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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 027/CT/2015/RT 

 

Assunto: Registro de Enfermagem 

Palavras-chave: Registro de Enfermagem; Prontuário; Continuidade do Cuidado. 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC:   

“Boa tarde. Gostaria de uma informação: hoje fui questionada pelo serviço de 

auditoria pelo seguinte: temos a rotina na instituição de que os registros de enfermagem no 

prontuário do paciente são feitos a cada turno de trabalho e se necessário quando ocorrem 

intercorrências ao paciente também são feitos registros extras durante o turno. Seguimos a 

Convenção trabalhista onde nos finais de semana temos plantão de 11 horas e a noite sendo 

assim instituímos a rotina de uma evolução por turno, não sendo necessário um registro a cada 

6 horas. O questionamento : Em que nos baseamos para fazer somente um registro por turno. 

Como falei sempre fizemos dessa forma pois o mesmo profissional que assume esse paciente 

nas 11 horas de trabalho ele fará uma evolução do quadro ao final do turno e registros durante 

o turno das intercorrências. A única resolução que eu encontrei que fala sobre os registros foi 

o Código de Ética art. 25, 28 e 72. Está correto? Ou temos que seguir outra orientação?” 

 

II – Resposta Técnica do Coren/SC: 

Os Registros de Enfermagem, além de garantir a comunicação efetiva entre a 

equipe de saúde, fornecem respaldo legal e, consequentemente, segurança, pois constituem o 

único documento que relata todas as ações da enfermagem junto ao paciente (COREN/SP, 

2009). 

A Resolução COFEN nº 429/2012 que dispõe sobre o registro das ações 

profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, 

independente do meio de suporte – tradicional ou eletrônico. No seu Art. 1º esclarece que é 

responsabilidade e dever dos profissionais da Enfermagem registrar, no prontuário do 

paciente e em outros documentos próprios da área, seja em meio de suporte tradicional (papel) 

ou eletrônico, as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos 

processos de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência. 
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Em atenção ao disposto na Resolução nº 358/2009, Art. 2º, deve ser registrado no 

prontuário do paciente: a) um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; b) os diagnósticos 

de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 

momento do processo saúde e doença; c) as ações ou intervenções de enfermagem realizadas 

face aos diagnósticos de enfermagem identificados; d) os resultados alcançados como 

consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas. 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela Resolução 

COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece os direitos, responsabilidades e deveres 

que o profissional de enfermagem, deve seguir: 

Art.12 - assegurar à pessoa, família e coletividade, assistência de enfermagem 

livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência; 

Art. 25 - Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e 

indispensáveis ao processo de cuidar. 

Art. 41 - Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas 

necessárias para assegurar a continuidade da assistência. 

Art. 68 - Registrar no prontuário, e em outros documentos próprios da 

enfermagem, informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. 

Art. 71 – Incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e 

indispensáveis ao processo de cuidar. 

Art. 72 – Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de 

cuidar de forma clara, objetiva e completa. 

Das proibições: 

Art. 35 - Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada. 

Art. 42 - Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir 

que suas ações sejam assinadas por outro profissional. 

Diante ao exposto salientamos que é função privativa do enfermeiro o 

planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da 

assistência de enfermagem em respeito aos princípios éticos e legais preconizados para a 

categoria, pelo Sistema Cofen/Coren. 
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Portanto, entendemos que a legislação é clara e enfatiza a responsabilidade e 

dever dos profissionais da Enfermagem em registrar no prontuário do paciente e em outros 

documentos próprios da área, seja em meio de suporte tradicional (papel) ou eletrônico, as 

informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, 

necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência.  

Neste sentido a legislação não especifica a quantidade de registros, mas sim a 

qualidade no sentido de garantir a continuidade do cuidado seguro ao paciente e a garantia de 

que todas as intercorrências e as medidas adotadas com o paciente devem ser registradas no 

decorrer do plantão. 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

Florianópolis, 18 de setembro de 2015.  

 

Enfª. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58205 

Revisado pela Direção em 20/10/2015. 
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