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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº. 005/DEFISE/2012 

 

I. Identificação: O Setor de Fiscalização encaminhou solicitação de resposta 

acerca das dúvidas sobre a assinatura e validação do profissional de 

Enfermagem em cópia impressa de prontuário eletrônico pela Enfermeira 

Responsável técnica em 01 de agosto de 2012. 

 

II. Histórico: Consulta a respeito da Resolução Cofen 490/2012 com relação a 

cópia impressa de anotação ou registro de enfermagem assinada pelo profissional que 

realizou, mas, no hospital referido  o profissional que imprime, assina e carimba (valida) 

todas as folhas que tenham registro de enfermagem no prontuário eletrônico quando o 

paciente recebe alta.  

 

III.  Solicitação: O questionamento é o seguinte: se tiver descrito em protocolo da 

instituição a enfermagem pode continuar proceder desta maneira. 

 

Encaminhamentos: No contexto da sua prática, os profissionais de 

Enfermagem devem conhecer e orientar-se pela legislação que regulamenta o 

seu exercício, em especial a Lei Federal 7.498/86 e o Decreto Federal 

94.406/87. Estas normas estabelecem a amplitude e os limites de atuação de 

cada nível profissional (Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem). 

A legislação determina como atividades privativas dos Enfermeiros o 

planejamento, a organização, a orientação, a direção, a coordenação, a 

supervisão e a avaliação das atividades de Enfermagem, de modo que cada 

serviço de Enfermagem deve organizar as suas próprias normas e rotinas 

relativas aos registros. O planejamento e organização pressupõem, entre 

outros, os seguintes aspectos:   
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a. Organização de Manual do Serviço de Enfermagem do qual conste: Por 

que anotar; Onde anotar; O que anotar; Quando anotar; Como anotar; Quem 

deve anotar. 

b. Inclusão da Sistematização da Assistência de Enfermagem (Resolução 

Cofen 358 de 15 de outubro de 2009, como método de trabalho dos 

Enfermeiros, lembrando que os Técnicos em Enfermagem e os Auxiliares de 

Enfermagem fazem anotações/registros e que os termos “Evolução/Avaliação 

de Enfermagem” são empregados no âmbito da sistematização da assistência 

pelo Enfermeiro (Lei 7.498/86, Art. 11, Inciso I, Alínea “i”; Decreto 94.406/87, 

Art. 8°, Inciso I, Alínea “e”). 

 

As evoluções e as anotações ou registros realizados pela Enfermagem, bem 

como, o comportamento dos profissionais frente às informações contidas no 

prontuário devem estar de acordo com o que determina o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN 311/2007.  

As Instituições de Saúde, respeitados os princípios de segurança/privacidade 

da informação, da integridade, confidencialidade, disponibilidade, 

autenticidade, auditabilidade, legalidade, da assinatura eletrônica e guarda da 

documentação, como também das normas ético-legais e técnicas, têm 

autonomia para decidir sobre a organização do PEP, inclusive no que se 

refere ao estabelecimento de senhas individuais intransferíveis e às 

assinaturas digitais. Assim, as Instituições são responsáveis pelo 

estabelecimento e adequação das normas e rotinas relacionadas ao controle 

de acesso e identificação dos usuários, pela implantação do PEP, como 

também pela sua custódia/guarda. Segundo esta norma o profissional deve 

identificar-se pelo nome completo, e o respectivo número de inscrição no 

Conselho. 

 Assim sendo, deve-se: 
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Considerando o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, 

Resolução Nº 311 de 12 de maio de 2007. 

Considerando a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem Nº 7498, de 

25 de junho de 1986 e o decreto nº 94.406/87 que regulamente a lei. 

Considerando o Parecer Coren-SC nº 022/CT/2008 referente a 

identificação dos profissionais  de Enfermagem no prontuário eletrônico do 

paciente. 

 

Esclarece-se que o Sistema Informatizado da Instituição deverá garantir, 

entre outros, os princípios de segurança, privacidade e integridade da informação, 

da confidencialidade, disponibilidade, autenticidade, auditabilidade, legalidade, 

bem como, criar senhas individuais e intransferíveis e respeitar os princípios 

ético-legais relativos ao exercício profissional da Enfermagem. Assim como no 

processo de validação durante  a impressão do prontuário eletrônico o registro do 

nome e Coren-SC dos profissionais de Enfermagem que realizaram as devidas 

anotações ou evoluções sejam garantidas e fique assegurado que o profissional 

que está assinando cada folha coloque o carimbo de VALIDAÇÃO.  

Recomendamos ainda que instituição invista em um futuro próximo na assinatura 

digital para todos os profissionais. 

 

Florianópolis, 28 de agosto de 2012. 

 

 

Helga Regina Bresciani 

Assessora de Fiscalização 

COREN-SC- 29525 
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