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RESUMO 

 

O prontuário é o meio de comunicação mais utilizado em todos os níveis de 

assistência na área de saúde. O seu preenchimento adequado é fundamental para 

as Boas Práticas dos Serviços. Apesar de sua importância, o preenchimento 

incompleto ainda faz parte da rotina de muitas unidades de assistência. O presente 

trabalho teve como objetivo conhecer as principais dificuldades no registro de 

informações nos prontuários de uma Unidade Básica de Saúde, no município de 

Natal, na percepção dos trabalhadores da saúde. A pesquisa foi transversal de 

natureza qualitativa. Os dados foram obtidos através dos registros de áudios das 

reuniões de grupo focais realizadas com dezessete profissionais responsáveis pelo 

preenchimento de prontuários na referida Unidade. A análise dos dados foi feita 

através do software de análise textual Alceste, com ajuda do diagrama de causa 

efeito. Os resultados demonstraram que os profissionais conhecem a importância 

do prontuário no processo de assistência à saúde e valorizam as informações para 

prática clínica. As dificuldades encontradas estão relacionadas com a falta de 

apresentação dos documentos que permitem identificar os usuários durante a 

abertura de novos prontuários, falhas nos registros dos sinais vitais e dados 

antropométricos, além do grande número de consultas. A resolução das 

dificuldades relatadas depende de vários níveis de gestão, e perpassam também 

pela melhoria do processo de trabalho local, implementação de educação 

permanente e empoderamento dos usuários através de um acolhimento mais 

humanizado.  

 

Palavras chaves: prontuário, informação, qualidade e atenção primária. 
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ABSTRACT 

 

The record is the most popular means of communication at all levels of care in the 

health area. Its proper fulfillment is critical to the Good Practices of the Services. 

Despite its importance, the incomplete filling is still part of the routine of many care 

units. This study aimed to identify the main difficulties in the registration information 

in the records of a Basic Health Unit in Natal, in the perception of health workers. 

The research was cross qualitative. Data were collected through focus group 

meetings audios records held seventeen professionals responsible for completing 

records in that unit. Data analysis was performed using the Alceste textual analysis 

software, with the help of the cause and effect diagram. The results showed that the 

professionals know the importance of medical records in the care process to health 

and value information for clinical practice. The difficulties encountered are related 

to the lack of presentation of documents identifying users through the opening of 

new records, shortcomings in the records of vital signs and anthropometric data, 

and the large number of queries. The resolution of the difficulties reported depends 

on various levels of management, and also run through the improvement of local 

labor, implementation of continuing education and empowerment of users through 

a more humanized care. 

Key words: medical records, information, quality and basic care. 
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1. INTRODUÇÃO 

. 

O registro em saúde em prontuários teve suas origens na prática clínica, 

motivado pela necessidade de um melhor acompanhamento dos pacientes pelos 

profissionais responsáveis pela assistência1. 

Essencial para a decisão clínica, para pesquisa e formação profissional, o 

prontuário é considerado também um importante critério de avaliação da qualidade 

da prestação de serviço de saúde, onde a completude do preenchimento pode 

refletir a qualidade da assistência prestada ao paciente2. 

De acordo com o Conselho Federal de Medicina (2002)3, prontuário é um 

documento formado por informações, sinais e imagens, construído a partir de 

acontecimentos clínicos que refletem o estado de saúde do paciente e a assistência 

a ele prestada. Possui caráter jurídico, confidencial e científico, que possibilita a 

comunicação entre a equipe e a continuidade do cuidado. 

Este documento é considerado o elemento de comunicação entre os vários 

setores dos serviços, entre a instituição e os usuários, além de ser o depositário de 

um conjunto de informações, que gera conhecimentos sobre as intervenções 

realizadas, e dessa forma permite acompanhar a história do usuário nas unidades 

de atenção à saúde. 

As informações dos prontuários são importantes para o desenvolvimento 

do ensino, além de contribuir para as ações de gestão nas organizações. Por se 

tratar de um documento com valor jurídico, tem muita utilidade na garantia dos 

direitos dos pacientes em situações de divergência, durante o tratamento clinico4. 

A ausência de registros ou o preenchimento incompleto do prontuário pode 

ocasionar vários problemas que dificultam o processo de trabalho e podem 

comprometer a segurança do paciente5. Estudos realizados na atenção básica 

demostraram a importância dos prontuários adequadamente preenchidos para 

melhoria da segurança do paciente nesse nível assistencial5,6. 

O prontuário inadequadamente preenchido pode representa também uma 

inadequada relação médico paciente, uma vez que desrespeita o direito do usuário 

ter o seu histórico de saúde registrado e disponível7. 

A literatura traz documentos que especificam os critérios mínimos de 

qualidade para os prontuários clínicos. Entre os quais podemos destacar dois, 

tendo em vista serem abrangentes a todos os níveis assistenciais e não serem 
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específicos para categorias de profissionais. A Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) 63/2011 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA que versa 

sobre as Boas Práticas dos Serviços de Saúde e A Carta dos Direitos dos Usuários 

de Saúde, elaborada pelo Ministério da Saúde em 2009. 

A RDC 63 de novembro de 2011 na Seção IV possui dois artigos 

especificando o que minimamente todos os prontuários dos serviços de saúde 

devem ter para assegurar as Boas Práticas do cuidado8. 

   

Art. 26 O serviço de saúde deve garantir que o prontuário contenha 
registros relativos à identificação e a todos os procedimentos 
prestados ao paciente. 
 
Art. 27 O serviço de saúde deve garantir que o prontuário seja 
preenchido de forma legível por todos os profissionais envolvidos 
diretamente na assistência ao paciente, com aposição de 
assinatura e carimbo em caso de prontuário em meio físico. 

  
 Essa resolução representou um importante apoio legal para o 

preenchimento correto dos prontuários, uma vez que o descumprimento das 

disposições contidas nesta resolução constitui infração sanitária nos termos da Lei 

nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, 

administrativa e penal cabíveis9. Desta forma, torna factível de multas os serviços 

que não apresentarem os prontuários corretamente evoluídos. 

  A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde tem como base princípios 

básicos de cidadania, e caracteriza-se como uma importante ferramenta para que 

o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar atendimento 

de saúde. Esse documento também especifica todas as informações que os 

prontuários devem ter para garantir a transparência dos procedimentos realizados 

com o paciente10. 

 Apesar da existência de normas e documentos que padronizem os registros 

que são considerados fundamentais para o preenchimento adequado, várias 

pesquisas ressaltam a má qualidade dos registros nos prontuários como problema 

importante na assistência à saúde, em todos os níveis de atendimento. 

 Silva e Gonçalves11 corroboram essa realidade nacional, ao trazer os 

resultados da pesquisa que analisou a qualidade dos registros nos prontuários de 

gestantes com Venereal Disease Research Laboratory- VDRL, em uma unidade de 

atenção primária de saúde de Fortaleza - CE. Os resultados demonstraram que as 
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informações de acompanhamento do pré-natal avaliadas nos prontuários 

apresentaram várias fragilidades, prejudicando dessa forma, uma ação mais 

eficiente no controle da sífilis nas gestantes. 

Ao avaliar a qualidade dos registros realizados pela equipe de enfermagem, 

em um hospital universitário de São Paulo, Setz & D.Innocenzo12 identificou que 

apenas 8,7% dos registros foram considerados bons com relação ao 

preenchimento. 

 Mesquita & Deslandes13 realizaram, em hospitais do Rio de Janeiro, uma 

pesquisa de natureza qualitativa, embasada na análise documental dos prontuários 

de pré-natal de adolescentes, onde foi verificado que a comunicação ainda é um 

aspecto muito frágil entre as equipes. 

 Vasconcellos MM e colaboradores14
, desenvolveu um estudo que teve por 

referência a qualidade de prontuários dos pacientes atendidos na atenção primária 

considerando os registros das consultas realizadas em quatro municípios no Estado 

do Rio de Janeiro. O resultado identificou que os registros de características do 

processo de atendimento em mulheres com hipertensão e diabéticas, não 

correspondiam as proposições do Ministério da Saúde, na medida em que a 

avaliação do preenchimento aponta para uma situação de fragilidade na qualidade 

no processo de continuidade da assistência ofertada. 

 Esta má qualidade também foi apontada por Barbosa, D. D. A. R. e 

colaboradores15 quando avaliou as informações registradas em Hospitais 

Universitários do Estado do Rio de Janeiro e pode concluir que, de forma geral, a 

qualidade dos prontuários foi considerada inadequada. O que demonstra que a 

realidade de não completude de informações também está presente no meio 

acadêmico.  

A importância do correto preenchimento dos prontuários foi estudado por 

Soares, Francisco Venditto, et al4 que destacou que serviços que possuem 

prontuários corretamente estruturados podem ter benefícios, como melhora da 

resolutividade da assistência e otimização de recursos. Considerando as 

dificuldades financeiras que fazem parte da rotina dos serviços de saúde no Brasil 

podemos perceber a importância que a prática de uma correta evolução pode 

acarretar para os vários níveis de atenção. 

 Mesmo sendo uma realidade antiga, os problemas de preenchimento 

continuam, e poucos estudos, especialmente na atenção primária, têm apresentado 
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as causas do inadequado registro, fator considerado fundamental para o 

planejamento de estratégias capazes de melhorar esse cenário. 

 Na Unidade em estudo, os resultados de um projeto piloto de avaliação dos 

prontuários fruto de uma atividade acadêmica, reforçaram a preocupação com o 

tema. Dos prontuários examinados, 83% estavam em desacordo com pelo menos 

um dos critérios definidos pela RDC 63/20118. 

 Nessa perspectiva, o objetivo geral desta pesquisa foi conhecer as 

dificuldades de registro de informações nos prontuários de uma Unidade Básica na 

percepção dos trabalhadores de saúde, para a partir dos conhecimentos obtidos, 

planejar estratégias que objetivem melhorar a qualidade das informações e 

consequentemente da assistência prestada. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

    

 Conhecer as dificuldades de registro de informações nos prontuários de 

uma Unidade Básica na percepção dos trabalhadores da saúde.  

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Avaliar a concepção dos trabalhadores sobre a importância que as 

informações dos prontuários têm para a rotina do serviço; 

 Analisar as principais dificuldades de preenchimento dos prontuários; 

             Propor ações que possam ser realizadas para garantir a qualidade do 

preenchimento dos prontuários na Unidade. 
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3. METODOLOGIA 

 

           2.1 Desenho do estudo e contexto   

Trata- se de uma pesquisa de natureza qualitativa, transversal que foi 

desenvolvido no período de novembro de 2015 a junho de 2016, em uma Unidade 

Básica de Saúde do município de Natal/RN. 

 A referida Unidade foi inaugurada em 1988, tem sede própria, presta serviço 

de atenção primária, com demanda aberta para os usuários de todo o Município, 

localiza-se no bairro de Capim Macio, Distrito Sanitário Sul de Natal- RN. Realiza 

em média 4.182 procedimentos por mês. 

Dispõe de um quadro total de 46 trabalhadores da saúde, funciona de 

segunda a sexta no horário das 7:00 ás 17:00. Oferece os serviços de consultas 

(clínica médica, ginecologia, pediatria, nutrição, psicologia, odontologia, 

enfermagem), raio X odontológico, dispensação de medicamentos, vacinas, 

curativos e atividades educativas com quatro grupos estruturados destinado a 

clientela de mulheres, idosos, gestantes e pessoas que desejam parar de fumar. 

Com exceção das duas enfermeiras, que não são efetivas, todos os profissionais 

trabalham em expediente único, com uma carga horária semanal de vinte (20) ou 

quarenta (40) horas. 

 Em atendimento ao disposto na Portaria nº 1.412, de 10 de julho de 2013 

que institui o Sistema de Informação para Atenção básica (SIAB)16 o município de 

Natal está implementando a informatização dos sistemas de informação da atenção 

primária através da utilização da estratégia e- SUS Atenção Básica (E-SUS AB). 

No entanto, esse processo está em andamento inicialmente apenas nas Unidades 

que possuem a Estratégia de Saúde da Família. Por esta razão na referida unidade, 

ainda não foi implementado a informatização dos sistemas de informação. 

 Desse modo, os prontuários também não são informatizados, sendo 

utilizado o prontuário de suporte de papel para o acompanhamento dos usuários. 

O atendimento para as consultas segue o fluxo definido na figura 01. 
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Figura 01 – Fluxograma de atendimento dos usuários da Unidade de Saúde. 

 

       Fonte: Autoria própria 2016 

 

 As fichas de atendimento são distribuídas diariamente não existindo 

marcação prévia de consultas. A especificação dos atendimentos dos profissionais 

e sua carga horária trabalhada está apresentada no quadro 1.  

 

Médicos com carga horária de vinte horas semanais deveria realizar em 

média dezesseis (16) atendimentos por dia e com quarenta horas vinte quatro (24) 

atendimentos. Porém a Portaria 349/14 da Secretaria Municipal de Saúde de Natal 
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estabelece uma flexibilização de carga horária para essa categoria17. Dessa forma, 

os atendimentos que eram para ser realizados em cinco dias na semana são 

realizados em três ou quatro dias, aumentando o quantitativo de atendimentos 

diários para vinte (20) e trinta (30) atendimentos respectivamente. A maior 

demanda de atendimento é para o clínico e o ginecologista. Os demais profissionais 

fazem em média 12 atendimentos por turno durante os cinco dias da semana. 

2.2 Participantes 

Do universo dos vinte e dois (22) funcionários responsáveis pelo 

preenchimento dos prontuários na Unidade, a pesquisa foi realizada com dezessete 

(17). A participação dos demais não foi possível em função dos seguintes motivos 

de folgas, atestado médicos e/ou férias.  

2.3 Critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão da pesquisa foram: ser funcionário da Unidade de 

Saúde, fazer preenchimento dos prontuários na rotina de trabalho e estar disponível 

para participar da reunião do grupo focal na data previamente agendada.  

2.4 Coleta dos dados 

Os dados foram obtidos através da técnica de grupo focal. Define - se grupo 

focal como uma entrevista semi dirigida em grupo, realizada em um contexto de 

interação entre os participantes18. Essa metodologia foi escolhida por que o grupo 

focal é uma técnica de pesquisa que utiliza discussões em grupo para explorar 

informações profundas a respeito das necessidades, expectativas e motivações, 

servindo também para identificar percepções, sentimentos e formas de pensar de 

um número reduzido de pessoas em relação a determinado problema19,20. 

 As entrevistas foram realizadas utilizando um tópico guia previamente 

elaborado com questões norteadores conforme detalhamento do quadro 02 
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Quadro 02 – Questões norteadoras utilizadas nas reuniões de grupo focal. 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Autoria própria 2016 

 

As reuniões ocorreram na própria Unidade de Saúde, nos meses de 

novembro e dezembro de 2015. Os funcionários foram divididos em três grupos, 

com uma média de seis participantes por grupo. As entrevistas foram gravadas com 

a prévia autorização dos participantes, e tiveram duração aproximada de uma hora 

e meia.  

 A pesquisa foi realizada com a autorização da direção da Unidade e se 

constituiu como uma atividade de implementação de melhoria do serviço proposta 

pelo Programa de Pós graduação do Mestrado Profissional Qualisaúde ( 

PPGQualisaúde) 

  

2.5 Análise dos dados 

Os registros dos áudios das gravações das reuniões do grupo focal foram 

transcritos, agrupados para formação de um banco de dados único (corpus) para 

leitura e análise quantitativa através do software Alceste (AnalyseLexicale par 

Context d’um Ensemble de SegmentsdeTexte) versão 4,9 que realizou o 

agrupamento das palavras mais comuns e permitiu uma interpretação mais coesa 

das discussões21. 

O Alceste é um programa de análise de texto que pode se adaptar as 

pesquisas que usem como objeto de estudo o produto textual. Um dos principais 

objetivos deste programa é diferenciar classes de palavras que representam 

diferentes formas de discursos sobre o tema estudado, agrupado as de acordo com 

a sua relação de sentido22. 

Qual a importância da produção de informação em saúde para o SUS? 

Qual a importância do prontuário na Unidade Básica de Saúde? 

Como é o processo de preenchimento dos prontuários? 

Como você avalia a qualidade do preenchimento dos prontuários na 

Unidade? 

Na sua prática quais as dificuldades de preenchimento dos prontuários? 

O que poderia ser feito para melhorar? 
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O Software faz análise estatística textual em quatro etapas. A primeira 

organiza o material reconhecendo as Unidades de Contexto Inicial (UCI) a partir da 

qual o programa efetuará a fragmentação inicial. A segunda etapa realiza o cálculo 

das matrizes de dados e a classificação das unidades de contexto elementar  

(UCEs). O conjunto das UCEs é repartido em função da frequência das formas 

sugeridas. Na terceira etapa o programa mostra o Dendograma da Classificação 

Hierárquica Descendente, que indica as relações que existem entre as classes. Na 

última etapa, o software seleciona as UCEs mais características das classes, 

permitindo a criação de um contexto para os vocabulários mais expressivos21,23. 

 A denominação do eixo e das classes resultantes da análise do software 

Alceste foi realizada com ajuda de um pesquisador externo ao estudo que detém 

grande experiência na temática. 

Ademais, foi construído a partir das palavras destacadas nos discursos um 

diagrama de causa-efeito (Diagrama de Ishikawa) para auxiliar a avaliação das 

causas das dificuldades identificadas, e dessa forma facilitar o processo de análise 

da pesquisa. Este recurso se constitui em um método muito útil para a análise de 

um problema de qualidade, uma vez que, permite identificar, classificar e priorizar 

as causas dos problemas facilitando desta forma o planejamento das 

intervenções24. 
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3.RESULTADOS 

 

 A amostra foi constituída por 17 trabalhadores da saúde, sendo a maioria 

76% (13) do sexo feminino. Em relação à faixa etária a concentração foi maior entre 

aqueles que estão acima de 50 anos 65% (11). No que se refere ao grau de 

instrução 71% (12) tem curso universitário. Em relação ao tempo de atuação na 

Unidade 65% (11) trabalham no local há mais de cinco anos. 

Os participantes fazem parte das seguintes categoriais nutricionista (01), 

médico (04), enfermeiro (02), técnicos de enfermagem (04), arquivista (05) e 

cirurgião dentista (01). 

            A análise das entrevistas do grupo focal pelo Alceste resultou em um 

aproveitamento de 71% do corpus. A classificação hierárquica descendente 

determinou um eixo e quatro classes temáticas. O programa identificou 17 Unidade 

de Contexto Inicial (UCI) e 151 Unidade de Contexto Elementar (UCE). 

            As denominações das classes obtidas com a análise do Alceste estão 

apresentadas no quadro 1. 

 Quadro 3 - Denominações das classes do Alceste Natal – RN. 

Classe Pesquisador Consultor  Consenso 

Classe 1 

 

Ausência de 
apresentação de 
documentos de 
identificação na 
abertura de 
prontuários 

A culpabilidade 
dos usuários: 
desinformados, 
sem lenço e sem 
documento. 

Ausência de apresentação de 
documentos de identificação na 
abertura de prontuários 

Classe 2 Falhas nos registros 
dos sinais vitais e 
dados 
antropométricos 

Alta demanda: 
explicando falhas 
nos registros das 
informações. 

Falhas nos registros dos sinais 
vitais e dados antropométricos 

Classe 3 Importância dos 
registros para a 
prática clinica  

As informações 
fidedignas são 
relevantes para a 
clínica. 

 Informações dos prontuários 
são relevantes para a prática 
clínica. 

Classe 4 Número de 
atendimentos 

Estratégias 
profissionais 
para a conduta 
diagnóstica 

Número de atendimentos 

    Fonte: Autoria própria 2016 
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O eixo denominado Barreiras que dificultam o preenchimento adequado dos 

prontuários possui as classes 1, classe 2, classe 3 e classe 4. 

 A figura 02 apresenta o Dendograma com a descrição das palavras e radicais das 

palavras que fazem parte das quatro classes.  

Figura 02 – Dendograma com a representação do eixo e das suas classes. 

Natal/RN 2016 

   

         Fonte: Autoria própria 2016 
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           A classe 1 Ausência de apresentação de documentos de identificação na 

abertura de prontuários, com 64% das palavras analisadas faz referência a 

ausência de apresentação de documentos de identificação do usuário na abertura 

de novos prontuários. A classe 2, Falhas nos registros dos sinais vitais e dados 

antropométricos com 15% das palavras analisadas emerge das falhas na 

verificação e registro dos sinais vitais e dados antropométricos. A classe 3, com 

13% das palavras analisadas destaca que as informações dos prontuários são 

relevantes para a clínica, e por fim, a classe 4 com 9% das palavras analisadas, 

versa sobre a relação entre o número de atendimentos e a qualidade do registro. 

Avaliação das causas das barreiras identificadas através do uso do diagrama 

de causa efeito. 

 De acordo com os relatos obtidos através das reuniões de grupo focal, foi 

possível também construir uma avaliação das causas dos problemas, tendo como 

referência o uso do diagrama de causa efeito conforme apresentado na figura 03. 

Figura 3 Diagrama de causa-efeito aplicado a análise das barreiras de 

preenchimento correto dos prontuários. Natal-RN 

 

Fonte: Autoria própria 2016 
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4.DISCUSSÃO 

 

 A maioria dos participantes apresenta maturidade para o serviço, curso 

universitário e tem mais de cinco anos de trabalho na Instituição o que demonstra 

conhecimento das rotinas dos serviços. 

 As classes identificadas através da análise do Alceste fazem relação direta 

com o processo de trabalho dos profissionais da saúde. Na percepção dos 

trabalhadores, o preenchimento dos prontuários está intimamente relacionado a 

fatores, como processo de comunicação entre a equipe de saúde e usuários, 

organização dos serviços e práticas pedagógicas de capacitação.  

 

4.1 Discussão das Classes 

          Classe 01 – Ausência de apresentação de documentos de identificação na 

abertura de novos prontuários. 

Considerada como a maior das quatro classes, (64%) a Classe 1, emerge a 

partir dos aspectos da conduta dos profissionais do arquivo e sua relação com os 

problemas no processo de abertura dos prontuários. 

Na percepção dos trabalhadores pesquisados, a maior parte dos problemas 

de preenchimento dos prontuários está relacionada com erros na identificação do 

usuário, os quais ocorrem no início do registro destes documentos no setor de 

arquivo.  

Assim, (de acordo com os relatos), nomes incompletos, ausência de 

endereço completos e de dados como número de telefone e número de CEP são 

frequentes e comprometem a identificação do paciente, encaminhamento para 

outros serviços, alimentação de registros de programas federais, além da busca 

ativa do paciente em caso de abandono de tratamento. 

 A falta de exigência de apresentação de documentos de identificação no ato 

da abertura de prontuários, como documento de identidade e comprovante de 

residência foram as causas apontadas como as principais responsáveis por esse 

problema. 

É importante ressaltar, que   no artigo 6º parágrafo VIII da Portaria nº 1.820 

de agosto de 2009 que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde 
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já estão especificadas as responsabilidades do usuário perante os serviços e dentre 

elas, é destacada a importância de ter em mãos documentos de identificação 

sempre que for utilizar um serviço de assistência à saúde25. 

Apesar de existir informativos fixados na Unidade sobre a recomendação da 

apresentação destes documentos, os profissionais do arquivo relatam a dificuldade 

do cumprimento dessa exigência, uma vez que grande parte dos usuários não tem 

como hábito portar tal documentação, e essa prática, se fosse corretamente 

seguida, restringiria muito o acesso da população aos serviços. 

 

“[...] teria que ter uma padronização, porque tem que trazer a 
identidade e a maioria não traz, e às vezes a pessoa tem que abrir 
mão da identidade, só pode agendar no máximo duas fichas, tem 
que ter essa padronização. As vezes tem que fazer para evitar 
confusão(...)”. Entrevistado 04 

 

‘’[...] as vezes o paciente diz que tem um sobrenome e não tem 
oficialmente no documento e isso pode comprometer os 
encaminhamentos para outros serviços. [...]’’ Entrevistado 07 

 

 

 Na visão dos responsáveis do setor de arquivo por não portar todos os 

documentos no ato da abertura dos prontuários, o usuário não deve sofrer como 

penalidade a restrição do atendimento. 

 Corraborando a opinião desses funcionários, se compreende que a restrição 

de acesso aos serviços de saúde é uma prática ilegal e fere os direitos dos usuários 

já garantidos em vários dispositivos legais, como a Portaria nº 1.820 de 13 de 

agosto de 2009 do Ministério da Saúde que em seu artigo 4º parágrafo XV destaca 

a necessidade de não limitar o acesso aos serviços de saúde por qualquer barreira 

seja ela física, tecnológica ou de comunicação25. 

 Especificamente na atenção primária, esse direito também vem respaldado 

por um dos princípios fundamentais da Política Nacional de Atenção Básica que é 

receber e ouvir todos os usuários que procuram os seus serviços, de modo 

universal e sem diferenciações excludentes26. 

 Por outro lado, a constatação de erros nos registros de identificação do 

paciente, além de todos os problemas citados pelos trabalhadores pode também 

ser considerada uma infração sanitária, uma vez que está em desacordo com RDC 
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63 de 2011 da ANVISA no seu art. 27 que estabelece a obrigatoriedade de 

identificação completa dos usuários8.   

 Os profissionais ao fazerem referência a esse problema, apesar de não 

terem explicitamente correlacionado com problemas de segurança do paciente, 

apontam a necessidade de maior discussão do tema, considerando que problemas 

de erros de identificação podem ser responsáveis por vários incidentes de 

segurança na atenção básica, como erros de prescrição de medicamento e erros 

na solicitação de exames entre outros.5.       

 Neste contexto, alguns profissionais fizeram referência ao prontuário 

eletrônico como solução para o problema, ao mesmo tempo em que discorreram 

sobre a dificuldade de implantação deste sistema na atenção básica, na logística 

de trabalho que o serviço se apresenta atualmente. 

 

                                   “[...] eu acho que o prontuário eletrônico melhoraria [...]”.Entrevistado 11 

                            “[...] mas as informações têm que ser reais que as pessoas trazem, porque   

os mesmos dados você pode burlar no digital também [...]” Entrevistado 10 

                                     “[...] se for informatizado tem que ter treinamento [...]”.Entrevistado 17 

  

O Prontuário Eletrônico é um sistema de informação, que possibilita a 

incorporação de dados dos registros de acompanhamento clinico dos pacientes, 

realizados durante os atendimentos nos serviços de saúde1. 

 A informatização dos registros na atenção básica encontra-se 

regulamentada. A estratégia e-SUS atenção básica instituída através da Portaria nº 

1.412, de 10 de julho de 2013 estabelece o Sistema de Informação para Atenção 

básica (SIAB) e também a implementação do prontuário eletrônico nas Unidades 

Básicas de Saúde.16Porém é importante destacar que serviços que usam o 

Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) também podem apresentar erros 

relacionados com o processo de trabalho, que podem interferir na qualidade do 

registro. 

No entanto, a informatização não pode ser a solução de todos os problemas 

relacionados ao processo de trabalho que envolve o preenchimento dos 

prontuários, uma vez que, a implantação de um prontuário eletrônico demanda não 

somente a agregação de tecnologia, mas também mudanças na organização e na 

cultura institucional27,28. 
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 O uso do PEP tem sido dificultado em função das questões tecnológicas 

(falta de planejamento na implementação do sistema, dificuldade de operacionalizar 

sistemas informatizados pelos profissionais de saúde), pelo processo de trabalho 

dos profissionais e a natureza organizacional do serviço, uma vez que é necessário 

que os sistemas estejam integrados, bem como os trabalhadores de saúde, para 

que seja possível a obtenção das vantagens que a informatização pode 

proporcionar29. 

 Patrício CM et al30 ao avaliar o prontuário eletrônico do paciente no sistema 

de saúde brasileiro através de uma revisão da literatura concluiu que apesar de 

vantagens para a prática clínica o uso desta tecnologia, apresenta dificuldades 

importantes para sua implementação, principalmente no que se refere aos aspectos 

éticos, à ausência de padronização entre os sistemas e ao manuseio dos 

programas pelos profissionais. 

   Estudo realizado para avaliar o uso do Prontuário Eletrônico pelos 

enfermeiros de Unidades Básicas de Saúde do Sul do Brasil realizado por Mello 

Godoi, Jady Sobjak, et al 31concluiu que os prontuários eletrônicos fornecem 

informações relevantes ao planejamento em saúde e enfermagem, no entanto, 

pode apresentar algumas desvantagens como lentidão e diferenças entre o fluxo 

de atendimento proposto pelo sistema e o fluxo real.  

 Diante deste quadro, parece claro que apesar das vantagens do prontuário 

eletrônico, a implantação isolada deste recurso não solucionaria as queixas 

apresentadas nesses relatos, uma vez que, a problemática apresentada requer um 

conjunto de estratégias de intervenção que devem envolver não só o corpo técnico 

da Unidade, mas especialmente os usuários.  

           Desse modo, estimular a participação do usuário respeitando sua autonomia 

pode ser um dos caminhos mais efetivos na melhoria da qualidade da assistência. 

Uma das importantes dimensões de qualidade propostas para os serviços de saúde 

é a atenção centrada no paciente, que objetiva o fortalecimento do compromisso 

do usuário como participante ativo no processo do seu cuidado32.    

 Conhecer o significado que o prontuário tem para os usuários e partir disso 

envolver e sensibiliza-lo da importância da apresentação dos documentos, pode 

ser uma estratégia eficiente para redução do problema.  Dessa forma ele se sentirá 

parte do processo e terá mais comprometimento, tendo em vista que compreenderá 

que a exigência de apresentação da documentação não é apenas uma solicitação 
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burocrática e sim, uma norma que existe para proteger os usuários e diminuir os 

erros de identificação que podem comprometer as atividades do cuidado.   

  Nesta perspectiva a Política Nacional de Humanização em suas diretrizes 

também destaca a necessidade do fortalecimento das relações entre usuários e 

trabalhadores de forma a estimular corresponsabilidade destes, e promover uma 

mudança na cultura da atenção dos usuários e da gestão dos processos de 

trabalho, que resultará em um atendimento de maior qualidade e resolutivo 33,34. 

  A importância da participação e envolvimento do usuário é também 

ressaltada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), quando reconhece a 

participação do usuário como uma das estratégias fundamentais para melhoria da 

qualidade nos serviços de saúde, promovendo o compartilhamento das 

responsabilidades do cuidado35 

 Além do envolvimento do usuário no processo e intensificação das 

discussões do tema humanização com a equipe, outro aspecto que pode ser muito 

importante para mudança desta realidade, seria a implementação de educação 

permanente para os trabalhadores da saúde que realizam a abertura dos registros 

de pacientes, para o uso de técnicas que facilitassem o registro correto dos nomes 

e sobrenomes. Os trabalhadores da saúde que fazem parte da equipe do arquivo, 

além de não terem formação especifica para o cargo de arquivista, não dispõem 

rotinas de atualizações para as suas práticas, o que torna essa necessidade ainda 

mais imprescindível para a melhoria de sua atuação. 

Classe 02– Falhas nos registros dos sinais vitais e dados antropométricos 

              A classe 02 traz as falhas no registro das informações nos prontuários que 

ocorrem no setor de preparo, e como isso pode comprometer o processo de 

trabalho, culminando na incompletude dos prontuários. 

             Na percepção dos trabalhadores pesquisados os constantes erros ou 

ausências de verificação de dados antropométricos e sinais vitais no setor do 

preparo, geram um re-trabalho para os profissionais, ocasionado diminuição do 

tempo dedicado a evolução dos usuários nos prontuários, e a interação com os 

usuários durante as consultas. 
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“[...] peso errado, você chega para atender uma criança que mês 

tem um peso, no outro mês está menos, totalmente errado. Então 

na minha sala agora eu levei a fita métrica e a balança, então no 

meu CD quem pesa e mede sou eu. Pois estava chegando tudo 

errado para mim [...]”. Entrevistado 11 

“[...] meu dia-a-dia as vezes o que fica desfalcado são os dados 

antropométricos, eu não tenho como fazer diagnóstico nutricional 

se eu não tiver peso e altura daquele paciente[...]”. Entrevistado 01. 

 

 A precisão da aferição dos sinais vitais e dos dados antropométricos são 

fundamentais para o acompanhamento clinico dos usuários e a prevenção de várias 

doenças crônicas como obesidade, hipertensão arterial, desnutrição entre outras. 

Essa importância é ressaltada na atenção básica, onde as atividades de prevenção 

e promoção da saúde devem ser a prioridade da assistência em todos os ciclos de 

vida. 

 Achados científicos corroboram essa necessidade. Marchi-Alves, Leila 

Maria, et al 36 em sua pesquisa, realizada uma Unidade de Saúde de do interior 

paulista, sobre a problemática da obesidade em crianças, ressalta o crescimento 

da incidência de casos de obesidade infantil, destacando a importância dos 

profissionais realizarem a avaliação antropométrica e interpretarem esses dados, 

como forma de melhorar as prescrições e condutas clinicas.  

 O uso de indicadores antropométricos na avaliação do estado nutricional de 

indivíduo ou coletividades é, entre várias opções, a mais adequada e viável para 

ser usada em serviços de saúde, considerando as suas vantagens como baixo 

custo, a simplicidade de realização, facilidade de aplicação e padronização, 

amplitude dos aspectos analisados, além de não ser um método invasivo37. 

 A avaliação antropométrica é uma atividade tecnicamente simples e por 

essa razão a maioria dos trabalhadores da saúde julga ser capaz de realiza- lá. 

Porém, na prática podem correr erros de procedimentos que comprometem a 

qualidade dos resultados, principalmente na leitura ou no registro das medidas. 

Uma medida realizada inadequadamente, poderá comprometer a interpretação do 

estado nutricional de uma criança ou gestante, ainda que as medidas anteriores ou 

subsequentes sejam bem realizadas37. 

Assim o estudo ressalta a importância que o uso de protocolos para 

padronização das coletas de dados, e as ações de educação permanente poderiam 

ter nesse cenário. 
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  O Ministério da Saúde possui protocolo de padronização de coleta de dados 

antropométricos, disponível e desenvolvido para procedimentos de coletas de 

dados na atenção primária, objetivando fortalecer o Sistema de vigilância Alimentar 

e Nutricional (SISVAN). Esse sistema é um programa de alimentação de dados 

antropométricos e marcadores de consumo alimentar continuo e obrigatório, que 

se corretamente alimentado, se constitui uma importante fonte de informação para 

o diagnóstico do estado nutricional da população brasileira37. 

 Por sua vez, a Educação Permanente é ressaltada como uma estratégia de 

gestão muito importante para a formação de trabalhadores do SUS. Através de sua 

implementação seria possível uma mudança das atividades de forma integrada 

entre a equipe, não apenas por meio da uma atualização de suas práticas, mas 

sobretudo, por meio de uma visão crítica e reflexiva sobre sua atuação e 

necessidades do serviço38 

 O processo de educação permanente é de grande relevância para o 

desenvolvimento em todos os níveis de assistência, especialmente na atenção 

primária. Através dele é possível fortalecer a participação do trabalhador na 

identificação dos problemas vivenciados e a partir disso, construir o conhecimento 

para as melhorias efetivas nas rotinas de trabalho 
39,40. 

           No âmbito do SUS a Política Nacional de Educação Permanente foi 

instituída em 2004 através da Portaria GM/MS nº 198 do Ministério da Saúde e 

atualizada em 2007 pela Portaria GM/MS nº. 1.996 de 20 de agosto de 2007.41,42    

           A Educação Permanente tem um papel tão significativo na melhoria das 

práticas dos serviços de saúde, que o Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade (PMAQ) criado pelo Ministério da Saúde em 2011, tem como um dos 

principais indicadores de fortalecimento das mudanças no processo de gestão do 

cuidado, a implementação de ações de educação permanente com as equipes43. 

            O PMAQ tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes de 

trabalhadores de saúde a melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos 

usuários. Para atingir esta finalidade propõe um conjunto de estratégias de 

qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho, além de incentivo 

financeiro para as equipes43,44.No município de Natal, apenas as unidades básicas 

que possuem o modelo da Estratégia da Saúde da Família fazem parte deste 

Programa. 
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  Embora haja vantagens na implementação das ações de educação 

permanente traz para os trabalhadores e para o serviço, ainda não é uma pratica 

da Unidade da Saúde em estudo realizar essas atividades. As ações educativas 

realizadas são pontuais, fragmentadas, externas ao serviço e planejadas pelo nível 

central da Secretaria, de acordo com a demanda considerada como prioritária por 

eles.         

Classe 03 – Informações dos prontuários são relevantes para a prática clínica 

             Essa classe faz referência a importância que os registros nos prontuários 

têm para a conduta clinica dos trabalhadores da saúde. 

             Os discursos destacam, que os dados registrados corretamente nos 

prontuários, são de fundamental importância para o conhecimento do histórico de 

saúde dos usuários e definição da melhor conduta. 

 

“[...] com relação a questão da informação, gerar dados, tem que 
ser informações precisas, verdadeiras, pra que a gente tenha mais 
subsídios concretos para traçar esses projetos, esses planos, e a 
partir dessas informações dadas através dos usuários [...]” 
Entrevistado 02 
 

“[...] muitas vezes o diagnóstico do médico se dá pelo decorrer do 
prontuário, às vezes a pessoa chega com uma doente e o médico 
vai vendo o que está anotado e chega uma conclusão que aquela 
doente já vem com aqueles princípios né, do início de como ela 
começou a desencadear […]”. Entrevistado 03 

 
“[...] a gente pergunta alguma coisa ao paciente e ele não sabe 
responder, aí eu olho lá no prontuário. Digamos para mim fazer uma 
anestesia, então se eu tenho dúvida eu olho em outros 
atendimentos e muitas vezes eu encontro a resposta ali [...]”. 
Entrevistado 06 

 

 

 Os relatos reforçam a tese de que os dados corretamente registrados e 

organizados, vão permitir o melhor entendimento do histórico de saúde do usuário 

e consequentemente, a longitudinalidade do cuidado, aspecto fundamental em 

todos serviços de saúde que prezam pela qualidade da assistência. 

 Especialmente na atenção primária é destacada a importância do vínculo 

para o processo de cuidado, que deve ocorrer com a responsabilização entre a 
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equipe multiprofissional e pacientes ao longo do tempo, de modo permanente e 

acompanhando as consequências das intervenções do cuidado em saúde26. 

 A maioria dos Programas Federais  propostos pelo Ministério da Saúde,   

que tem seus acompanhamentos priorizados na atenção primária, como  

Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento  Crianças, Prevenção de 

Câncer de Colo de Útero nas mulheres, Assistência as Gestantes  entre outros, 

dispõem de  protocolos que padronizam a coleta  dos dados necessários para o 

atendimento destes grupos, objetivando avaliar a eficiência  da assistência, bem 

como definir os valores financeiros baseados nas metas cumpridas. 

 Desse modo, os dados dos prontuários são muito valorosos para os 

trabalhadores e também para os serviços de saúde, pois contribuem para a 

obtenção de dados que darão subsídios para estimar, avaliar o valor do trabalho 

profissional e o grau de eficiência com que são tratados os usuários que fazem uso 

desses serviços, podendo inclusive, ser considerado indicador de qualidade da 

assistência4.  

 Falar em qualidade de assistência é também considerar a segurança do 

cuidado. Apesar de existir poucos estudos sobre segurança do paciente na atenção 

primária, as falhas de comunicação entre a equipe são consideradas importantes 

causas dos problemas nesses níveis de assistência5,6.Como os prontuários são um 

instrumento de comunicação fundamental entre as equipes, a completude do 

preenchimento é um aspecto essencial para fortalecer esse processo.  

 Nessa perspectiva, já existe serviços que propõem a realização de 

auditorias sistematizadas e periódicas nos prontuários, como uma estratégia 

importante para identificar possíveis falhas no processo de comunicação45. 

            Considerando que o preenchimento adequado deverá ser resultado de 

mudanças de processo de trabalho, que só serão possíveis com o empenho e 

dedicação de todos envolvidos, a percepção dos trabalhadores de saúde sobre a 

importância dos registros nas suas condutas, se constitui um fator muito favorável 

para a implementação de ações que objetivem a superação das dificuldades 

identificadas no corpo deste trabalho. 
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Classe 04 Número de atendimentos. 

             Essa classe faz referência a relação existente entre o número de 

atendimentos realizados pelos médicos e a qualidade dos registros. Na percepção 

dos trabalhadores de saúde o grande número de atendimentos é inversamente 

proporcional a qualidade dos registros nos prontuários.  

 

“ [...] um médico com 25 fichas por turno ele não tem condições de 

preencher um formulário, principalmente, se ele não vier completo 

[...]”. Entrevistado 07 

 

‘’ [...] qualidade comprometida pelo número de fichas tiradas, 30 

fichas não têm como dá um atendimento bom, qualitativo, 

praticamente vai olhar para o paciente dá uma receita ou passar 

um exame. Essa visão deve ser mudada, as vezes o paciente 

quatro horas esperando e não passa 05 minutos na consulta. Os 

atendimentos deveriam ser qualitativos [...]”. Entrevistado 15 

 

“[...] eu acho que é a grande quantidade de atendimentos, o volume 

de pacientes em tempo curto. A médica atende de 25 a 30 

pacientes, então como ela vai conseguir fazer esses relatos? [...]”. 

Entrevistado 11 

 

             As queixas referentes ao grande número de atendimento estão presentes 

principalmente, nos discursos dos profissionais médicos, técnicos do arquivo e do 

setor do preparo, tendo em vista que em razão do fluxo de atendimento 

característico deste serviço, quando a demanda de usuários é maior para as 

consultas, o setor de arquivo e do preparo também terão mais prontuários para o 

preenchimento. 

            As demais categorias de profissionais de nível superior que realizam 

atendimentos através de consultas como nutricionista, dentista e enfermeiras não 

relataram essa dificuldade, em razão de cumprir uma carga horaria semanal mais 

extensa, o que permite uma melhor distribuição dos atendimentos diários. 

            O Conselho Federal de Medicina em seu código de Ética deixa claro que 

não é de competência de nenhuma instituição ou órgão definir o número de 

consultas por turnos, sendo de responsabilidade do médico esta decisão, que deve 
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levar em consideração, sua experiência e capacidade profissional46. Porém na 

prática do serviço avaliado existe um acordo que define o número de fichas 

proporcionalmente à carga horária do médico na atenção primária.  

             Dessa forma, atualmente, na unidade em estudo, os médicos não têm 

obrigação de cumprir sua carga horária contratual semanal e sim atender o número 

de fichas acordado. Essa realidade torna as consultas muito quantitativas podendo 

comprometer a qualidade dos atendimentos e consequentemente dos registros. Um 

profissional que deveria trabalhar vinte horas semanais e atender diariamente uma 

média de dezesseis fichas, pode diminuir os dias da semana trabalhados e 

concentrar os números de fichas em três ou quatros dias, o que elevaria o número 

de atendimentos e promoveria uma sobrecarga no processo de trabalho de todo o 

serviço, especialmente arquivo e preparo. 

            Chama atenção os discursos dos profissionais médicos, que se mostram 

incomodados com o grande número de atendimentos diários, porém isso ocorre por 

livre escolha deles, considerando que se trabalhassem cumprindo sua carga 

horária contratual, não ocorreria essa concentração de consultas diárias e o tempo 

de atendimento, permitiria um melhor preenchimento destes documentos. 

             Essa flexibilização da carga horária de trabalho é exclusiva dos médicos e 

tem origem nas relações de autonomia que a categoria sempre teve em relação às 

demais, e que muitas vezes é justificada pelo corporativismo marcante da profissão 

e pela remuneração aquém das expectativas nos serviços públicos, especialmente 

na atenção primária, que faz com que a maioria tenha vários vínculos 

empregatícios. Apesar da desvalorização salarial do profissional do SUS, a 

profissão médica ainda é uma das mais rentáveis47.  

  É importante destacar que o ato de cuidar deve sempre se sobrepor aos 

interesses financeiros dos profissionais e das organizações. O processo do cuidado 

de respeito, e manutenção dos direitos dos usuários, inclusive da memória do 

atendimento através dos registros nos prontuários, não devem estar condicionados 

apenas a aspectos financeiros ou institucional da organizacional7. 

  A discussão que envolve a relação entre a carga horária do trabalho 

médico, tempo de consultas e suas consequências para as atividades dos serviços 

de saúde é um problema antigo e já foi retratada em outros estudos. 

            Nunes EFPA et al48 quando avaliou o trabalho dos gerentes de unidades 

básicas de saúde de municípios de pequeno porte no Paraná, constatou a 
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existência de conflitos entre os trabalhadores das unidades, em razão dos 

privilégios e maior liberdade que é dado a categoria médica, em detrimento aos 

demais técnicos com relação ao cumprimento da carga horária. 

 Marciel,ReginaHeloisa,et al 47 ao avaliar a multiplicidade dos vínculos 

médicos no estado do Ceará identificou um retrato preocupante do processo de 

trabalho destes profissionais. A maioria dos entrevistados tinham vários vínculos 

com cargas horárias elevadas e muitas vezes, impossível de serem cumpridas. 

Situação que pode estar totalmente relacionada com o pouco envolvimento do 

profissional com a comunidade, tornando este profissional apenas um prestador de 

serviços itinerante e não um integrante ativo de uma equipe de trabalhadores de 

saúde.  

 Caprara, A. & Rodrigues, J49 ao analisar a importância do vínculo 

terapêutico entre médico e paciente, destacou a importância do tempo de consulta 

para uma assistência de qualidade, ressaltando que um tempo de consulta 

adequado permitiria uma atenção centrada no paciente, onde esse teria a 

informação com clareza do diagnóstico, forma de tratamento e poderia ter 

participação mais ativa no processo de cuidado. 

             Essa relação de valorização do profissional médico em detrimento aos 

demais profissionais da equipe da atenção primária teve influência até na 

flexibilização da carga horária do modelo prioritário de atenção primária atual que 

é a Estratégia da Saúde da Família.  

No início da criação deste modelo, o destaque para a dedicação exclusiva 

obrigatória para todos os integrantes da equipe era um dos diferenciais. Porém, 

com a atualização da Política Nacional de Atenção Básica através da Portaria Nº 

1.412, de 10 de julho de 2012 foi regulamentado que a equipe pode ter médicos 

sem exclusividade de vínculo, com carga horária diferenciadas26. A justificativa para 

essa modificação e que existia uma grande carência de profissionais médicos 

interessados em trabalhar neste sistema de exclusividade, e isso era demonstrado 

pelo grande número de equipes sem médicos na sua composição. 

Para que o atendimento de qualidade nos serviços de saúde seja obtido é 

necessário que todas as dimensões da qualidade, segurança, acesso, efetividade, 

atenção centrada no paciente, eficiência, efetividade e equidade estejam em 

presentes nos serviços50.  
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 O que foi percebido através dos relatos é que o tempo e número de 

consultas diárias são adequadas de acordo com as necessidades dos profissionais 

médicos, sem levar em consideração a real necessidade dos usuários, que é a 

razão de existência do serviço, contrariando dessa forma uma das importantes 

dimensões da qualidade dos serviços de saúde que é a atenção centrada no 

paciente.  

Essa dimensão, ressalta a importância de respeitar as necessidades, valores 

e preferencias dos pacientes no planejamento e implementação de processos de 

trabalho, de forma a atender adequadamente as expectativas dos pacientes 32.   

Diante deste contexto, percebemos como é difícil chegar a um patamar de 

adequação, quando os interesses de uma categoria, se sobrepõe de forma tão 

marcante, em relação as necessidades do serviço e expectativas dos usuários50. 

                Ao definir o número de consultas como padrão de referência para o 

atendimento dos médicos é perceptível a importância que a gestão dá a dimensão 

do acesso, em detrimento as demais dimensões da qualidade. Porém é importante 

destacar que não podemos considerar apenas a entrada ao serviço como 

referência de acesso, uma vez que o conceito deste é muito amplo. 

  O acesso para refletir qualidade na assistência tem que ser resolutivo e, 

especialmente na atenção primária, só será possível com práticas de atendimentos 

humanizados que permitam minimamente um conhecimento da história de saúde e 

não apenas consultas rápidas, baseadas no modelo queixa conduta 51. 

  A Prefeitura Municipal atendendo a uma solicitação da promotoria pública 

elaborou e está implementando o Decreto nº 10.175 de 30 de dezembro de 2013 

que dispõe sobre o horário de expediente e implanta o Sistema de Registro de 

Frequência Eletrônica para todos os funcionários municipais52. 

Essa   iniciativa, se corretamente  implementada, pode ser em um futuro 

próximo, um passo importante para a melhor otimização dos atendimentos, um vez 

que irá coibir práticas de flexibilização de carga horária para todas as categorias, o 

que pode refletir em  uma maior disponibilidade dos trabalhadores, para 

permanecerem no serviço, durante sua carga horária contratual e 

consequentemente realizarem as atividades de forma mais qualitativa, além de 

contribuir para a desconstrução da supervalorização de uma categoria em 

detrimento das demais, o que também fortalecerá o entendimento da atenção 

multidiciplinar na assistência. 
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4.2 Contribuições do estudo 

A realização do trabalho teve boa receptividade pela equipe, e se 

configurou como um momento importante de reflexão e sensibilização sobre a 

qualidade do preenchimento dos prontuários na rotina do serviço. Possibilitou 

também, o planejamento de algumas ações de gestão de qualidade que podem ser 

desenvolvidas, objetivando diminuir as dificuldades de preenchimento identificadas 

pelos trabalhadores da saúde.   

4.3 Limitações do estudo  

            O fato das reuniões de grupo focal terem sido mediadas por uma 

profissional que também trabalha na Unidade, pode ter tido influência na falta de 

implicação direta dos profissionais com relação a algumas respostas, tendo em 

vista que a dificuldade de trabalhar a questões relacionadas aos erros, ainda é 

muito presente nos serviços, o que pode dificultar, em alguns momentos, a 

avaliação do processo de trabalho. 
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5. CONSIDEAÇÕES FINAIS 

   

Os profissionais conhecem a importância dos registros do prontuário no 

processo de assistência à saúde e valorizam as informações fidedignas para 

clínica. É perceptível uma falta de entendimento da implicação direta em alguns 

dos problemas apresentados com a culpabilização de outros atores. As principais 

barreiras encontradas e que dificultam o preenchimento dos prontuários, segundo 

os trabalhadores, estão relacionadas com a falta de apresentação de documentos 

que permitem identificar os usuários durante a abertura de novos prontuários, 

falhas na verificação dos sinais vitais e dados antropométricos, além do grande 

número de consultas.  

             A resolução das dificuldades relatadas depende de vários níveis de gestão, 

e perpassam pela melhoria do processo de trabalho local, implementação de 

educação permanente, empoderamento dos usuários através de um acolhimento 

mais humanizado, até uma mudança cultural da importância do ato de cuidar, que 

deve ser soberano, em detrimento dos interesses de algumas categorias de 

profissionais. 

  Por sua vez, o prontuário em suporte de papel devidamente preenchido 

além de implicar em uma mudança de comportamento é também uma preparação 

para implantações de outras tecnologias, como por exemplo, o prontuário 

eletrônico. 

             A boa receptividade ao convite para participação da pesquisa e a 

experiência de discursão deste tema na rotina de trabalho demonstrou ser uma 

ótima oportunidade de avaliação e reflexão das práticas. O resultado dos relatos 

permitiu a elaboração do planejamento de atividades, que se corretamente 

implementadas, podem culminar com a melhoria significativa na mudança de 

algumas rotinas de trabalho e consequentemente também a qualidade dos registros 
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                                                       APÊNDICE A 

DIAGRAMA DE GANTT DAS AÇÕES PLANEJADAS PARA MELHORIA DA 
QUALIDADE DO 

PREENCHIMENTO DOS PRONTUÁRIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÊS /2016 

 
ATIVIDADES 

 
RESPONSÁVEL 

 

SET OUT NOV D EZ 
 

Apresentação do resultado do 

trabalho para toda equipe da 

Unidade; 

Polyana    
 
 

 
 
 

Apresentação e discussão da 

legislação de preenchimento do 

prontuário; 

 Colegiado de 
gestão 

  
 
 

  

Realização de entrevista de grupo 

focal com os usuários para conhecer 

a percepção que eles têm dos 

prontuários para o processo de 

cuidado; 

 

Polyana e 
estagiárias de 
nutrição 

    

Elaboração de material educativo 

sobre os direitos e deveres dos 

usuários; 

 

Polyana e 
estagiárias de 
nutrição 

    

Sala de espera semanal com os 

usuários para sensibilização da 

importância do prontuário no 

cuidado da saúde e a importância 

da identificação correta da 

identificação do usuário 

Colegiado de 
gestão e 
equipe de 
estagiários de 
nutrição 

    
 
 
 

Realização de oficina com toda a 

equipe de trabalhadores para avaliar 

as práticas de verificação e registro 

de dados antropométricos 

Colegiado de 
gestão 

    
 
 

Realização de grupo focal com os 

funcionários após a implementação 

de todas a melhorias para avaliar os 

resultados obtidos com as 

intervenções. 

Colegiado de 
gestão e 
equipe de 
estagiários de 
nutrição 
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                 APENDICE C 

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
 

Centro de Ciências da Saúde 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Dificuldades no Registro 

de Informações nos Prontuários em uma Unidade Básica na Percepção dos 

Trabalhadores da Saúde que tem como pesquisador responsável Polyana de 

Oliveira Cacho. Esta pesquisa pretende conhecer as principais dificuldades 

relatadas pelos profissionais de saúde no registro de informações dos prontuários 

em uma unidade básica de saúde do município de Natal- RN  

. O motivo que nos leva a fazer este estudo é aprofundar o conhecimento 

sobre as dificuldades de preenchimento de prontuários na atenção básica na 

percepção dos profissionais de saúde. Caso você decida participar, você deverá 

autorizar o uso das informações que foram obtidas nas atividades de discussão de 

processo de trabalho de preenchimento dos prontuários realizadas pelo colegiado 

de gestão da Unidade.  

Não se espera que você tenha problema algum em consequência da realização 

das atividades da pesquisa. Porém existe o risco mínimo de você sentir desconforto 

emocional ou constrangimento ao compartilhar aspectos relativos as dificuldades 

de preenchimento do prontuário na sua prática. Porém esses riscos serão 

minimizados através do sigilo e confidencialidade dos dados haja vista que todos 

os participantes terão seus nomes e funções omitidos no relatório final a fim de 

preservar a integridade e confidencialidade dos informantes. Ressaltamos também 

que a pesquisa será suspensa imediatamente ao ser constatada algum risco ou 

dano a saúde de qualquer participante. 

 Ao participar da pesquisa você contribuirá para elaboração de estratégias que 

visam melhorar a qualidade das informações registradas nos prontuários pelos 

trabalhadores de saúde deste serviço. 

 

 



52 
 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Polyana de Oliveira Cacho, (84) 994091014 e-mail pandofe@bol.com.br  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você nos autorizará usar serão confidenciais e serão 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo 

divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será  

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, 

telefone: 3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João 

Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Polyana de Oliveira Cacho.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 
Declaro que, após ter lido e compreendido as informações contidas neste 

formulário, concordo em participar desse estudo.  

E, através deste instrumento, e da melhor forma de direito, autorizo a 

mestranda do Qualisaúde pela UFRN/Natal, Polyana de Oliveira Cacho, brasileira, 

nutricionista, CPF 03145386409, cujo número de telefone para contato é (84) 

994091014, a utilizar as informações obtidas sobre minha pessoa, através do que 

mailto:pandofe@bol.com.br
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for falado, escrito e visto, com a finalidade de desenvolver trabalho de cunho 

científico. 

 Autorizo também a publicação do referido trabalho, de forma escrita, podendo 

utilizar depoimentos e gravação de voz. Concedo também o direito de retenção e 

uso para quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas científicas 

do país e do estrangeiro, desde que mantido o sigilo sobre minha identidade, 

podendo usar pseudônimos. Estou ciente que caso haja alguma despesa 

decorrente da minha participação nesta pesquisa terei direito a ressarcimento. 

Compreendo também que caso haja algum tipo de dano imediato ou tardio 

ocasionado em função da minha participação nesta pesquisa terei direito a 

indenização.                            

Declaro ter ciência que tal trabalho será desenvolvido através da análise dos 

dados secundários obtidos através da realização de entrevista de grupo focal 

contendo informações sobre a o preenchimento de prontuários em unidade básica 

de saúde. 

 

Natal,______/_________/___________ 

 

De acordo________________________________________ 

                         

RG______________________________________________ 

            

                               

Contato do Comitê de Ética 
Endereço: Avenida Nilo Peçanha,620 – Prédio Administrativo – 1º Andar – Espaço João 
Machado – Bairro: Petrópolis – CEP: 59.012-300 – UF: RN - Município: Natal  
Fone: (84) 3342-5003   Fax: (84) 3202-3941 E-mail: cep_huol@yahoo.com.br  

 


