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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 028/CT/2016 

 

Assunto: Impressão de evoluções ao final do atendimento. 

 

Palavras-chave: Evoluções; Técnico de Enfermagem, Prontuário Eletrônico. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

“Venho por meio deste, solicitar parecer técnico referente à impressão das evoluções dos 

profissionais de Enfermagem, pois nossa instituição respalda, conforme a Política de Registro 

Seguro, a impressão das evoluções ao final do atendimento do paciente. Hoje, em nossa 

instituição, todos os profissionais de Enfermagem imprimem suas evoluções em cada registro 

realizado no prontuário eletrônico, totalizando um número muito elevado de folhas sem 

utilização total do espaço. Pensando na sustentabilidade, utilização melhor das folhas 

impressas e organização do prontuário, instituímos a partir do próximo semestre, a impressão 

das evoluções do paciente ao final de cada atendimento, na sequência descrita, contento: data, 

hora, função, usuário e código do registro de cada profissional. Sendo assim, o prontuário 

físico, na alta hospitalar, ficará com todas as informações que constam o prontuário 

eletrônico. A validação da assinatura será por meio da senha e login do profissional, 

cadastrados via sistema Tasy.” 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC: 

 

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 
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normas e rotinas relativas aos registros. O planejamento e organização pressupõem, entre 

outros, os seguintes aspectos: 

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”). 

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. 

Em atenção ao disposto na Resolução nº 358/2009, o seu Art. 4º  diz: caso a 

instituição ou serviço de saúde adote o sistema de registro eletrônico, mas não tenha 

providenciado, em atenção às normas de segurança, a assinatura digital dos profissionais, 

deve-se fazer a impressão dos documentos a que se refere esta Resolução, para guarda e 

manuseio por quem de direito. 

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 prontuário 

eletrônico do paciente (PEP), inclusive no que se refere ao estabelecimento de senhas 
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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.  

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 nº 311 de 12 de maio de 2007 que 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.  

                        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, 
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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.  

O Conselho Regional de Enfermagem esclarece que o Sistema Informatizado da 

Instituição deve 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. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 21 de outubro de 2016. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 23/10/2016. 

 

III - Bases de consulta: 

CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. Disponível em: . Acesso 

em: 10 set. 2016.  
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