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9. ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM: UMA FERRAMENTA EFICAZ NO  
PRONTUÁRIO DO PACIENTE E UM DESAFIO PARA OS PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM 
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O estudo trata-se de uma revisão da literatura sobre o tema anotação de enfermagem, com 
uma abordagem mais ampla. Uma das formas de avaliar o processo de documentação do 
prontuário do paciente é a análise das anotações elaboradas pela equipe de enfermagem, 
possibilitando avaliar a qualidade da assistência prestada. Os registros de enfermagem, 
além de garantir a comunicação efetiva entre a equipe de saúde, fornecem respaldo legal e, 
conseqüentemente, segurança, pois constituem o único documento que relata todas as 
ações da enfermagem junto ao paciente, com aplicabilidade científica, jurídica e 
educacional, com importância tanto para a instituição como para a enfermagem. A 
concepção de melhoria da qualidade se faz por meio de uma auditoria em educação 
continuada por exercer uma função vigilante, constante e contínua, de tal forma que 
possam ser precocemente detectados os erros e corrigidos. Outro aspecto importante é o 
fato de que quanto mais se registrar a assistência prestada, maior será o seu valor e menor 
será o risco de comprometimento ético-moral durante o desenvolvimento das atividades 
profissionais. Porém, apesar da importância dos registros no prontuário do paciente, ainda 
há um descaso quanto a esse tipo de formalização escrita de trabalho e a falta de anotações 
no prontuário, dificultando o exercício da proteção dos direitos dos profissionais de 
enfermagem, judicialmente e administrativamente. No cotidiano hospitalar, observa-se que 
as anotações de enfermagem carecem de sistematização tanto em termos de apresentação, 
estrutura e de conteúdo. Assim, a absoluta maioria das informações se limita ao registro de 
dados apresentados pelo cliente. Este estudo se propõe a ampliar e estimular discussões e 
reflexões em nossas equipes de trabalho na busca da construção de conhecimentos que 
subsidiem uma prática mais correta e de menor risco durante a assistência de enfermagem, 
no que diz respeito às anotações no prontuário. 


