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RESUMO 

 
Introdução: os ciclos de melhoria podem ser utilizados para fortalecer as funções 

gestoras, contribuindo para a detecção de problemas ou oportunidades de melhoria, 
com vistas a solucioná-los e/ou melhorá-los. Objetivo: avaliar o efeito da 

implantação de um ciclo de melhoria da qualidade no preenchimento das fichas de 
ocorrências do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de Patos, 
Paraíba (PB). Método: trata-se de uma pesquisa quase experimental de série 
temporal sem grupo de controle, dividido em seis etapas conforme as normas do 
SQUIRE 2.0 adaptado (2018): identificação e priorização de melhoria; análise da 
oportunidade de melhoria; construção e validação de critério de qualidade; avaliação 
do nível de qualidade; intervenção; reavaliação. Três avaliações foram feitas no 
biênio 2016-2018, com amostragem aleatória simples de 100 casos em cada 
avaliação, baseadas em sete critérios: identificação; avaliação clínica; antecedentes 
patológicos; padronização com registro documentado; registro legível-correto-
preciso; responsabilização profissional; Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE). A análise completa na primeira avaliação mostrou falha em 
todos os critérios com destaque para SAE. Foram feitas intervenções de forma 
multifacetadas, agrupadas por áreas afins, direcionadas aos critérios de qualidade 
de pior conformidade nas avaliações até conseguir nova caracterização, com 
completude favorável a qualidade, no entanto, manteve-se a necessidade de realizar 
novas intervenções, uma vez que em dois dos critérios estabelecidos não 
conseguimos melhorias, como também não houve significância estatística. Assim 
sendo, novas ações foram planejadas e implementadas para a continuidade do 
processo com reavaliação sob o ponto dos mesmos critérios. Resultado: para os 

critérios estabelecidos, a diferença estatisticamente encontrada foi aceita com 
valores Z de significância <0,001 em 87% dos critérios. Em dados absolutos, 
verifica-se que todos os sete critérios apresentaram melhorias entre as avaliações e 
se observa que o não cumprimento diminuiu de 95 casos na primeira avaliação para 
8 casos na terceira avaliação. Conclusão: a representação dos resultados 

conjuntos entre as três avaliações pôde destacar melhoria progressiva nos 
cumprimentos de cada critério, destacando a diminuição dos defeitos (não 
cumprimentos) encontrados. Considerando as limitações do estudo, avaliamos como 
exitosa o efeito da implantação do programa de melhoria no serviço, por 
proporcionar maior integração dos profissionais e mostrar a diminuição dos defeitos 
do problema avaliado. 
 
Descritores: Qualidade da Assistência à Saúde. Registros de Saúde Pessoal. 

Segurança do Paciente. Assistência Pré-hospitalar.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
 
Introduction: The improvement cycles can be used to strengthen management 
functions, contributing to the detection of problems or opportunities for improvement, 
with a view to solving and / or upgrade them. Objective: to measure the effect of the 
implementation of a quality improvement program in filling in the records of 
occurrences of the Mobile Emergency Service (SAMU), in Patos, Paraíba (PB). 
Method: this is a quasi-experimental study of time series without control group, 

divided in six stages according to the norms of SQUIRE 2.0 adapted (2018): 
identification and prioritization of improvement; analysis of the opportunity for 
improvement; construction and validation of quality criteria; quality level assessment; 
intervention; revaluation. Three evaluations were made in the biennium 2016-2018, 
with a simple random sampling of 100 cases in each evaluation, based on seven 
criteria: identification; clinical evaluation; pathological background; standardization 
with documented record; readable-correct-accurate record; professional 
accountability; Systematization of Nursing Assistance (SNA). The complete analysis 
in the first evaluation showed a failure in all the criteria with emphasis on SNA.  
Interventions were made in a multifaceted way, grouped by related areas, directed to 
the quality criteria of worse conformity in the evaluations until a new characterization 
was achieved, with a completeness favorable to quality. However, the need for new 
interventions was maintained, since in two of the established criteria did not achieve 
improvements, nor was there any statistical significance. Therefore, new actions 
were planned and implemented for the continuity of the process with revaluation 
under the same criteria. Results: for the established criteria, the statistically 

significant difference was accepted with Z values of significance <0.001 in 87% of the 
criteria. In absolute data, it is verified that all seven criteria showed improvements 
between the evaluations and it is observed that the non-compliance decreased from 
95 cases in the first evaluation to 8 cases in the third evaluation. Conclusion: the 

representation of the joint results between the three evaluations could highlight 
progressive advance in the compliments of each criterion, emphasizing the decrease 
of the defects (not compliments) found. Considering the limitations of the study, we 
evaluated as successful the effect of the implementation of the service improvement 
program, by providing greater integration of professionals and showing the reduction 
of the defects of the evaluated problem. 
 
Descriptors: Quality of Health Care. Personal Health Records. Patient safety. Pre-

hospital care. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 
Introducción: los ciclos de mejora pueden ser utilizados para fortalecer las 

funciones gestoras, contribuyendo a la detección de problemas o oportunidades de 
mejora, con miras a solucionarlos y / o mejorarlos. Objetivo: evaluar el efecto de la 

implantación de un programa de mejora de la calidad en el llenado de las fichas de 
ocurrencias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), de Patos, Paraíba 
(PB). Método: se trata de una investigación casi experimental de serie temporal sin 
grupo de control, dividido en seis etapas según las normas del SQUIRE 2.0 
adaptado (2018): identificación y priorización de mejora; análisis de la oportunidad 
de mejora; construcción y validación de criterios de calidad; evaluación del nivel de 
calidad; intervención; reevaluación. Se realizaron tres evaluaciones en el bienio 
2016-2018, con un muestreo aleatorio simple de 100 casos en cada evaluación, 
basados en siete criterios: identificación; evaluación clínica; antecedentes 
patológicos; estandarización con registro documentado; registro legible-correcto-
preciso; responsabilidad profesional; Sistematización de la Asistencia de Enfermería 
(SAE). El análisis completo en la primera evaluación mostró fallas en todos los 
criterios con destaque para SAE. Se realizaron intervenciones de forma 
multifacética, agrupadas por áreas afines, dirigidas a los criterios de calidad de peor 
conformidad en las evaluaciones hasta conseguir nueva caracterización, con 
satisfacción favorable a la calidad, sin embargo, se mantuvo la necesidad de realizar 
nuevas intervenciones, ya que en dos de los criterios establecidos no conseguimos 
mejoras, como tampoco hubo significancia estadística. Así pues, nuevas acciones 
fueron planificadas e implementadas para la continuidad del proceso con 
revalorización bajo el punto de los mismos criterios. Resultado: para los criterios 

establecidos, la diferencia estadísticamente encontrada fue aceptada con valores Z 
de significancia <0,001 en el 87% de los criterios. En datos absolutos, se constató 
que los siete criterios presentaron mejoras entre las evaluaciones y se observó que 
el incumplimiento disminuyó de 95 casos en la primera evaluación para 8 casos en 
la tercera evaluación. Conclusión: la representación de los resultados conjuntos 
entre las tres evaluaciones pudo destacar una mejora progresiva en los saludos de 
cada criterio, destacando la disminución de los defectos (no saludos) encontrados. 
Considerando las limitaciones del estudio, evaluamos como exitosa el efecto de la 
implantación del programa de mejora en el servicio, por proporcionar una mayor 
integración de los profesionales y mostrar la disminución de los defectos del 
problema evaluado.  
 
Descriptores: Calidad de la asistencia sanitaria. Registros de Salud Personal. 
Seguridad del Paciente. Atención Prehospitalaria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na perspectiva de qualificar a atenção à saúde, os programas de gestão da 

qualidade oportunizam um conjunto de elementos estruturados com atividades que 

objetivam a melhoria contínua da qualidade dos serviços, entre os quais estão os 

ciclos de melhoria da qualidade.¹ Estes podem ser utilizados para fortalecer as 

funções gestoras, contribuindo para a detecção de problemas ou oportunidades, 

com vistas a solucioná-los e/ou melhorá-los.¹ Além disso, têm aplicabilidade em 

diferentes locais e produzem saberes acerca da implantação e dos resultados que 

vão além do contexto em que se originam.2 

Sendo o ciclo de melhoria uma atividade de avaliação da qualidade, este deve 

começar com a reflexão sobre o que necessita melhorar de fato, o problema de 

qualidade, e doravante decidir os critérios utilizados para medir o nível de qualidade 

atual, coletar os dados necessários para avaliar, discutir os resultados, definir o que 

pode ser feito para melhorar e colocar em prática as ações de melhoria proposta. 

Desse modo, inicia-se um ciclo avaliativo, com a identificação da oportunidade de 

melhoria.¹ 

No sistema de saúde público brasileiro, mesmo presentes, ainda são pouco 

empregadas às avaliações externas dos programas de saúde desenhados para o 

desenvolvimento da saúde da população. A literatura científica brasileira é escassa 

em relação à aplicabilidade dos ciclos de melhoria da qualidade que avaliem e 

proponham estratégias intervencionistas para aprimorar e elevar os níveis das 

práticas de saúde vigentes. Ainda existem fragilidades quanto aos conhecimentos 

acerca destas estratégias sustentadoras que fomentem a melhoria da qualidade da 

Atenção à Saúde, principalmente no que tange à gestão do sistema de saúde.3 

Estratégico para a decisão clínica e gerencial, para o apoio à pesquisa e 

formação profissional, atualmente o registro é considerado critério de avaliação da 

qualidade da prestação de serviço de saúde, isto é, a qualidade dos registros 

efetuados é reflexo da qualidade da assistência prestada, sendo ponto chave para 

informar acerca do processo de trabalho.4 

 Nesse sentido, as informações dos prontuários são importantes para 

contribuir para as ações de gestão nas organizações. Por se tratar de um 

documento com valor jurídico, que tem utilidade na garantia dos direitos dos 

pacientes em situações de divergência, durante o tratamento clínico.5 A ausência de 
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registros ou o preenchimento incompleto do prontuário pode ocasionar vários 

problemas que dificultam o processo de trabalho e podem comprometer a segurança 

do paciente.6 

O prontuário inadequadamente preenchido pode representar também uma 

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

ter o seu histórico de saúde registrado e disponível.7 

 A literatura traz documentos que especificam os critérios mínimos de 

qualidade para os prontuários clínicos. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 

n.o 63/2011 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que versa sobre 

as Boas Práticas dos Serviços de Saúde, na Seção IV, possui três artigos 

especificando o que minimamente todos os prontuários dos serviços de saúde 

devem ter para assegurar as Boas Práticas do cuidado. 

 
 

Art. 24 A responsabilidade pelo registro em prontuário cabe aos 
profissionais de saúde que prestam o atendimento. 
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.8:6-7  
 
 

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 n.o 6.437, de 20 de 

agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal 

cabíveis. Desta forma, torna factível de multas os serviços que não apresentarem os 

prontuários corretamente evoluídos.9  

Dessa forma, os registros são elementos imprescindíveis ao processo do 

cuidar e, quando redigidos de maneira que retratem a realidade a ser documentada, 

possibilitam a comunicação entre a equipe de saúde, além de servir a diversas 

outras finalidades, tais como: ensino, pesquisas, auditorias, processos jurídicos, 

planejamento, fins estatísticos e outros. Os registros realizados no prontuário do 

paciente são considerados como um documento legal de defesa dos profissionais, 
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devendo, portanto, estar imbuídos de autenticidade e de significado legal de acordo 

com a Resolução n.o 0514/2016 do Conselho Federal de Enfermagem.10 

Pesquisadores, ao avaliar a qualidade dos registros realizados pela equipe 

de enfermagem, em um hospital universitário de São Paulo, identificaram que 

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

preenchimento.11 

Autores 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.12 

Pesquisadores13 desenvolveram 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 às 

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. 

Atualmente o registro é considerado critério de avaliação da qualidade da 

prestação de serviço, pois a qualidade dos registros efetuados é reflexo da 

qualidade da assistência prestada. É estratégico para a decisão clinica e gerencial, 

para o apoio à pesquisa e formação profissional.13 

A Política de Registro Seguro do Conselho Federal de Medicina14 destaca 

que é importante a equipe anotar com detalhes e extensivamente, no prontuário, 

todos os procedimentos realizados, justificar as condutas adotadas, descrever o 

estado do paciente durante o atendimento, relatar diagnósticos, pareceres, 

dificuldades de assistência. As anotações precisam ser legíveis e frequentemente 

agentes do poder judiciário solicitam cópias dos prontuários, os prontuários ilegíveis 

podem dificultar ou mesmo obstar a perfeita interpretação dos pertinentes 

avaliadores em desfavor da equipe ou do paciente. Recomenda-se, portanto, que a 

linguagem seja clara, concisa, sem códigos pessoais, sem excesso de siglas e sem 

abreviaturas desconhecidas. Assim, o preenchimento adequado do prontuário pode 

facilitar a comprovação dos atos praticados pelo profissional da área de saúde e 

evitar processos judiciais. 
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Mediante o exposto, o objetivo geral do estudo é avaliar o efeito da 

implantação de um programa de melhoria da qualidade no preenchimento das fichas 

de ocorrências do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de Patos, 

Paraíba (PB). E especificamente detectar as causas relacionadas com o 

preenchimento inadequado das fichas de ocorrências do SAMU-Patos/PB; analisar 

os registros de saúde do SAMU-Patos/PB, quanto à adequação na identificação 

pessoal, história clínica e anamnese dos pacientes, antecedentes patológicos e uso 

da Sistematização da Assistência de Enfermagem; avaliar o preenchimento dos 

registros de saúde do SAMU-Patos/PB de todos os pacientes realizado por todos os 

membros da equipe, de forma clara, legível e precisa. 
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2 MATERIAL E MÉTODO 

 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo quase experimental de série temporal, sem grupo 

controle, com três avaliações da qualidade, com abordagem quantitativa, através de 

um ciclo de melhoria na adequação dos registros de saúde no Serviço de 

atendimento Móvel de Urgência. 

 Seguiu o modelo e normas adotadas pelo Standards for Quality Improvement 

Reporting Excellence 2.0 (SQUIRE) por apresentar estrutura e descrição dos 

padrões utilizados nos ciclos de melhoria.15 

 

2.2  CONTEXTO E LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU) 

localizado no município de Patos-PB, alto sertão paraibano. O SAMU de Patos é 

uma instituição pública, com financiamento tripartite, possui um contexto 

organizacional em uma estrutura Regionalizada inserida na 6º Região de Saúde da 

Paraíba, cobrindo 22 municípios por Regulação Médica.  

A base central fica em Patos-PB e atende pelo número 192, prestando 

orientações e intervenções através do envio das ambulâncias. Em funcionamento 

desde de 2006, integra a rede de Urgência e Emergência do município atendendo 

em média 1.300 ocorrências mensais de natureza traumática, clínica, pediátrica, 

cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental e com orientação a população. Possui 

em seu quadro demonstrativo cento e cinquenta bfuncionários, sendo setenta e 

quatro profissionais responsáveis diretos pelo preenchimento das fichas de 

ocorrências (21 médicos, 45 enfermeiros e 8 técnicos em enfermagem). 

  

2.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Os dados foram coletados nos registros já existentes das fichas de 

ocorrências (prontuários) dos pacientes do SAMU-Patos/PB, no biênio 2016-2018. 
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 Inicialmente, foram avaliados 100 casos por Amostragem Aleatória Simples e 

mais 100 casos na reavaliação da segunda e terceira etapas pelo mesmo método de 

amostragem. 

A amostragem foi fundamentada no princípio de que todos os membros da 

população tiveram a mesma probabilidade de serem incluídos. Quando não fosse 

possível a coleta, seria utilizando um mecanismo de substituição de casos para a 

amostra falha, selecionando um número na lista imediatamente posterior ao 

escolhido.16 

 

2.4 ETAPAS DO ESTUDO COM DESCRIÇÃO DO CICLO DE MELHORIA 

 

 Foram utilizados para a construção e desenvolvimento do trabalho as fases 

de um programa de gestão de melhoria da qualidade nos serviços de saúde. O 

esquema completo das atividades compostos pelo ciclo de melhoria, monitoramento 

e planejamento da qualidade, foi estabelecido na Trilogia de Juran17. 

O processo que formulou a composição do desenvolvimento do estudo foi 

desenvolvido em seis etapas1: identificação do problema, análise das causas do 

problema, desenvolvimento dos critérios, avaliação da qualidade, intervenção de 

melhoria, reavaliação e monitoramento, conforme Figura 1. 
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Figura  1 - Fases do Ciclo de Melhoria aplicado no processo de adequação dos 

registros em saúde.  

 

Fonte: Saturno (2017)¹ 

 

 Primeira etapa - identificação e priorização do problema de qualidade: 

deu-se pela identificação e priorização da oportunidade de melhoria de forma 

participativa com profissionais da instituição, na ocasião foi utilizada estratégia de 

consenso que permitiu a participação paritária e a expressão individual de todos os 

membros da equipe para identificar quais seriam as possíveis oportunidades de 

melhoria a serem trabalhadas pelos profissionais. 

  Nessa fase ainda, foi utilizada a Técnica de Grupo Nominal e Matriz de 

Priorização¹ que permitiu a escolha do problema de qualidade caracterizando como 

a principal oportunidade de melhoria a ser trabalhada no Ciclo de Melhoria da 
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qualidade. Após escolhido o problema começou-se a produção de um pôster 

narrativo (Storyboard) para fomentar as transparências das atividades e o 

comprometimento dos membros do grupo (Apêndice 1). Por fim, estabeleceu como 

oportunidade de melhoria a adequação dos registros de saúde do local. 

 

 Segunda etapa - análise das causas do problema de qualidade: houve a 

necessidade de conhecer melhor o problema, para que fossem tomada as decisões 

certas para prosseguir, com isso foi realizado a análise da oportunidade de melhoria, 

com diagrama de Causa-Efeito/Ishikawa (Apêndice 2), utilizando-se da técnica de 

“Chuva de ideias”.  

Para elaboração do diagrama partiu-se da identificação das causas potenciais 

do problema, uma vez identificada, pôde-se classifica-las sob o ponto de vista 

prático de acordo com componentes medíveis e práticos para a intervenção, 

descritas e classificadas em imodificáveis e modificáveis, hipotéticas ou com 

evidência científica prévia. Uma vez terminado o diagrama, as causas que foram 

expostas e classificadas em função da sua tradução operativa, serviram para a 

continuidade do ciclo de melhoria.  

 

 A terceira etapa - desenvolvimento de critérios para avaliar a qualidade: 

após identificação do problema de qualidade e da análise do problema selecionado, 

continuou-se as etapas do ciclo realizando a construção e validação de critérios de 

qualidade com descrição dos componentes do estudo.  

Com a necessidade de adequar o preenchimento das fichas de ocorrência no 

SAMU-Patos/PB, foram pré-estabelecidos sete critérios (Apêndice 3), relacionados 

com a manutenção das Boas Práticas de qualidade para documento. Os critérios 

foram pré-formulados pelos profissionais do serviço utilizando-se de parâmetros 

essenciais adaptados ao contexto dos profissionais, mostrando as exceções e os 

esclarecimentos com a necessidade de fossem interpretados da mesma forma por 

todos os avaliadores e que estivessem bastante detalhados na descrição das suas 

possíveis exceções e esclarecimentos, uma precaução fundamental para que os 

critérios fossem válidos e confiáveis. 

  Os critérios utilizados foram relevantes, essenciais, realistas, aceitáveis e 

acima de tudo confiáveis e válidos. A confiabilidade e validade foram duas das 

características dos critérios que tivemos uma atenção especial¹. 
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Os critérios de qualidade foram analisados e considerados adequados em 

relação à sua validade de face (aparente), validade de conteúdo (relação com 

alguma dimensão da qualidade e com as necessidades e expectativas dos usuários) 

e validade de critério (evidência cientifica no tema trabalhado).  

Na ocasião, foi utilizado um estudo piloto para medir a confiabilidade dos 

critérios testados por dois avaliadores independentes, no qual foi medida a 

concordância na avaliação de 30 prontuários sob a ótica de cada um dos critérios de 

qualidade. Considerou-se como confiável o critério com concordância > ou = 95%, 

valores inferiores a 95% foram tratados por meio do índice Kappa (K). Todos os 

critérios tiveram nível de concordância acima de 95%, contudo, foram aceitáveis no 

índice Kappa com valor igual 1. 

 

 Quarta etapa - avaliação do nível de qualidade: avaliação da qualidade 

com coleta de dados inicial, foi realizada utilizando de critérios de qualidade do tipo 

processo, com amostras dos prontuários dos pacientes (fichas de ocorrência) 

disposto no (Anexo 1), com base em padrões aceitos pelo responsável legal da 

instituição, disposto na carta de anuência e termo de autorização e termo de 

concessão (Anexo 2, 3 e 4) .  

A análise foi do ponto de vista técnico e/ou administrativo, das causas 

inadequadas no preenchimento dos prontuários. Entre outros fatores, no processo 

aparecem os aspectos éticos e a relação do profissional com habilidades, 

compromisso e capacidade.  

Desta forma, foi avaliado tudo o que diz respeito à adequação no 

preenchimento direto da ficha de ocorrência. A coleta de dados foi realizada através 

de uma planilha pré-elaborada contendo os sete critérios pré-estabelecidos, sendo: 

1-identificação; 2-dados clínicos; 3-antecedentes patológicos; 4-padronização; 5-

clareza; 6-responsabilização; 7-SAE, destacando para a base de avaliação do nível 

de cumprimento, zero-0 (não cumpre) e um-1 (cumpre) estruturados e disposto no 

apêndice 4.  

Os dados coletados serviram para decidir as oportunas intervenções de 

melhorias, medidas depois da preparação dos dados e de suas interferências 

estatísticas, pelos parâmetros dos cumprimentos real dos critérios. Os dados da 

avaliação foram avaliados pela estimação do nível de cumprimento e pelo cálculo de 
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intervalo de confiança. Após análise, a demonstração dos dados ocorreu na 

representação gráfica de Pareto. 

 

 Quinta etapa - intervenção de melhoria da qualidade: foi elaborada no 

decorrer do processo e seguiu o modelo do ciclo de melhoria, adotando a estrutura 

de avaliação e qualidade dos registros, onde o dado que buscamos no prontuário 

pode ser parte indiscutível do processo assistencial, de modo que sua ausência 

condiciona ações posteriores à interpretação de outros dados do processo.  

Nesta etapa, refletiu-se sobre para que serve realizar controles se estes não 

são utilizados para ver uma evolução; como saber o que foi prescrito anteriormente 

quando for preciso analisar alternativas terapêuticas; Caso se confie exclusivamente 

na memória do profissional, oferecer-se-á uma assistência defeituosa; quando o 

dado buscado no prontuário for necessário para a avaliação do paciente, se obtiver 

tal dado e não o anotar corre-se o risco de repetir as mesmas perguntas ou testes 

sem necessidade.18 

O planejamento seguiu suas diretrizes principais: elaboração participativa, 

envolvendo uma equipe de trabalho baseada em dados nos quais as ações de 

intervenção foram direcionadas aos critérios de qualidade de pior conformidade e as 

intervenções multifacetadas, nas quais diversas ações foram agrupadas por áreas 

afins em um Diagrama de Afinidades (Quadro 1). A implementação seguiu um plano 

de ação apresentado no Diagrama de Gantt que especificava ações, responsáveis e 

prazos de execução disposto no Apêndice 5.18 

 

Quadro 1 - Diagrama de afinidades - Quais ações podem ser realizadas na 
adequação dos registros de saúde? 

Diagrama de afinidades orientando às intervenções estratégicas para 
melhoria da qualidade na adequação dos registros de saúde. 

Desenvolvimento 
de liderança 

Implantar estruturas organizacionais de liderança. 
Sensibilizar e responsabilizar dos gestores e líderes no 
processo. 
Envolver a equipe de trabalho no processo de gestão da 
qualidade. 

Formação do 
pessoal 

Orientar sobre preenchimento da SAE por meio de formação 
técnico-científica pelo COREN-PB. 
Ações de educação aos profissionais: palestras, treinamentos, 
cursos, capacitação profissional mostrando os aspectos legais 
que envolvem a adequação dos prontuários. 

Regulação e Formular e implantar protocolos, normas e Procedimentos 
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padrões Operacionais Padrão (POP). 
Estabelecer padrões de qualidade e metas, através das políticas 
de regulamentações. 
Promover auditorias da qualidade internas. 

Participação do 
usuário 

Realizar ações de atenção nas pessoas dando mais 
informações, emponderamento e envolvimento nas decisões do 
processo assistencial pela equipe e pelos profissionais da 
central de regulação. 
Incentivar praticas da utilização de documento do paciente na 
hora do atendimento, através da central de regulação e por 
orientação dos profissionais. 

Mudanças nos 
sistemas de 
registros 

Solicitar da coordenação a reabilitação do sistema informativo 
operacional da central de regulação. 
Mostrar à gestão a necessidade de atualizar as fichas de 
ocorrência, transpondo clareza nas informações, garantindo a 
melhoria nos sistemas de registros. 

Organização do 
trabalho 

Estabelecer a realização do check list da viatura no inicio do 
plantão, afim de manter a organização das fichas. 
Disponibilizar material adequado e de qualidade para os 
registros de saúde. 
Notificar os responsáveis pelo preenchimento das falhas 
existentes. 
Mostrar importância da necessidade de manter atualizados os 
dados clínicos evidentes; 
Comunicar a quem é de competência recusa no preenchimento. 

Fonte: própria da pesquisa. 

 

 No inicio foram realizadas intervenções junto a coordenação no intuito de 

implantar estruturas organizacionais de liderança, sensibilizando e 

responsabilizando os gestores e líderes no processo do ciclo de melhoria. O que 

possibilitou envolver a equipe de trabalho no processo de gestão da qualidade para 

tratar da abordagem preliminar acerca do conhecimento e da formação do pessoal, 

incluindo orientação sobre o preenchimento da SAE, realizada pelos enfermeiros, 

onde se encontrou, na primeira avaliação o maior índice de descumprimento entre 

todos os critérios pré-estabelecidos. Ainda fora feitas ações de educação aos 

profissionais envolvendo palestras, treinamentos, cursos, capacitação profissional 

mostrando os aspectos legais na adequação dos prontuários. 

 Dando continuidade o processo, foi necessário formular e implantar 

protocolos, normas e Procedimentos Operacionais Padrão (POP), dispostos no 

Anexo 5, a fim de estabelecer padrões de qualidade e metas, através das políticas 

de regulamentações e posteriormente promover auditorias da qualidade internas. 
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 Um passo muito importante no processo foi estabelecer a organização do 

trabalho, pois necessitava de um maior comprometimento dos envolvidos, bem 

como mudanças nos hábitos da rotina diária. Foi necessário estabelecer a 

realização do check list da viatura no inicio do plantão, a fim de manter a 

organização das fichas, fazer a gestão entender a necessidade de dispor material 

adequado e de qualidade para os registros de saúde, mantendo a atualização das 

fichas de ocorrência, transpondo clareza nas informações, garantindo a melhoria nos 

sistemas de registros.  

Foi necessário também solicitar da coordenação a reabilitação do sistema 

informativo operacional da central de regulação com gravação, o qual garante ao 

profissional de enfermagem respaldo legal para receber as condutas do médico 

regulador por meio da telemedicina, uma vez que a Resolução COFEN n.o 487/2015, 

no artigo 1º diz ser vedado aos profissionais de Enfermagem o cumprimento de 

prescrição médica à distância fornecida por meio de rádio, telefones fixos e/ou 

móveis, mensagem de Short Message Service (SMS), correio eletrônico, redes 

sociais de internet ou quaisquer outros meios onde não conste o carimbo e 

assinatura do médico. Sendo no artigo 2º, inciso I, considerado exceção ao artigo 

anterior as seguintes situações de urgência e emergência: prescrição feita por 

médico regulador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

Através das auditorias internas puderam-se acompanhar os descumprimentos 

e notificar os responsáveis pelo preenchimento das falhas existentes, mostrando a 

importância do preenchimento dos dados clínicos evidentes. Após observar que os 

profissionais não se adequaram com as conformidades, a gestão poderia comunicar 

a quem é de competência a recusa no preenchimento. 

 Por fim, envolver o usuário no processo de adequação dos registros para 

garantir a melhoria da qualidade da assistência, por meio da realização de ações na 

atenção das pessoas oferecendo mais informações, emponderamento e 

envolvimento nas decisões do processo assistencial feitos pela equipe e pelos 

profissionais da central de regulação, os Telefonistas Auxiliares de Regulação 

Médica (TARM) devem incentivar praticas da utilização de  documento do paciente 

na hora do atendimento, através da central de regulação na hora da solicitação da 

chamada. 

 Sexta etapa - reavaliação do nível de qualidade e registro da melhoria 

conseguida: realizada em dois momentos distintos, apresentando os mesmos 
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conceitos metodológicos, onde dez meses depois uma nova coleta de dados foi 

efetuada para medir o efeito pós-período de adaptação da intervenção.  

Uma vez realizada a coleta de dados, o planejamento do estudo teve situação 

semelhante à da primeira avaliação, com a necessidade de realizar estimativas e 

inferências com os dados recolhidos. Utilizando-se do método de estimativa pontual 

e de intervalo de confiança dos níveis de qualidade alcançados. 

Contudo, houve interesse em realizar uma comparação entre ambas às 

avaliações para ver se foi possível melhorar. Para isso, foi calculada a estimativa 

pontual da diferença das duas avaliações, baseado em um cálculo de probabilidade 

de significância estatística (Z) da diferença das duas avaliações, considerando como 

nula a hipótese de ausência de melhoria, que se rejeitava quando o p-valor fosse 

inferior a 0,05.18 

Como nos critérios um, quatro e sete não houve significância estatística, sentiu-

se a necessidade de intensificar a intervenção e implementar as práticas para um 

melhor resultado. Com isso, seis meses depois, uma nova coleta foi realizada 

utilizando dos mesmos conceitos metodológicos e ela apresentou resultados 

favoráveis à gestão da qualidade. 

Seguindo o fluxo do processo do ciclo de melhoria foi realizado uma 

representação gráfica dos resultados com juntos das três avaliações podendo 

destacar as melhorias no cumprimento de cada critério. As linhas traçadas no 

Gráfico de Pareto (figura 2) ilustram a frequência acumulada de não cumprimentos 

em cada avaliação da qualidade.     

2.5  ANÁLISE DE DADOS 

 

          O mecanismo de análise do presente estudo foi preparado antecipadamente, 

para após a coleta dos dados obter o resultado da avaliação do cumprimento ou não 

cumprimento dos critérios pré-estabelecidos dos 100 prontuários selecionados e 

avaliados de forma independente. Utilizou-se a avaliação da confiabilidade de cada 

critério por análise do índice de Kappa, medindo a concordância geral existente, 

excluindo a devida ao acaso e observando a concordância esperada.  

Uma vez realizado o teste de confiabilidade dos critérios, o passo seguinte foi 

analisar os dados para determinar o nível de qualidade alcançado e comprovar se 

houve melhoria na avaliação inicial. Foi realizado um cálculo da estimativa pontual e 
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de intervalo confiança do nível de cumprimento dos critérios. A estimação pontual foi 

completada com a estimação do intervalo de confiança, um intervalo de valores 

dentro do qual se obteve certo nível de segurança (confiança 95%) do valor real nele 

contido.  

Os dados foram calculados a partir da amostra traçando sua frequência 

absoluta e relativa e posteriormente para comprovar realizou-se o teste de 

significação estatística da melhoria detectada, um teste de hipótese unilateral por 

meio do cálculo do valor de Z, onde não houve causas de desacordos. Os critérios 

foram esclarecidos, e a avaliação manteve a concordância na pesquisa.  

Os dados de ambas as avaliações foram analisados usando o Gráfico de 

Pareto que é uma ferramenta de controle de qualidade usada com freqüência. Isto 

com base no princípio de separar os "poucos vitais dos muitos triviais". 

2.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 
O estudo está em conformidade com a Resolução n.o 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e aprovado 

mediante Parecer n.o 2.642.830 (Anexo 6). 
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3 RESULTADOS  
 

 Com a apresentação dos dados da primeira avaliação e baseado nos critérios 

relacionados para desenvolvimento do processo de Ciclo de Melhoria, os resultados 

preliminares corresponderam ao que se espera quando houve a priorização do 

problema a ser trabalhado, ou seja, constatou que de 100 (cem) prontuários 

avaliados 95 (noventa e cinco) deles descumpria em pelo menos um dos critérios de 

cada amostra observada, sendo assim postos e relacionadas na ordem decrescente 

de suas frequências absoluta/relativa de não cumprimento com taxas de 27/28,42% 

de não cumprimento para a Sistematização da Assistência de Enfermagem, 

24/25,26% Ausência dos antecedentes Patológicos, 20/21,05% Ausência dos Dados 

Clínicos, 10/10,53% de letra ilegível, 7/7,39% Responsabilidade Profissional, 

4/4,21% Ausência de Padronização e 3/3,16% Falta de Identificação. 

Constatado a inadequação no preenchimento dos registros, iniciou-se a parte 

de implementação realizada no serviço através de um conjunto de intervenções 

abrangentes que pôde ser aplicada como oportunidades de melhoria. Durante a 

intervenção todos os profissionais foram esclarecidos para que esses pudessem 

sentir-se interessados a participar ativamente do processo de implementação, 

garantindo uma inserção conjunta da equipe na construção de melhorias no 

processo de trabalho, que traria benefícios conjunto ao serviço, ao profissional e 

principalmente ao usuário.  

Após realizado intervenção uma segunda avaliação comparativa apresentou 

dados de não cumprimento em 84 (oitenta e quatro) dos 100 (cem) prontuários 

avaliados, mostrando que houve melhoria absoluta geral, mas ainda incipiente ao 

desejado. Mesmo conseguindo melhoria geral comum aos critérios, dois dos critérios 

avaliados apresentaram aumento em suas frequência absoluta/relativa de não 

cumprimento, sendo estes Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(44/52,38%), que antes tinha como taxa de frequência absoluta/relativa 27/28,42%; 

e o critério relacionado a  Padronização (21/25%) que antes tinha como frequências 

absoluta/relativa 4/4,21%, como esse aumento, os dois critérios  mencionados foram 

implicados no Gráfico de Pareto (figura 2) como “poucos vitais”, mostrando que eles  

necessitavam ainda que fossem intensificados os trabalhos de intervenções , para 
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que os mesmos conseguisse melhorias significativas a qualidade. Os demais 

critérios: Antecedentes patológicos que tinha na primeira avaliação 24/25,26% de 

não cumprimento em suas frequências absolutas e relativas respectivamente 

diminuiu para 10/11,9%; o critério relacionado a identificação permaneceu com os 

mesmos índices de 3/3,16% estáveis;  o critério relacionado aos dados clínicos 

apresentaram diminuição nos índices de não cumprimentos de 20/21,05% para  

3/3,5%; o critério que tratava de escrita legível e clara obteve melhoria passando 

10/10,53 a 3/3,5  e por fim o critério  que tratava sobre a responsabilização 

profissional no preenchimento obteve diminuição dos defeitos de qualidade de 

7/7,39 para 0 (zero), ou seja, não houve descumprimento nesse critério na segunda 

avaliação, os dados apresentados mostra que esses critérios tiveram melhoria e 

cumpriram com o estabelecido.  

Assim, ainda havendo a necessidade de melhorar, nova intervenção foi 

realizada propondo que fossem instituídas normas no serviço com condutas 

norteadoras para um correto preenchimento, conforme Apêndice 5, acordado entre a 

gestão e os profissionais do serviço. Conseguiu-se assim redução nos índices de 

não cumprimentos comprovada com taxas de frequências absoluta/relativa de 

1/12,50% no critério 5 de clareza/legível/preciso, de 1/12,50% no critério 1 de 

identificação, de 2/25% no critério 7 de SAE, de 4/50% no critério 3 de antecedentes 

patológicos, os demais critérios 2,4,6 não houve descumprimento na terceira 

avaliação, o que mostra que o  índice de não cumprimento diminuição em 

proporções absolutas e relativas. A primeira avaliação que apresentava inadequação 

em 95 dos prontuários avaliados obteve diminuição para 84 na segunda avalição o 

que já configurava melhoria da qualidade, mas ainda incipiente ao desejado, para a 

terceira avaliação a diminuição dos defeitos de qualidade atingiu índices de apenas 

8 casos de não cumprimento das 100 amostras avaliadas.  

Apresentado os dados e partindo do estabelecimento dos índices de não 

cumprimento dos critérios, a forma mais direta e clara de verificar a melhoria foi 

calculado através da diferença entre os níveis de cumprimento das avaliações, 

denominada melhoria absoluta, bem como, calculando a melhoria relativa, que 

consistiu em relacionar a melhoria absoluta com espaço (1 e/ou 100% de melhoria 

possível), existente na primeira avaliação.19 O primeiro procedimento foi estimar a 

diferença pontual (p) das avaliações e seus respectivos intervalos de confiança da 

diferença (IC). O segundo procedimento foi utilizar o teste estatístico para aceitar ou 
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rejeitar a hipótese da diferença entre a primeira e a segunda avaliação (Quadro 

2,3,4). 

 

Quadro 2 - Avaliação da qualidade do efeito do ciclo de melhoria nos registros de 

saúde, diferença dos níveis de cumprimentos dos critérios entre a 1ª e a 2ª 
avaliações. 

CRITÉRIOS 

1ª 

Avaliação 

p1(IC 95%) 

2ª 

Avaliação 

p2(95%) 

Melhoria 

Absoluta 

p2-p1 

Melhoria 

Relativa 

p2-p1/ 

1-p1 

Sign. 

Estatística 

P 

1- Identificação 
(+/-0,0334) 

97,0 

(+/-

0,0334) 

97,0 

00 00 Z=0 (NS) 

2-Dados Clínicos 
(+/-0,0784) 

80,0 

(+/-

0,0334) 

97,0 

17,0 
85% ou 

0,85 
Z=3,4 (<0,001) 

3-Antecedentes 

Patológicos 

(+/-0,0834) 

76,0 

(+/-
0,1152) 

90,0 
14,0 

58% ou 

0,58 
Z=2,8 (<0,002) 

4-Padronização 
(+/-0,0384) 

96,0 

(+/-0,03) 

79,0 
- 00 Z=0 (NS) 

5-Clareza 
(+/-0,0588) 

90,0 

(+/-

0,0334) 

97,0 

7,0 
7% ou 

0,7 
Z=1,75(<0,040) 

6-Responsabilização 
(+/-0,05) 

93,0 

(+/-0,196) 
100,0 

7,0 
7% ou 

0,7 
Z=3,5(<0,001) 

7-SAE 
(+/-0,087) 

73,0 

(+/-
0,0972) 

56,0 
- 00 Z=0 (NS) 

Legenda: 
p1: cumprimento na primeira avaliação. 
p2: cumprimento na segunda avaliação. 
NS: não significativa (z<1,65) 
(-):Diferença negativa não calcula significação 
Fonte: própria da pesquisa. 

 

Quadro 3 - Avaliação da qualidade do efeito do ciclo de melhoria no registro de 

saúde, diferença dos níveis de cumprimentos dos critérios entre a 1ª e a 3ª 
avaliações. 

CRITÉRIOS 
1ª 

Avaliação 

3ª 

Avaliação 

Melhoria 

Absoluta 

Melhoria 

Relativa 

Significação 

Estatística 
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p1 

(IC 95%) 

p3 

(IC 95%) 

p3-p1 p3-p1/ 

1-p1 

P 

1- Identificação 

(+/-

0,0334) 

97,0 

(+/-0,0195) 

99,0 
2,0 0,7/70% 

Z=1,4 

(<0,05) 

2- Dados Clínicos 

(+/-

0,0784) 

80,0 

(+/-0,196) 

100,0 
20,0 1/100% Z=5 (<0,001) 

3-Antecedentes 

Patológicos 

(+/-

0,0834) 

76,0 

(+/-0,0384) 

96,0 
20,0 0,8/80% Z=5 (<0,001) 

4-Padronização 

(+/-

0,0384) 

96,0 

(+/-0,196) 

100,0 
4,0 1/100% Z=2 (<0,020) 

5-Clareza 

(+/-

0,0588) 

90,0 

(+/-0,0195) 

99,0 
9,0 0,9/90% 

Z=2,25 

(<0,005) 

6-Responsabilização 
(+/-0,05) 

93,0 

(+/-0,196) 

100,0 
7,0 1/100% 

Z=3,5 

(<0,001) 

7-SAE 
(+/-0,087) 

73,0 

(+/-0,0274) 

98,0 
25,0 0,9/90% 

Z=6,25 

(<0,001) 

Legenda: 
p1: cumprimento na primeira avaliação. 
p2: cumprimento na segunda avaliação. 
NS: não significativa (z<1,65) 
(-):Diferença negativa não calcula significação 
Fonte: própria da pesquisa. 

 

Quadro 4 - Avaliação da qualidade do efeito do ciclo de melhoria nos registros de 

saúde, diferença dos níveis de cumprimentos dos critérios entre a 2ª e a 3ª 
avaliações. 

CRITÉRIOS 

2ª 

Avaliação 

P2 

(95%) 

3ª 

Avaliação 

p3 

(IC 95%) 

Melhoria 

Absoluta 

p3-p2 

Melhoria 

Relativa 

p3-p2/ 

1-p2 

Significação 

Estatística 

P 

1- Identificação 

(+/-

0,0334) 

97,0 

(+/-0,0195) 

99,0 
2,0 

0,7 ou 

70% 

Z=1,4 

NS 
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2- Dados Clínicos 

(+/-

0,0334) 

97,0 

(+/-0,196) 

100,0 
3,0 1/100% 

Z=3 

(<0,001) 

3-Antecedentes 

Patológicos 

(+/-

0,1152) 

90,0 

(+/-0,0384) 

96,0 
6,0 0,6/60% Z=3 (<0,001) 

4-Padronização 
(+/-0,03) 

79,0 

(+/-0,196) 

100,0 
21,0 1/100% Z=7 (<0,001) 

5-Clareza 

97,0 

(+/-

0,0334) 

(+/-0,0195) 

99,0 
2,0 0,7/70% 

Z=1,4 

NS 

6-Responsabilização 
(+/-0,196) 

100,0 

(+/-0,196) 

100,0 
0 1/100% 

Z=0 

NS 

7-SAE 

(+/-

0,0972) 

56,0 

(+/-0,0274) 

98,0 
42,0 0,9/90% 

Z=10,5 

(<0,001) 

Legenda: 
p1: cumprimento na primeira avaliação. 
p2: cumprimento na segunda avaliação. 
NS: não significativa (z<1,65) 
(-):Diferença negativa não calcula significação 
Fonte: própria da pesquisa. 

 

Visto que valores Z>ou=1,65 têm probabilidade (significação) <0,05 e valores 

com Z>3,0 tem probabilidade (significação) <0,001 e o limite de decisão é menor ou 

igual a 0,05, rejeita-se hipótese nula e aceita-se as diferenças estatísticas como 

significativas.   

Na diferença dos níveis entre a primeira e a segunda avaliação os critérios 1, 

4 e 7 não tiveram melhoria significativa. O critério 1(um) manteve-se com 3 casos de 

não cumprimento, os critérios 7 (sete) e 4 (quatro) aumentaram para 44 e 21 casos 

sequencialmente tornando-se “poucos vitais” entre as avaliações. Já os critérios 2, 3, 

5 e 6 indicaram melhoria da qualidade através dos dados obtidos pelo teste 

estatístico de distribuição normal unilateral entre as duas avaliações, pois os valores 

encontrados na tabela de distribuição normal podem afirmar que a diferença real 

(melhoria) é real e o risco de estar equivocado é menor que 0,001; 0,002; 0,040, 

sendo muito baixa.  
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A representação dos resultados conjuntos entre as três avaliações pôde 

destacar melhoria progressiva nos cumprimentos de cada critério, destacando a 

diminuição dos defeitos (de não cumprimentos) encontrados. O Quadro 3 mostra 

que entre os sete critérios estabelecidos, apenas o critério relacionado a 

identificação não teve significância estatística, mas mesmo assim em números de 

frequência absoluta houve melhoria passou de 97 a 99 prontuários nos índices de 

cumprimentos. A probabilidade correspondente ao valor Z na diferenciação da 

primeira para a terceira avaliação, mostra Z com valores acima de 1,65 nos outros 

demais seis dos critérios, validando o nível de significação do teste de diferença 

estatística. 

Podemos expressar que os dados encontrada entre a segunda e a terceira 

avaliação mostra que nos critérios 2,3,4 e 7 a diferença de significação estatística 

também foi encontrada, e os critérios 1,5 e 6 o teste não foi significativo porque não 

precisava, uma vez que a melhoria nesses critérios já havia sido conseguida desde 

da segunda avaliação, nos pondo o enfoque no critérios poucos vitais com já 

mencionado anteriormente. 

A construção do Pareto conforme proposta permitiu evidenciar a magnitude de 

melhoria global conseguida, expressa pelo número total de defeito (não 

cumprimento) da primeira para a segunda avaliação, bem como da primeira para a 

terceira avaliação, conforme mostra Figura 2. Entre a primeira e a segunda pôde-se 

analisar e priorizar o que faltava melhorar, além de identificar os principais critérios 

que causaram os defeitos da qualidade, no caso o sétimo, terceiro e quarto critério.  

O Pareto ainda pôde comparar a melhoria (diminuição do número de não 

cumprimento) de cada critério individualmente apresentando na terceira avaliação. 

Dentre os critérios com maior descumprimento nas três avaliações, o critério 7 

e o 4 respectivamente, que foram considerados na segunda avaliação como sendo 

os “poucos vitais”, por terem apresentado maior incidência de não cumprimento, e 

que com nova intervenção e participação coletiva dos envolvidos no processo, 

tiveram uma redução com grande destaque. O critério 7 passou de 44%, na segunda 

avaliação, para 2%, na terceira, e o critério 4 de 24%, para 0%, como mostra o 

gráfico de Pareto (Figura 2).  
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Figura  2 - Análise gráfica dos dados para priorizar intervenções: diagrama de 
Pareto dos defeitos de qualidade (não cumprimentos) dos critérios. 

 

Legenda:  
Gráfico 1 = primeira avaliação a curva desenhada corresponde aos 60% a 80% dos 
não cumprimentos encontrados entre os critérios 2, 3 e 7, comprovando a lei dos 
“poucos-vitais”, onde foram dirigidas as intervenções de melhoria.  
Gráfico 2 = melhoria alcançada de 11% e prevalência de não cumprimento nos 
critérios 3 e 7 para os “poucos vitais”.  
Gráfico 3 = excelente melhoria alcançada de 87%. 
Fonte: própria da pesquisa. 
 

4 DISCUSSÃO 

 

Dentro das atividades para melhorar a qualidade da assistência oferecida à 

população sempre se tem a opção de iniciar novos planejamentos para melhorar os 

serviços, além do mais, pode-se elaborar e monitorar indicadores relevantes e 

representativos dos aspectos do trabalho que mais interessam.18 

Obviamente, a decisão do ciclo de melhoria foi condicionada ao resultado 

obtido na identificação de oportunidades de melhoria para avaliar e intervir 

positivamente nos processos existentes. A simples discussão sobre os problemas e 

a escuta atenta das sugestões da equipe implicadas pôde ser suficiente para decidir 

o fazer para melhorar.1 

Como na primeira avaliação constatou-se não ter conseguido a melhora até o 

nível desejado, foi considerado não concluído o ciclo. Ocorreram alguns equívocos 

no planejamento da intervenção, visto que este não foi efetivo para melhorar o 

necessário. Portanto, foi reiniciado fases do ciclo, repetindo os passos de 



36 

 

implementação das intervenções, que conforme visto contribuíram para o não 

alcançar da melhoria, a fim de atingir o objetivo desejado.18 

Para compreender essa efetividade do ciclo implantado, os resultados obtidos 

neste ciclo de avaliação institucional desenvolvido no SAMU-Patos/PB sobre a 

garantia na adequação nos registros de saúde local, utilizou-se do método da gestão 

da qualidade para medir a efetiva mudança de posturas e atitudes dos profissionais 

envolvidos no processo.8 

 Neste estudo, os critérios de qualidade que foram formulados para execução 

do ciclo de melhoria baseavam-se cientificamente em políticas, portarias, resoluções 

e manuais que caracterizam boas práticas de compromisso com os registros de uma 

instituição e do paciente.5-10,19 

 A partir do exposto, sobre o ciclo de melhoria na avaliação da qualidade dos 

registros em saúde de um serviço pré-hospitalar móvel de urgência/Patos, pôde-se 

fazer uma comparação com estudos anterioesr12 que citava os prontuários como 

fonte de informação, ferramenta de produção de dados em inúmeras pesquisas da 

área da saúde.  

Pesquisadores20 realizaram uma pesquisa nos prontuários de um hospital de 

oncologia em Goiana em 2014, mostrando que foram avaliados 240 prontuários que 

tiveram internação do período compreendido de 1º de outubro/2010 à 31 de janeiro 

de 2011. Pode-se verificar que 89 % dos prontuários possuem registros de admissão 

preenchidos corretamente, com relação ao histórico Clinico, 45.5% são preenchidos 

corretamente, 39.6% parcialmente e 15% não preenchidos. Quanto a variável 

evolução do paciente, 3.7 % encontram-se em branco mesmo o paciente tendo sido 

internado na instituição. Em mais da metade dos prontuários avaliados as caligrafias 

encontradas eram de difícil compreensão. Os resultados mostram que houve falhas 

na prescrição e evolução médica quanto ao relato da alta hospitalar, falta do relato 

de alta do paciente por parte da equipe, coleta incompleta de dados do paciente, e 

ausência dos exames em 13.8% dos prontuários.  

Pesquisadores21 consideram o prontuário de enfermagem um elemento 

fundamental na manutenção do Processo de Enfermagem (PE) fornecendo às suas 

ações um fundamento científico através de um registro sistemático. Esses registros 

constituem, também, um meio de comunicação importante para a equipe de saúde 

envolvida com o paciente, facilitando a coordenação e continuidade do planejamento 

de saúde. 
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O prontuário reúne documentos padronizados de registro de todas as 

informações produzidas pela equipe de saúde sobre o paciente, tais como 

anamnese, exame clínico, prescrições terapêuticas, relatos de enfermagem e de 

outros serviços, tornando-se um instrumento fundamental de comunicação entre os 

protagonistas envolvidos nos cuidados de saúde.22 Para tanto, foram estabelecidos 

os critérios de qualidade para a garantia fundamental do documento, apresentados 

pela 1-identificação do paciente; 2-dados clínicos; 3-antecedentes patológicos; 4-

padronização, todo paciente deve ter o registro do seu atendimento ou solicitação 

devidamente documentado e padronizado; 5-preciso, legível, correto; 6-

responsabilização profissional, todos os profissionais da assistência (médico, 

enfermeiro e técnico de enfermagem) são responsáveis diretos pelo preenchimento 

adequado das fichas de ocorrência; 7-registro da sistematização, toda a 

sistematização da assistência de enfermagem deve ser registrada formalmente na 

ficha de ocorrência do paciente. 

A análise dos 100 prontuários considerando a qualidade do documento em 

relação aos sete critérios pré-estabelecidos do SAMU/Patos-PB, chama a atenção 

para os níveis de 95% e 84% de descumprimento em pelo menos um dos critérios 

estabelecidos na primeira e segunda avaliação. Entretanto, questiona-se o que 

explicaria o fato de as anotações dos profissionais de saúde estarem em 

descumprimento ao que já era estabelecido a cerca das anotações em registros de 

saúde no serviço? 

Pode-se ressaltar, que como se trata de um serviço móvel de urgência e 

emergência, as condições oferecidas ao profissional de saúde que faz as anotações 

são mais precárias, pois, podem ser feitas em ambientes com pouca luminosidade, 

insalubres, requererem maior agilidade na assistência ao paciente deixando pouco 

tempo para as anotações no prontuário, em alguns casos os pacientes não estão em 

condição de oferecer informações a respeito do seu estado de saúde ou dos seus 

antecedentes, por estarem inconscientes, desorientados e sem acompanhante, 

caracterizando como limitação do estudo. Entretanto, vale ressaltar a necessidade 

ampla de cada profissional dedicar-se na construção desse registro, por se tratar de 

um documento muito importante, com já mencionado. 

 Por conseguinte, foi importante ter a visão do grupo, que priorizou 

internamente o problema a ser trabalhado, possibilitando atuar em uma área 

conhecida, na qual estavam envolvidos diretamente, assim podendo construir as 
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ações a garantir melhoria no problema priorizado, trazendo satisfação profissional, 

mantendo organização da instituição e possibilitando ao usuário a garantia dos seus 

direitos e assim colocando a assistência ao paciente no caminho da excelência.  

Percebe-se que com as intervenções de melhoria, puderam ser definidas 

amplamente como esforços propostos para assegurar mudanças positivas, 

tornando-se um foco de atividade cada vez mais importante nos cuidados de saúde. 

Assim sendo, quando realizado a terceira avaliação, detalhada no Quadro 3 a 

avaliação da completitude nos critérios 1 e 5 nos prontuários apontaram, segundo a 

classificação de autores23 a presença da identificação do usuário e da clareza das 

anotações, entre excelente e bom no serviço. Os critérios 2, 4 e 6 não apresentaram 

descumprimento em nenhum dos prontuários avaliados e o critério 7 teve um 

excelente nível de significância nas comparações entre as três avaliações Z=6,25 

(Quadro 3), favorecendo a completude de melhoria alcançada. O critério 3 seguiu a 

evolução do ciclo de melhoria mostrando melhoria progressiva.  

Positivamente as estratégias de implantação do Ciclo de Melhoria uma vez 

entendida por suas considerações gerais e específicas contextualizaram para o  

envolvimento das ações de liderança, definição compartilhadas da organizacional, 

formação do pessoal acerca do método adotado, elaboração e difusão de 

documentos no programa, conhecimento e sintonia com o entorno interno e externo 

das normas de adequação, redefinição e implementação quando necessário das 

atividades que são importantes para a gestão da qualidade.  
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5 CONCLUSÃO  

 

Conclui-se que o resultado do trabalho mostrou que o nível de qualidade no 

preenchimento das fichas de ocorrências estava aquém do esperado e que com o 

processo da gestão da qualidade houve uma margem significativa de melhoria, 

destacando-se nos critérios relacionados com a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e de padronização. 

A pesquisa possibilitou aprendizado a cerca da importância do registro e da 

atribuição de cada profissional no momento de fazê-lo, tudo isso com a intenção de 

assegurar a qualidade da assistência durante o atendimento ao paciente. Observou-

se que os desafios para a qualidade mediante o problema levantado, foi o que 

provocou incomodo e motivou o grupo a buscar alternativas.  

A representação dos resultados conjuntos entre as três avaliações pôde 

destacar melhoria progressiva nos cumprimentos de cada critério, destacando a 

diminuição dos defeitos de qualidade (não cumprimentos) encontrados, 

considerando as limitações do estudo. Com a filosofia do Ciclo de Melhoria já 

implantado na instituição, novos olhares para a gestão da qualidade está se 

consolidando, tornando-se mais fácil e participativo uma nova intervenção para a 

continuidade do mesmo ciclo avaliativo em busca da excelência.  

 Considera-se importante e essencial a continuação do Ciclo de Melhoria com 

monitoramento e avaliações, aperfeiçoando sempre os moldes de planejamento e 

intervenção. O comprometimento explícito, estruturado e dinâmico em relação à 

qualidade serve para aumentar a efetividade e a eficiência, reduzindo prejuízos 

relacionados com a deficiência.  

Durante a realização do Ciclo de Melhoria algumas dificuldades foram sendo 

apresentas, as quais se assemelham com as apresentadas em toda tentativa de 

iniciar algo novo, o grupo de trabalho no inicio encontrava-se desmotivado no próprio 

ambiente de trabalho e não se sentia seguro com as novas ferramentas, práticas e 

métodos usados na realização das atividades, fato pelo qual, foi necessário fazer 

novas intervenções, por ser aquele o primeiro contato do grupo com as ferramentas 

da Gestão da Qualidade. 

  Acredita-se que o estudo possibilitará a ampliação da discussão sobre os 

registros de saúde no âmbito dos serviços pré-hospitalares móveis de urgência, bem 
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como servirá de reflexão, por parte dos gestores e dos profissionais de saúde, sobre 

a necessidade de um maior cuidado em registrar as informações nos prontuários 

dos pacientes.  
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APÊNDICE A - STORYBOARD (REGISTRO FOTOGRÁFICO) 
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APÊNDICE B -  DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO - ESPINHA DE PEIXE 
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APÊNDICE C -  Critérios/exceções/esclarecimentos 

 
 
 

 
1 (IDENTIFICAÇÃO) Toda ficha de 
ocorrência deve ser devidamente 
preenchida, contendo registro de 
identificação; 

 
2 Toda ficha de ocorrência deve ser 
devidamente preenchida, contendo 
dados clínicos do paciente; 

 
 

3 Toda ficha de ocorrência deve ser 
devidamente preenchida, contendo 
antecedentes patológicos;  
 
4 (PADRONIZAÇÃO) Todo paciente 
deve ter o registro do seu 
atendimento ou solicitação 
devidamente documentado e 
padronizado; 
 
 
5 (PRECISO, LEGÍVEL, CORRETO) 
Tudo que for realizado no paciente 
deve ser registrado de forma mais 
detalhada e clara possível, os 
registros devem ser precisos, 
corretos, objetivos, descritivos, 
completos, com letra legível e sem 
rasuras que dificultem a compreensão 
do verdadeiro estado do paciente; 
 
6 (RESPONSABILIZAÇÃO PROFIS-
SIONAL) Todos os profissionais da 
assistência (médico, enfermeiro e 
técnico de enfermagem) são 
responsáveis diretos pelo 
preenchimento adequado das fichas 
de ocorrência; 
7 (REGISTRO DA 
SISTEMATIZAÇÃO) Toda a 
sistematização da assistência de 
enfermagem deve ser registrada 
formalmente na ficha de ocorrência 
do paciente. 
 

 
 
 
 

Critério 1, 2, 3 e 4: 
Paciente desacordado e 
sem acompanhante, 
idosos, crianças, 
doentes mentais, 
portadores de 
Alzheimer, alcoolizados 
ou drogados; 
 
Critérios 2 e 3: 
Pacientes socorridos por 
terceiros (policia 
bombeiro, populares); 
 
Critério 5: Em caso de 
catástrofe ou em 
circunstancia que 
coloque em risco a vida 
do paciente ou da 
equipe;  
 
 
Critério 6 e 7: não há 
exceções. 

 
 

 

 
 
 
 
1 O registro de 
identificação deve conter 
data da ocorrência, número 
da ocorrência, nome do 
paciente/ usuário, idade, 
sexo, local da ocorrência; 

 
2 Nos dados clínicos 
devem conter o tipo de 
agravo, sinais vitais ( 
pressão arterial,pulso 
radial, temperatura, 
frequência respiratória, 
frequência cardíaca, 
glicemia capilar, escala de 
coma de glasglow, 
abertura de vias aéreas, 
queixas principais do 
paciente, nível de 
conciencia do paciente e 
saturação-SPO2; 
 
3 Nos antecedentes do 
paciente devem ser  
investigados problemas 
mentais ou psiquiátricos, 
doenças cardíacas, 
doenças respiratórias, 
doença renal, doenças 
infectocontagiosas, uso de 
drogas, tabagismo, 
alcoolismo, antecedentes 
cirúrgicos, internamentos, 
medicamentos utilizados, 
hipertensão arterial, AVC, 
diabetes mellitus, 
convulsão, nos   casos em 
que são desconhecidos ou 
inexistente os 
antecedentes patológicos 
do paciente fazer nota de 
nada consta; 

 
4 Mesmo em casos de 
desistencia do 
atendimento, ou nos casos 
em que os pacientes são 

CRITÉRIOS EXCEÇÕES ESCLARECIMENTOS  
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socorridos por terceiros 
(bombeiro, policia, 
familiar), a ficha deve ser 
preenchida contendo os 
dados da solicitação 
informada pela central de 
regulação, indicando o 
motivo pelo qual não houve 
atendimento; 
 
5 Por questões éticas e 
legais que envolve o 
registro adequado dos 
pacientes, as fichas devem 
conter todos os dados 
legíveis e sem rasuras, em 
casos de solicitaçoes 
judiais serem utilizadas 
como documentos válidos; 
 
6 Por normatização do 
serviço e da RDC 63/2011; 

 
7 Por determinação do 
Resolução Conselho 
Federal de Enfermagem-
COFEN-358/2009: que 
dispõe sobre a 
sistematização da 
assistencia de enfermagem 
e implementação do 
processo de enfermagem 
nos ambientes públicos e 
privados, em que ocorre 
cuidados do profissional de 
enfermagem. 
 

Fonte: Autoria própria 
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APÊNDICE D -  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS.  

 

Critérios 1 2 3 4 5 6 7 Exceções 

Prontuários         

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23. ..         

   

    Cumpre = 1             não cumpre= 0 

    Fonte: Autoria própria. 
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APÊNDICE E -  DIAGRAMA DE GANTT 

Diagrama de Gantt, introduzir alterações nos sistemas de registro utilizados na 

adequação das fichas de ocorrência. Patos, PB, 2017. 

 

  

             

 

 

 

Tarefa Responsá

veis 

1 2 3 4 5 6 

1.Formular e implantar protocolos, normas e 

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) 

Gestão 

Equipe 

      

2.Estabelecer padrões de qualidade e metas, 

através das políticas de regulamentações; 

Gestão        

3.Promover auditorias da qualidade internas; Gerentes        

 

 

 

 

 

Tarefa Responsáveis 1 2 3 4 5 6 

1.Implantar estruturas organizacionais 
de liderança; 
 

Enfermeira 
precursora do 
processo 

      

2.Sensibilizar e responsabilizar dos 
gestores e líderes no processo; 
 

Enfermeira 
precursora do 
processo 
 Equipe  

      

3.Envolver a equipe de trabalho no 
processo de gestão da qualidade. 

Gerentes do setor 
Enfermeira 
precursora do 
processo  
Grupo  

      

 

 

Mês 

Mês 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 
Grupo Intervenções: Regulação e Padrões 

Grupo de intervenções: Desenvolvimento de liderança 
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Tarefa Responsávei
s 

1 2 3 4 5 6 

1.Orientar sobre preenchimento da SAE por 
meio de formação técnico-científica pelo 
COREN-PB; 
 

Gestores da 
área  
COREN 

      

2.Ações de educação aos profissionais: 
palestras, treinamentos, cursos, capacitação 
profissional mostrando os aspectos legais que 
envolvem a adequação dos prontuários. 

Gestores da 
área 
Grupo 
Parceria com 
universidades 
NEU 

      

 

 

 

 

 

Tarefa Responsáveis 1 2 3 4 5 6 

1.Realizar ações de atenção nas pessoas 

dando mais informações, emponderamento e 

envolvimento nas decisões do processo 

assistencial pela equipe e pelos profissionais 

da central de regulação; 

Equipe 

Gestão 

Outros 

profissionais do 

serviço 

      

2.Incentivar praticas da utilização de 

documento do paciente na hora do 

atendimento, através da central de regulação 

e por orientação dos profissionais; 

 

TARM’s 

Equipe 

      

 

 

 

 

 

 

Mês 

Mês 

Grupo de intervenções: Formação do pessoal  
 

Grupo de intervenções: Participação do usuário 
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Tarefa Responsáveis 1 2 3 4 5 6 

1.Solicitar da coordenação a reabilitação do 
sistema informativo operacional da central de 
regulação; 

Enfermeira 
precursora do 
processo 
Equipe  

      

2. Mostrar à gestão a necessidade de atualizar 
as fichas de ocorrência, transpondo clareza 
nas informações, garantindo a melhoria nos 
sistemas de registros; 

Enfermeira 
precursora do 
processo 
Equipe 

      

 

 

 

 

 

Tarefa Responsáveis 1 2 3 4 5 6 

Estabelecer a realização do  cheque-list da 
VTR no inicio do plantão, afim de manter a 
organização das fichas; 

Equipe 
responsável 
pelo 
preenchimento 

      

Disponibilizar material adequado e de 
qualidade para os registros de saúde; 

Gestora da área       

Notificar os responsáveis pelo 
preenchimento das falhas existentes 

Gestora da área       

Mostrar importância da necessidade de 
manter atualizados os dados clínicos 
evidentes 

Gestora da área       

Comunicar a quem é de competência recusa 
no preenchimento; 

Equipe 
responsável 
pelo 
preenchimento 

      

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

Mês 

Mês 

Grupo de intervenções: Mudanças nos sistemas de registros 

 
 

Grupo de intervenções: Organização do trabalho 
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ANEXOS 
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ANEXO A - FICHA DE OCORRÊNCIA  
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ANEXO B - CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA USO DE 

DOCUMENTOS DOS PACIENTES. 
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ANEXO D -  TERMO DE CONCESSÃO 
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ANEXO E  - NORMAS E ROTINAS DE ENFERMAGEM (POPS) 

 

 

 

 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192/PATOS – PB 

 

NORMAS E ROTINAS DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

 

1. Prestar assistência de enfermagem na unidade de suporte básico conforme 

protocolo existente do SBV (MS 2014/2015); 

2. Ser responsável pelo correto preenchimento das fichas de ocorrências, 

sempre com assinatura e registro do conselho do profissional e/ou carimbo, e 

respeitando legalidade estabelecida pelo Conselho Federal de Enfermagem: 

 A documentação do paciente (prontuário) e os demais documentos inerentes 

ao processo de cuidados enfermagem (livros de ocorrência, relatórios, etc.) 

constituem a finalização do processo de cuidar do paciente: trazem maior 

visibilidade a profissão, permite o planejamento da assistência, refletem a 

produtividade da equipe, permitem que sejam feitas estatísticas de 

atendimento, servem de fonte de consulta para inspeção da auditoria de 

enfermagem, são provas cabais da jornada de trabalho, e ainda, poderão 

servir para a defesa ou incriminação de profissionais de saúde. 

 A Resolução Cofen 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo de 

Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de enfermagem e dá outras providências. O artigo 6°, da referida 

Resolução, diz que: Art.6° “A execução do processo de enfermagem deve ser 

registrada formalmente”. 

 A Resolução Cofen 311/ 2007, que aprovou a reformulação do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem-CEPE, incluiu mais seis novos 

artigos sobre Anotações de Enfermagem (dentre os três já existentes), dentre 

os quais nos cabe especificar: artigos  25, 35, 41, 42, 54, 68, 71 e 72. Em 
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destaque os artigos 41, 68, 71 e 54, quais sejam: 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 (grifo meu); Art. 71. Incentivar e criar 

condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao 

processo de cuidar. 

 O Capítulo I, Seção III, Das Relações com as Organizações da Categoria, 

Responsabilidades e Deveres, artigo 54, do CEPE, prevê que é dever do 

profissional de enfermagem: Art. 54. Apor o número e categoria de inscrição 

no Conselho Regional de Enfermagem em assinatura, quando no exercício 

profissional; 

 Portanto, nas anotações de enfermagem, seja na evolução, na prescrição, 

em relatórios ou qualquer documento utilizado quando no exercício 

profissional, constitui responsabilidade e dever do profissional, apor o número 

e a categoria de inscrição, conjuntamente a sua assinatura. O uso do 

carimbo é facultativo, porém, por ser material de baixo custo e cujo uso traz 

benefício ao profissional, por racionalizar a finalização da anotação de 

enfermagem, seu uso é indicado. 

 O Decreto 94.406 /87 que regulamenta a Lei do Exercício dos Profissionais 

de Enfermagem-LEPE prevê as Anotações de Enfermagem nos Artigos 11, 

Inciso II e 14, Inciso II. 

 A Resolução Cofen 191/ 96, dispõe sobre a forma de anotação e o uso do 

número de inscrição ou da autorização, pelo pessoal de enfermagem, no 

entanto, a Resolução Cofen 372/ 2010 estabeleceu novos parâmetros sobre 

o uso do número de inscrição e siglas das categorias profissionais de 

Enfermagem. Em seu artigo 4°consta: Enfermeiros-ENF; Técnicos de 

Enfermagem-TEC; Auxiliares de Enfermagem-AUX; Parteira-PAR, os quais 

deverão ser apostos após o número de inscrição, nas anotações de 

enfermagem. 

 Recentemente foi aprovada e homologada a Resolução Cofen 429/ 2012, 

que dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do 
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paciente, e em outros documentos próprios da Enfermagem, independente 

do meio de suporte- Tradicional ou Eletrônico. O artigo 1°, assevera que: 

Art.1° É responsabilidade e dever dos profissionais de 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 de processos de trabalho, 

necessários para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência. 

 Portanto, diante da ampla legislação sobre o registro e anotações das 

atividades de enfermagem, ocorrências e intercorrências, os referidos 

registros se fazem necessários em qualquer área da assistência de 

enfermagem. Atentando-se para o fato de que os registros dos atendimentos 

e/ou cuidados de enfermagem, devem ser realizados no prontuário, folha de 

evolução ou folha de atendimento do paciente e que as ocorrências e 

intercorrências referentes a equipe, devem ser registrados no livro de 

relatório de enfermagem, acessível e privativo da equipe de enfermagem. 

3. Fazer cumprir as decisões do médico regulador, desde que essa não infrinja 

a lei do exercício profissional ou o código de ética da enfermagem;  

4. Checar os equipamentos de forma sistematizada, no que diz respeito ao 

funcionamento, uso, limpeza e desinfecção. Fazer desinfecção terminal no 1º 

dia de cada mês ou sempre que necessário. 

5. Fazer check-list de todos os materiais e equipamentos na entrada do plantão, 

anotando e comunicando a coordenação à falta ou problema técnico com o 

mesmo; 

6. Controlar a entrada e saída de equipamentos e materiais da VTR na entrada 

do plantão, assumindo, juntamente com os demais membros da equipe, a 

responsabilidade sobre a mesma durante o turno de trabalho. 

7. Todo material utilizado na remoção e assistência do paciente (máscara de 

Venturi, máscara de reservatório, oxímetro, glicosímetro, tensiometro, látex, 

tala, colar cervical, KED, cânula de guedel), deverá retornar a unidade de 

origem. Caso esse material necessite por algum motivo ficar em uso do 

paciente após atendimento. 

8. Controlar o uso de psicotrópico nas viaturas, fazendo anotação no livro de 

ordem e ocorrência; 
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9. Registrar todas as intercorrências do plantão no livro de enfermagem; 

10. Realizar confecção de gazes e compressas durante o plantão (10 gazes e 5 

compressas); 

11. Manter o expurgo limpo e organizado, trocar solução de desinfecção quando 

necessário. 

12. Respeitar o horário determinado do plantão das 7 horas às 7 horas do dia 

seguinte, comparecendo com 10 min de antecedência, o não 

comparecimento para a escala sem comunicação ou justificativa, caracteriza 

abandono do plantão e acarretará falta. 

13. Não se ausentar do serviço até que o responsável pelo plantão chegue ou o 

coordenador providencie outro profissional; 

14. Participara das reuniões técnicas-administrativas, conforme cronograma para 

discussões de problemas gerais e específicos da sua equipe de trabalho; 

15. Participar, sempre que solicitado dos treinamentos, capacitações, cursos e 

atualizações oferecidas pelo NEU (Núcleo de Educação em Urgência/ port. 

2048/2002); 

16. Nas remoções dos pacientes em transferência o profissional de enfermagem 

deverá sempre ir junto ao paciente na parte posterior da ambulância, e 

sempre evitar comentários indevidos na frente do paciente; 

17. Tratar de forma respeitosa todos os integrantes da equipe, acompanhantes e 

principalmente o paciente, respeitando suas crenças, ideologias de gênero e 

raça. 

 

 

PATOS 

                                                     2016 
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ANEXO F - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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