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RESPOSTA TÉCNICA-Coren/SC Nº. 010/CT/2010 

I. Identificação: Solicitação por meio de e-mail da DTI à Câmara Técnica do Coren/SC em 15 de março 
de 2010, refere-se à Estratégia da Saúde da Família. 
 
 

II. Histórico: A Câmara Técnica do Coren/SC recebeu em 15 de março solicitação de esclarecimentos  
Acerca dos registros de enfermagem em prontuário na Estratégia Saúde da Família. 
 
 

III. Encaminhamento:  

Respondendo a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 

1987, que a regulamenta e aos princípios fundamentais e as normas do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem na Resolução Cofen Nº 311, de 08 de fevereiro de 2007 em seus 

Art. Nº 25 das Responsabilidades e Deveres e Art. Nº41 da seção II que se refere às relações com 

trabalhadores de enfermagem, saúde e outros o registro de Enfermagem em prontuário se 

destina a informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, bem como para 

assegurar a continuidade da assistência. 

No tocante a documentação de todo o fazer da enfermagem se faz necessário, para 

garantir a assistência prestada com qualidade. Importante observar, que o registro no 

prontuário do paciente deva conter informações sobre a assistência destinada ao paciente 

ou informações que sejam pertinentes ao cuidado frágil por questões que implique em 

prejuízos ao paciente em questão.  

Informações que são referentes à Gestão do serviço, possivelmente há outro impresso que 

receba as reinvindicações.  

Em respostas aos questionamentos: 

Orienta-se que: 

        1. 

- anote as características do curativo realizado (cor, edema, rubor...) 

- anote a restrição, caso tenha sido prescrito determinado componente e não foi usado 

por não ter disponível na unidade,  para garantir a você o porque não foi usado o 

produto prescrito. 

                               2.   
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         - Orienta-se registrar a consulta de enfermagem e a indicação de avaliação médica para 

outra data devido agenda cheia na data da consulta de enfermagem, quando o caso é urgente após sua 

avaliação o encaminhamento a outra instituição de saúde pode ser  a opção e registrar a conduta. 

 

 Neste sentido a sistematização da assistência de enfermagem é importante, para organizar os 

registros de enfermagem. O que deve estar claro é que o prontuário do paciente deva conter informações 

de saúde deste paciente importantes para socializar se necessário a assistência de saúde prestada. 

Déficits de material, agendas repletas entre outros fatos devem ser documentados aos gestores. Sempre 

deve ser usado o bom senso nos escritos, para não se tornar documentos de discussão entre profissionais e 

estes e os gestores. 

 Reitera-se a importância da documentação em enfermagem, para assegurar a qualidade da 

assistência ao paciente e a assistência prestada pelo profissional enfermeiro. 

 

Atenciosamente,   

 

 

 

 

ENFa. MSc. MARIA LÍGIA DOS REIS BELLAGUARDA 

Assessora da Câmara Técnica 

Coren/SC 4.1131 


