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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 099/CT/2019 

 

Assunto: Evolução retroativa. 

Palavras-chave: Auditoria; Evolução retroativa; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Solicito parecer técnico referente à evolução retroativa, não encontrei legislação sobre isso, 

encontrei apenas que as evoluções devem ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, 

pontuais e cronológicas. É permitido realizar evoluções retroativas em prontuário, após a alta 

do paciente? Tivemos uma situação em que procedemos com glosa, e foi realizada uma 

evolução posterior da alta, justificando o uso do medicamento. 

Sou Enfermeira auditora e solicito esclarecimento quanto a conduta de alguns prestadores de 

serviço em realizarem evoluções dias após ao fato ocorrido (retroativa), tanto de justificativa 

ou falta de registros, após equipe de auditoria interna perceber que materiais caíram na conta e 

não foram descritos, ou até mesmo muitos dias após a alta do paciente, exemplo mais 

ocorrido, justificativas de punções venosas, informei sobre a Lei do Exercício Profissional, 

Resolução COFEN 564/2017 Art. 36 Registrar no prontuário e em outros documentos as 

informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, 

cronológica, legível, completa e sem rasuras; e também sobre adulteração de prontuário, 

porém, prestador refere que não estão adulterando, e sim justificando, entendo que deva ser 

em ordem cronológica, para auxiliar os demais colegas que irão dar continuidade no 

atendimento, ou estou equivocada? Solicito parecer, já que não encontrei nada específico. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A prática da auditoria teve seu início na Inglaterra por volta do século XII, por 

meio da implantação dessa atividade nas empresas. A auditoria vem sendo utilizada há alguns 

séculos para controle de bens, porém sem regularização de maneira divergente de pessoa para 

pessoa. Tem destaque no âmbito da saúde, onde iniciou nos setores públicos com expansão 
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para o setor privado. A auditoria de Enfermagem vem aparecendo e reforçando sua 

importância ao longo dos anos dentro das instituições hospitalares e operadoras de planos de 

saúde. A aplicação da auditoria é uma avaliação sistemática da qualidade da assistência de 

Enfermagem prestada ao cliente e contribui para melhorar a qualidade do serviço prestado 

através da análise dos prontuários, acompanhamento do cliente in loco e verificação da 

compatibilidade entre o procedimento realizado, o lançamento adequado dos materiais e os 

itens que compõem a conta hospitalar, garantindo assim, uma cobrança adequada (OLIVEIRA 

JR; CARDOSO, 2017). 

Os cuidados de Enfermagem podem ser evidenciados a partir dos registros, os 

quais refletem a qualidade da assistência de Enfermagem. A auditoria contribui para a revisão 

e controle além de ser um indicador sobre a eficiência e eficácia dos processos que estão 

acontecendo. A auditoria não tem apenas a função de apontar falhas ou problemas, mas 

também, apontar sugestões e soluções, a fim de educar os profissionais envolvidos na 

assistência. A ausência de registros claros sobre as atividades de Enfermagem resulta em 

perdas administrativas e econômicas consideráveis para as instituições de saúde. A auditoria 

objetiva controlar e minimizar perdas visando a excelência na qualidade do atendimento 

prestado ao paciente. Para que isso ocorra é necessário que os trabalhadores da área da 

Enfermagem estejam engajados e comprometidos, além de ter o conhecimento sobre a 

importância em realizar os registros de Enfermagem corretamente ao atendimento prestado. O 

setor de auditoria em Enfermagem tem a função de identificar incoerências ou inconsistências 

nesses registros e posteriormente sinalizar às lideranças para a capacitação das equipes 

(OLIVEIRA JR.; CARDOSO, 2017). 

A prática profissional da Enfermagem deve estar pautada no conhecimento da 

legislação que regulamenta o seu exercício, a saber, a Lei Federal nº 7498/1986 e o Decreto 

Federal nº 94.406/1987. Estas normas estabelecem a amplitude e os limites de atuação de cada 

nível profissional (Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem) e determina como 

atividades privativas dos Enfermeiros o planejamento, a organização, a orientação, a direção, 

a coordenação, a supervisão das atividades de Enfermagem, de modo que todos os serviços de 

Enfermagem devam organizar as suas próprias normas e rotinas relativas aos registros. 
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Considerando a Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro 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. 6º A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada 

formalmente, envolvendo: 

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. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz: 

(Direitos) Art. 7º Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e 

coletividade, necessárias ao exercício profissional. 

(Direitos) Art. 14 Aplicar o processo de Enfermagem como instrumento 

metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e 

coletividade. 

(Deveres) Art. 35 Apor nome completo e/ou nome social, ambos legíveis, número 

e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica nos 

documentos, quando no exercício profissional. 

§ 1º É facultado o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de 

inscrição no Coren, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional. 

§ 2º Quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada, 

conforme legislação vigente. 

(Deveres) Art. 36 Registrar no prontuário e em outros documentos as informações 

inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, 

completa e sem rasuras. 

(Deveres) Art. 37 Documentar formalmente as etapas do processo de 

Enfermagem, em consonância com sua competência legal. 
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(Deveres) Art. 38 Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e 

fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. 

(Proibições) Art. 87 Registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas 

sobre a assistência de Enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade. 

(Proibições) Art. 88 Registrar e assinar as ações de Enfermagem que não 

executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. 

Considerando o Parecer COREN/SC nº 011/2017, que apresenta a seguinte 

conclusão: “[...] é dever da equipe de Enfermagem manter uma anotação de forma adequada, 

bem como da necessidade de anotar no prontuário do paciente todas as atividades da 

assistência de Enfermagem. As anotações devem seguir uma normativa, levando em 

consideração seus aspectos legais e éticos, pois o registro em prontuário faz parte das 

obrigações legais da Enfermagem, devendo qualquer erro ser corrigido de acordo com as 

normas da instituição. Sendo passível do glosa quando isso não ocorrer. De outra forma, 

compete ao profissional Enfermeiro desenvolver a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), nas suas funções relacionadas à educação, sensibilizar os membros da 

equipe de Enfermagem quanto à importância da anotação e do envolvimento no processo de 

trabalho, uma vez que este é responsável pelos resultados obtidos por sua equipe.”  

Este mesmo parecer afirma ainda que ao Enfermeiro auditor compete ser um 

agente transformador, utilizando-se da Auditoria de Enfermagem como importante ferramenta 

para a avaliação do processo do cuidado, identificando fragilidades, contribuindo para a 

orientação e sensibilização dos profissionais para a realização dos registros corretos, bem 

como a realização da Sistematização da Assistência em Enfermagem. Quando necessário, em 

caso de falta de registros, distorções encontradas e lacunas, devolver o prontuário às equipes 

para que procedam de forma correta, sempre enfatizando que a anotação servirá como 

respaldo legal sobre a qualidade da assistência prestada ao cliente. Reforçar a necessidade de 

implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que consiste na 

organização do serviço de Enfermagem, quanto ao método, pessoal e instrumento, 

possibilitando a aplicação do Processo de Enfermagem, cujas etapas conferem habilidades ao 

Enfermeiro de diagnosticar, intervir e avaliar, possibilitando qualidade na assistência, bem 
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como, o desenvolvimento de ações que alteram o estado do processo de saúde doença dos 

indivíduos, famílias e comunidade.” 

 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, 

conclui que, o registro de Enfermagem deve ser realizado de forma cronológica, salientando 

que, quando houver necessidade de inserção de dados retroativos para a continuidade do 

Processo de Cuidar em Enfermagem, estes sejam realizados na sequência lógica do registro 

com a sinalização de dia e horário ao qual pertence o referido registro e não com rasuras. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 11 de dezembro de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 19/12/2019 ... 
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