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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 018/CT/2017 

 

 

Assunto: Evolução no prontuário eletrônico por Técnico de Enfermagem. 

                  Palavras-chave: Evolução; prontuário eletrônico; Técnico de Enfermagem. 

 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Quem pode ter acesso ao prontuário do paciente em unidades de saúde da família. Temos um 

sistema para evoluir, sendo que a técnica de Enfermagem tem acesso ao acolhimento e nele 

pode evoluir o paciente, e o prontuário onde tem todas as informações confidenciais e podem 

ser evoluídas pelo médico e pela enfermeira (e outros profissionais de nível superior) em suas 

respectivas consultas. Técnicos de Enfermagem tem respaldo para evoluir dentro do 

prontuário sendo que consulta é feita somente pela enfermeira? 

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

Os registros efetuados pela equipe de Enfermagem (enfermeiro, técnico e auxiliar de 

Enfermagem) têm a finalidade essencial de fornecer informações sobre a assistência prestada, 

assegurar a comunicação entre os membros da equipe de saúde e garantir a continuidade das 

informações nas 24 horas (…). Fornecem dados que irão subsidiar o enfermeiro no 

estabelecimento do plano de cuidados/prescrição; suporte para análise reflexiva dos cuidados 

ministrados, respectivas respostas do paciente e resultados esperados e desenvolvimento da 

Evolução de Enfermagem. Contribui, ainda, para a identificação das alterações do estado e 

das condições do paciente, favorecendo a detecção de novos problemas, a avaliação dos 

cuidados prescritos e, por fim, possibilitando a comparação das respostas do paciente aos 

cuidados prestados. Assim, os Registros de Enfermagem se tornam fundamentais para o 

desenvolvimento da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Algumas regras 

são fundamentais para a elaboração dos Registros de Enfermagem, dentre eles podemos 
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destacar: os registros devem ser legíveis, completos, claros, concisos, objetivos, pontuais e 

cronológicos; deve ser precedidos de data e hora, conter assinatura e identificação do 

profissional ao final de cada registro; devem ser elaboradas após o cuidado prestado, 

orientação fornecida ou informação obtida; (…) (CIANCIARULLO et al, 2001). 

Durante vários séculos, o prontuário do paciente foi apenas registrado no suporte papel, 

porém, atualmente, com os avanços da tecnologia da informação e comunicação na área da 

saúde, o prontuário do paciente está recebendo uma versão eletrônica, passando a ser 

denominado PEP – Prontuário Eletrônico do Paciente. Em consequência, os registros 

efetuados pelos profissionais recebem a denominação RES – Registro Eletrônico de Saúde. 

(BAHIA, 2014) 

Considerando o Decreto nº 94.406, de 1987 que regulamenta a Lei nº 7.498, de 1986 que 

dispõe do exercício profissional de Enfermagem: 

Art. 14, inciso II – “Relata a incumbência a todo pessoal de Enfermagem da necessidade de 

anotar no prontuário do paciente todas as atividades de assistência de Enfermagem”.  

Considerando a Resolução COFEN nº 311 de 2007 que normatiza o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem: 

Art. 2 (Proibições) Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir 

que suas ações sejam assinadas por outro. 

Art. 11 (Direitos) – Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, 

necessárias ao exercício profissional. 

Art. 25 (Responsabilidades e Deveres) Registrar no Prontuário do Paciente as informações 

inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. (…) 

Art.35 (Proibições) Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada. 

Art. 41 (Responsabilidades e Deveres) Prestar informações, escritas e verbais, completas e 

fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. (…) 

Art. 54 (Responsabilidades e Deveres) Apor o número e categoria de inscrição no Conselho 

Regional de Enfermagem em assinatura, quando no exercício profissional. 

Art. 72 (Responsabilidades e Deveres) Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao 

processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

Considerando a Resolução COFEN nº 358 de 2009, que dispõe sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, 

públicos e privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem: 

Art. 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. 

Art. 2º O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes, são elas: Coleta de Dados de Enfermagem ou histórico de 

Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação e 

Avaliação de Enfermagem. 

Art. 4º Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do 

Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamenta, incumbe a liderança na 

execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de 

enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de Enfermagem acerca 

das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo 

saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de Enfermagem a serem 

realizadas, face a essas respostas.  

Art. 5º O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com o 

disposto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto 94.406, de 08 de junho de 

1987, que a regulamenta, participam da execução do Processo de Enfermagem, naquilo que 

lhes couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro. 

Considerando a Resolução COFEN nº 429 de 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: 

Art. 1º 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. 

Art. 4º 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 
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profissionais, deve-se fazer a impressão dos documentos a que se refere esta Resolução, para 

guarda e manuseio por quem de direito. 

Ante ao exposto, o COREN – SC conclui, considerando que, os Técnicos de Enfermagem 

participam da execução do Processo de Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a 

supervisão e orientação do Enfermeiro, devem ter acesso ao Prontuário do paciente, sendo 

este eletrônico ou não. Salientamos ainda que, sendo o prontuário do paciente, todos os 

profissionais envolvidos no processo de cuidar do mesmo, devem ter acesso ao prontuário, 

tanto para consulta como para registros.  

Recomenda-se o desenvolvimento de um Procedimento Operacional Padrão - POP ou 

Protocolo Institucional sobre a temática, de modo a ampliar o respaldo técnico científico da 

equipe multidisciplinar. A aplicação do processo de Enfermagem e seu registro devem seguir 

o preconizado pela Resolução COFEN 358/2009. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 06 de fevereiro de 2017. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 08 de fevereiro de 2017. 
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