua procedência. O documento também deixa fundamentado os passos
a serem registrados. São eles: motivo da transferência, horário e data, setor de
destino e forma de transporte, cuidados realizados, condições de saída, queixa e
nome do responsável pelo procedimento.
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Gráfico 12: Presença da Prescrição Médica nos Prontuários.
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Fonte: Less, 2019.

No gráfico 12, podemos observar o alto índice de realização das prescrições
médicas, o qual obteve um percentual de 99% de presença. Observa-se que a
ausência ou incompletude das prescrições são quase nulas, obtendo juntas a
somatória de 1%. Destaca-se que o item designado como incompleto não ocorreu
pela falta da prescrição medicamentosa, mas pela ausência da indicação da
oxigenoterapia.

Todas

as

prescrições

são

realizadas

via

sistema,

sendo

posteriormente impressas para realização e conferência de suas indicações.
No estudo realizado por Rosa et al em 2009, os autores observaram as
prescrições médicas relacionadas a medicamentos potencialmente perigosos.
Observou-se que os erros tendem a diminuir quando as receitas são digitalizadas.
Os autores demonstraram quem em uma média de 4.026 prescrições, 1.840 (45,7%)
eram realizadas a mão; 667 (16,6%) pré-digitadas e 1.519 (37,7%) tangiam as duas
opções. Analisaram ainda os tipos de prescrições frente aos erros possíveis , assim
puderam concluir que a chance de ocorrer erros na prescrição escrita à mão é três
vezes mais frequente que na pré-digitada.
Observando a pesquisa realizada por Silvério e Leite em 2010, pode-se notar
que em uma média de 800 prescrições, 421 (36%) eram classificadas como
ilegíveis, comprovando a importância do sistema informatizado para a sua realização
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Gráfico 13: Realização das Prescrições pelo Profissional Enfermeiro.
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Na demonstração gráfica de número 13, buscou-se avaliar a qualidade das
prescrições de enfermagem, realizada privativamente pelo profissional enfermeiro
segundo a Lei nº 7.498/1986, art. 11, inciso I, alínea j.
Apesar da obtenção elevada no número dessas realizações, contabilizando
77% dos dados avaliados, vale salientar que tais prescrições não se davam em
decorrência da avaliação do profissional frente aos problemas do cliente, posterior à
devida efetivação do diagnóstico de enfermagem; davam-se, em sua maioria, por
conta de itens de consumo, como: troca de equipos, uso de salinas, materiais para
sondagens, punções venosas, curativos, entre outros do mesmo gênero. A ausência
e os dados incompletos atingiram um percentual de 19% e 4%, respectivamente.
Observando o estudo realizado por Sentone et al. em 2011, em que avaliaram
10 relatórios da auditoria, nota-se que 55,8% das prescrições avaliadas não eram
elaboradas de acordo com os cuidados necessários para cada patologia e
necessidades do cliente, sendo que 31,2% continham tais informações, porém de
forma incompleta.
Em 2005, Fonseca et al. apresentaram um estudo realizado com uma
amostragem de 118 prontuários um resultado de 26,34% de não realização das
prescrições de enfermagem, valor relativamente baixo se considerar o montante
avaliado, indo ao encontro com o encontrado nesta pesquisa.
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Gráfico 14: Checagem das Prescrições Médicas pela Equipe de Enfermagem.
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Fonte: Less,2019.

A demonstração gráfica acima buscou avaliar a realização das checagens das
prescrições médicas. Pode-se notar que em sua maioria os profissionais de
enfermagem realizam as devidas checagens, porém de forma incompleta
contabilizando 53% das contas analisadas. Na sequência, há o valor de 46%
realizados corretamente e apenas uma minoria de ausência do tema referido,
alcançando 1%. Vale salientar que a análise das checagens deu-se conforme
preconiza o COREN em seu parecer 014/2016, que indica: utilização de caneta azul
ou preta para o período diurno e vermelha para noturno, checagem individual para
cada item da prescrição, horário exato da realização e rubrica do profissional
executante. Tais medidas auxiliam na auditoria em qualquer momento em que esta
venha a ser realizada. As checagens classificadas como incompletas, nesta
pesquisa, obtiveram uma grandeza significativa quanto a rubrica do profissional
responsável pela ação.
No estudo realizado por Rodrigues; Perroca e Jericó, em 2004, observou-se
que a maioria dos itens materiais glosados pelos planos de saúde podiam ser
ressarcidos com o auxílio das anotações e/ou checagens das prescrições pela
equipe de enfermagem, alcançando um percentual de 99,6%. Gontijo (2011)
demonstrou que em uma média de 6.007 prontuários avaliados, 913 (49,51%)
possuíam irregularidades quanto às checagens das medicações, ou seja, das
prescrições médicas. As checagens das prescrições de forma correta são de suma
importância para o setor de auditoria, visto ser a única forma de comprovação da
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execução dos procedimentos e administrações medicamentosas para as devidas
cobranças financeiras.
Gráfico 15: Checagem das Prescrições do Enfermeiro pela Equipe de
Enfermagem.
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No gráfico 15 buscou-se demonstrar a avaliação do quesito checagem nas
prescrições realizadas pelos profissionais enfermeiros. Ressalta-se que a avaliação
das checagens também se deu de acordo com as exigências do Conselho de
Enfermagem, conforme já citado na discussão do gráfico 14. Pode-se, assim,
observar que a maioria das checagens não são efetivamente realizadas obtendo um
percentual de 63%, seguido de 29% de realizadas de forma incompleta e apenas 8%
feitos de forma correta. É de importância relembrar que o Código de Ética de
Enfermagem em seu artigo 42 destaca a proibição aos profissionais de enfermagem
de assinarem ações que não executaram, bem como permitir que as suas ações
sejam assinadas por outros (BRESCIANI, 2016).
Sobre essa questão, observa-se no estudo de Fiorin et al. (2018) com 182
prescrições de enfermagem que 48,90% dos horários não são checados
corretamente, seguidos de 28,98% realizados de forma inadequada e apenas
22,12% feitos de forma completa, dados semelhantes aos apresentados no gráfico
acima. A pesquisa disponibilizada por Draganov e Reichert (2007) também
apresenta dados parecidos, em que 53% das checagens eram incompletas, 35%
completas e apenas 12% ausentes, de um total de 150 prontuários.
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Outro estudo bastante interessante e que demonstra dados relevantes a
discussão proposta é o apresentado por Vituri e Matsuda em 2008, em que
avaliaram-se 16 relatórios em 4 anos subsequentes (2003 à 2006). Pode-se
observar que os autores encontraram dados elevados em relação à falta da rubrica
nas checagens das prescrições do enfermeiro, evidenciando um percentual de: 5%,
10%, 27% e 17% em cada ano. Os autores mesmos relatam que a inexistência da
identificação do executante implica em atrasos e dificuldades em processos judiciais
em que se façam necessários à apuração de responsabilidades.

Gráfico
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Fonte: Less, 2019.

A demonstração gráfica de número 16 buscou apresentar as checagens da
equipe de enfermagem nas prescrições nutricionais. As prescrições de dietas na
instituição são realizadas privativamente pela nutricionista, de modo que essa
profissional indica a fórmula adequada para cada cliente e os materiais necessários
para instalação do item. Consta ainda na referida prescrição as lavagens
necessárias para a manutenção das sondas de alimentação, com seu devido
material. Apesar da amostra avaliada ser relativamente pequena no quesito das
dietas nutricionais, pode-se observar que, quando se faz presente, o seu controle é
feito de forma inadequada, não possuindo nenhum dado positivo. Constata-se que
as checagens possuíram valores iguais para os dados incompletos e negativos,
correspondendo a 50% cada. Avaliando as checagens, foi possível verificar que o
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dado incompleto se dava em duas características principais: falta da identificação do
executante (rubrica) e ausência da checagem nos itens de insumo para instalação e
lavagem.
Rosa em 2017, após realizar uma avaliação em prontuários com o mesmo
número de amostragem do apresentado aqui (200), exibiu alguns valores
significativos relacionados à falta de checagem e de anotações das administrações
dietéticas, os quais trouxeram uma negativa de R$ 3.425,34 entre as dietas e os
suplementos e R$ 853,50 destinados ao item de instalação das mesmas (equipo).
Ambos os dados demonstram uma inadequação por parte da equipe de enfermagem
referente às dietas suplementares, sejam elas por via oral ou por sonda, o que
implicará em glosas à instituição e carência de informações quanto à aceitação
alimentar do cliente.

Gráfico 17: A checagem de Gases Medicinais: Oxigênio.
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Fonte: Less, 2019.

Na demonstração acima, foram avaliadas as checagens da equipe de
enfermagem nas prescrições relacionadas aos gases medicinais em especial o
oxigênio. É sabido que a designação de gás medicinal é dada a todos aqueles que
de alguma forma irão entrar em contato direto com o organismo humano
desenvolvendo uma atividade medicamentosa (Dinis; Capoulas e Neves, 2012).
Pode-se notar que o requisito avaliado não possuiu dados positivos, sendo que 77%
das checagens não foram realizadas e 23% estavam presentes de forma
incompleta.
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Os achados de Guerrer (2012) mostram que o oxigênio obteve um valor
significativo de inclusão nas contas hospitalares após a avaliação dos enfermeiros
auditores, contabilizando 90,5%. Tal informação se encaixa com os obtidos nesta
pesquisa, em que a autora pode notar que a maioria dos prontuários necessitava de
correções posteriores à avaliação da auditoria, a fim de garantir a remuneração do
sistema suplementar. Em outro estudo que avaliou os itens mais glosados nos
prontuários, foi possível notar que o oxigênio é um dos itens de maior presença, pois
possui uma média de perda por hora de R$ 97,22 à instituição (ROSA, 2017).
É de valia informar que o item oxigênio, quando designado como incompleto
dava-se em sua maioria pela ausência da indicação de término da terapia,
diferentemente do que ocorria com as medicações ou procedimentos. O gás
avaliado possuía as devidas checagens, porém, por serem geralmente de forma
contínua devem conter horário de início e término, sendo anotado em cada troca de
plantão, o que por vezes não era efetivado. Uns dos auxiliadores à auditoria para a
devida cobrança eram os registros realizados pela equipe de enfermagem, que
sempre continham a informação de uso, o que auxiliava nas buscas para correções.
A checagem do oxigênio é de suma importância, pois como comentado
anteriormente, a oxigenoterapia geralmente é de forma contínua, representando
problemas financeiros à instituição por serem, todavia, de elevado custo à
assistência.

Gráfico 18: Efetividade dos Diagnósticos de Enfermagem.
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Fonte: Less, 2019.
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A apresentação gráfica 18 buscou evidenciar uma das principais etapas da
SAE: o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem é uma das
principais formas de o profissional enfermeiro empoderar-se demonstrando seu
conhecimento científico e técnico, fato que não vem sendo valorizado pelos
profissionais da instituição onde a pesquisa foi realizada. O item avaliado possui
100% de negatividade, porém deve-se levar em conta a sobrecarga de trabalho,
visto que no momento da pesquisa à unidade de internação possuía apenas 1
enfermeiro, atuando tanto na parte burocrática como assistencial. Correlacionando
esse gráfico com o de número 13, tem-se a resposta do motivo das prescrições
serem voltadas à itens de insumo e não aos cuidados, propriamente ditos, com o
cliente.
Franco et al., em 2012, apresentaram um estudo com 240 prontuários de uma
instituição pública, em que validaram um percentual abaixo do apresentado acima,
visto que obtiveram positividade nas realizações. Apresentam, portanto, um
percentual de 58,7% (141) de ausência e 41,3% (99) de realização. Já na pesquisa
feita por Araújo Seignemartin et al (2013), em uma unidade de pronto atendimento
com duas especialidades distintas: obstétricas e gineco-oncológicas nota-se que a
ausência dos diagnósticos se sobressai. Os dados negativos preencheram uma
lacuna de 63,8% e 78%, contra 24,4% e 5,8% de presença, respectivamente.
Correlacionando os dois estudos, pode-se afirmar que o quesito diagnóstico de
enfermagem ainda não possui a devida valorização por parte do profissional
enfermeiro, visto que sua negatividade é de maior presença em ambas as
discussões.
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Gráfico 19: Inconformidades Entre a Dispensação dos Itens Pela Farmácia e os
Encontrados no Momento da Auditoria.
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O gráfico de número 19 foi elaborado com base nos dados adquiridos no
momento final da auditoria, após toda a avaliação realizada no prontuário, de acordo
com os medicamentos e materiais prescritos e os liberados pela farmácia. É
importante salientar que as inconformidades não se deram por erros de medicações
liberadas, conforme posologia, indicação, substituição por item oposto ou demais
fatores que viessem a trazer qualquer dano à saúde e bem-estar do cliente; mas
pela quantidade prescrita e checada corretamente, divergente do acervo final a ser
apresentado para o sistema suplementar. Observa-se que do total de 200 contas
avaliadas, 96% possuíam alguma discrepância entre os itens prescritos e os
apresentados no relatório final da farmácia. Apenas 4% possuíam aspectos
igualitários.
Comparando os gráficos de número 14 e 15 a este, fica evidente o real fato
dos dados não se complementarem, pois, como discutido nas demonstrações
gráficas citadas, as checagens, tanto da prescrição médica como do enfermeiro,
possuem um índice alto de dados incompletos ou não realizados, informações que
ao chegarem à auditoria deixam subentendido se tais medicações ou materiais
foram realmente utilizadas ou se apenas houve um equívoco no momento da
devolução destes ao setor responsável.
No estudo realizado por Cardinal e Fernandes (2014), é possível notar a
relevância da intervenção do profissional farmacêutico frente às prescrições
médicas. No referido estudo analisou-se uma média de 78.341 prescrições, nas
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quais o farmacêutico clínico intervinha com sugestões para melhorias. Das 15.878
mediações, sobressaíram-se: ajuste dos horários (48,31%), correções da dose
(9,62%), ajuste da via de administração (9,10%) e duplicidade da prescrição médica
(8,79%), sendo que 99,65% das sugestões eram aceitas. Como o autor mesmo
apresenta, a validação da prescrição funciona como um obstáculo para o
acontecimento de erros, visto que as dispensações só aconteciam posteriormente a
avaliação do farmacêutico Este método auxiliaria na diminuição da inexatidão dos
dados, mantendo um estoque sempre atualizado e uma cobrança fidedigna.

Gráfico 20: Alterações Realizadas pela Auditoria em seu Relatório Final.
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98%
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Fonte: Less,2019.

Após todas as avaliações, o enfermeiro auditor realiza seu relatório
apreciativo, na instituição de pesquisa esse é tratado como o extrato final das contas
auditadas. A demonstração gráfica acima busca expor o percentual de mudanças
que se fizeram necessárias para uma cobrança adequada e posterior repassasse
financeiro pelos planos de saúde. Nota-se que quase 100% das contas demandaram
alguma correção, visto que 98% não se faziam iguais ao término da auditoria,
possuindo 2%de igualdade. As retificações se deram em cima dos dados já
expostos, fazendo-se em sua maioria nas checagens das prescrições, em especial
do oxigênio e das anotações de justificativas. Constatou-se que a necessidade de
tantos reparos gerou um nível de estresse elevado à auditoria, já que os mesmos
acarretaram sobrecarga e atrasos das entregas das contas, tanto para o sistema
suplementar como para o faturista em sua demanda final. Assim, é possível mostrar
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também a importância do auditor dentro da instituição, já que o não aparecimento
das glosas se dá em virtude de seu trabalho corretivo e educativo.
Santos e Rosa (2013) alertam sobre a importância dos auditores e analistas
de auditora no engajamento de todos os colaboradores da instituição frente ao
correto manejo das diretrizes e normas técnicas, uma vez que o fechamento de um
orçamento ou conta ocorre pelo envolvimento de todos os setores, sejam eles
técnicos ou administrativos.

Gráfico 21: Relação das Contas Conforme sua Categoria: Clínica ou Cirúrgica.

39%
61%

Clinica
Cirúrgica

Fonte: Less, 2019.

Conforme foi citado anteriormente, percebe-se que as internações cirúrgicas
possuem um número elevado dentro da instituição, contemplando uma porcentagem
de 61%, seguido de apenas 39% das contas clínicas. O índice maior das contas
cirúrgicas pode ser explicado pelo fato de a instituição ser referência na região em
traumatologia e neurocirurgia, atendendo a 6 cidades e ser a única unidade
disponível no município para hospitalizações no período da pesquisa. Pode-se
levantar dados ainda quanto á procedência do cliente nas internações clínicas e
suas categorias: adulto e infantil. Dessa forma, das 78 hospitalizações clínicas, 58
(74,3%) eram provenientes do setor de emergência, ou seja, aqueles que advinham
externamente para consultas na unidade do pronto socorro e acabavam
necessitando permanecer na instituição por mais de 6 horas. O restante, 20 (25,6%)
procediam encaminhados do consultório médico particular para realizarem seus
tratamentos. Dentro das categorias, obteve-se um número alto de hospitalização
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adulto, alcançando o percentual de 82,05% (64) das contas e apenas 17,94% (14)
infantis.

Gráfico 22: Ranking dos Sistemas Suplementares de Saúde.
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8%

79%
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Fonte: Less, 2019.

Na demonstração gráfica acima temos a porcentagem dos convênios
avaliados durante a pesquisa. Dentre os sistemas suplementares, nota-se que a
Unimed é o de maior preferência entre os clientes, totalizando 78% da média final.
Seguidos da Agemed(8%), SC Saúde (4%) e BRF (1%). O convênio dado como
Particular obteve um valor de 9%, porém este dá-se pelo repasse financeiro feito
diretamente pelos usuários, sem intermediários.
O fato de o convênio Unimed ser o mais escolhido pode-se justificar por se
tratar de um plano nacional que possui diversos médicos e laboratórios
credenciados na cidade. A Agemed, por sua vez, ainda possui resistência dos
clientes por ser uma opção nova no mercado, já o SC Saúde e a BRF são
específicos de empresas trabalhistas, sendo respectivamente, dos servidores
estaduais de Santa Cataria e do comércio de aves e frios.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A auditoria em enfermagem vem se apresentando no contexto atual como
uma das principais fontes de melhorias para as instituições de saúde, sejam elas na
qualidade da assistência prestada ao cliente ou no repasse financeiro fidedigno
pelas operadoras de saúde. Um dos principais meios de avaliar a saúde financeira
do hospital se dá pelos registros de enfermagem, sendo que esses possuem um
valor significativo na presença de glosas, pois qualquer procedimento realizado pela
equipe só é devidamente remunerado pelos convênios se estiverem precisamente
registrados no prontuário do cliente.
Posteriormente ao desenvolvimento do estudo, foi possível evidenciar que a
maioria dos atendimentos prestados na instituição ocorre por encaminhamentos
cirúrgicos, por meio do sistema suplementar da Unimed. Observou-se um déficit por
parte do profissional enfermeiro em demonstrar seu empoderamento, já que em
100% das análises concretizadas esses não realizavam uma das etapas
fundamentais da SAE: o diagnóstico de enfermagem. Consequentemente, o não
desenvolvimento dos diagnósticos conduziu um efeito cascata de falhas, dado que
as prescrições eram realizadas, porém não de acordo com os cuidados a serem
prestados e as evoluções dessa classe profissional não eram propriamente
efetivadas.
Além dos registros de enfermagem, cabe a auditoria avaliar a presença dos
demais itens obrigatórios no prontuário. Observando em especial os itens de
consumo e suas devidas prescrições foi possível examinar a deficiência relacionada
às justificativas frente ao uso em excesso de materiais pré-determinados para cada
procedimento, devido a alguma intercorrência ou dificuldade nas realizações, bem
como foi notória a presença de dados incompletos no quesito checagem, o que
impossibilita a comprovação da execução do ato.
Além disso, durante o desenvolvimento da pesquisa com frequência detectouse a ausência de informações, registros incompletos e inconsistentes referentes ao
atendimento prestado. Como uma parcela dos pagamentos das terapias nutricionais
e dos gases medicinais, em especial o oxigênio, está interligada aos registros e
checagens nas prescrições, percebe-se a enorme possibilidade de as contas não
serem remuneradas em sua totalidade, gerando prejuízo financeiro à instituição
decorrido das inconformidades deixadas pela equipe de enfermagem.
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Foi possível observar com o estudo, a relevância do enfermeiro auditor, uma
vez que a grande maioria das contas faturadas entregues ao setor necessitou de
algum tipo de correção, para complementar dados informados ou comprovar ações
executadas.
O serviço de auditoria firmou sua importância no contexto atual, pois, em um
mundo globalizado em que a economia possui uma força crescente, os
procedimentos empíricos, primários ou simplesmente técnicos não são suficientes
para o desenvolvimento organizacional, necessitando de um planejamento de
acordo com os interesses e crescimento da instituição, além de um serviço de
engajamento de toda a rede de colaboradores para que o desenrolar do atendimento
ocorra de acordo com as normas contratuais vigentes. O enfermeiro auditor entrega
a possibilidade de abandono dos ciclos viciosos por parte das unidades hospitalares,
propondo-lhes

idéias

inovadoras

e

melhorias,

reforçando

as

qualidades

preexistentes, atuando como educador permanente e um mediador na gestão
econômica hospitalar.
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APÊNDICEA - CHEKLIST PARA AVALIAÇÃO DO PRONTUÁRIO

CHECKLIST PARA AVALIAÇÃO DO PRONTUÁRIO
Dia da Avaliação __________

Classificação do Prontuário

Mês da Avaliação ___________
Convênio _____________________________
Instruções: Avaliar todos os itens seguintes, identificando se o prontuário está completo ou não

FICHAMENTO

Evolução do Enfermeiro

Evolução Médica

Evolução de Admissão no Setor

Evolução de Admissão no Centro
Cirúrgico e URPA
Controle pré-operatório Imediato

Escore de Aldrete modificado
(URPA)

Relatórios Técnicos de
Enfermagem

Anotação de Alta

Anotações de óbito

Justificativas e Intercorrências

S

N

INCP

NCT

COMENTÁRIO
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Transferências Externas

Transferências Internas

Prescrição Médica

Prescrição de Enfermagem
(Ex:punções, curativos,
sondagens, etc.)

Checamentos das Prescrições
(Médicas)

Checamentos das Prescrições
(Enfermeiro)

Checamentos das Prescrições
(Nutricionista)

Checamentos de Gases
Medicinais

Diagnósticos de Enfermagem

Erros de dispensação pela
Farmácia

Extrato emitido- valor inicial igual
ao final

Comentário Final:

Legenda
S: Sim
N: Não
INCP: Incompleto
NCT: Não contempla
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APÊNDICE B–DECLARAÇÃO
INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

DE

CIÊNCIA

E

CONCORDÂNCIA

DAS

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do Comitê de
Ética em Pesquisa em Seres Humanos, os representantes legais das instituições envolvidas
no projeto de pesquisa intitulado " Avaliação da qualidade dos registros de enfermagem
no prontuário hospitalar por meio da Auditoria retrospectiva " declaram estarem cientes
e de acordo com seu desenvolvimento nos termos propostos, lembrando aos pesquisadores
que no desenvolvimento do referido projeto de pesquisa, serão cumpridos os termos da
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
Em relação à pesquisa supracitada, informamos que o acesso dos pesquisadores ao
local da pesquisa e a manipulação dos dados de Prontuários,(Prontuários Médicos,
Arquivos de laudos Médicos, Livro de Registros; entre outros), será autorizado somente
após a emissão do PARECER DE APROVAÇÃO do Comitê de Ética em pesquisa em
Seres Humanos da UNIARP. Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades
como instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no
resguardo da segurança e bem-estar dos participantes da pesquisa nela recrutados,
dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.
Local/Setor onde a pesquisa será realizada: Auditoria/Same
Por ser verdade, firmo a presente.
Caçador (SC) 21 de Agosto de 2018.

_________________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável (Orientador)
__________________________________________________
Assinatura e Carimbo do Responsável de outra Instituição
Nome:
Cargo:
Instituição:
Número de Telefone:
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ANEXOS
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ANEXO A – CONTROLE DOS CUIDADOS PRÉ-OPERATÓRIO IMEDIATO:
CHECKLIST INSTITUIÇÃO

