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RESUMO  

 
Introdução: o prontuário é o elemento de comunicação entre profissionais, usuários 
e serviços de saúde passível de mensurar e avaliar o tipo e qualidade do 
atendimento prestado portando um conjunto de informações sobre as intervenções 
realizadas e servindo para o acompanhamento da história de saúde do usuário. O 
registro adequado das informações torna-se ferramenta importante no cuidado e 
segurança do paciente, bem como respaldo legal para instituição e profissionais. 
Objetivo: avaliar a implantação do programa de melhoria dos registros em 
prontuários do Hospital Geral de Farias Brito. Metodologia: estudo de natureza 
quantitativa com desenho quase experimental do tipo antes e depois de avaliação de 
critérios de qualidade. Os dados foram obtidos através da análise dos registros 
realizados nos prontuários dos pacientes internados na unidade. Foi realizado um 
ciclo de melhoria com análise do problema, intervenção e monitoramento, para tanto 
foram elaborados oito critérios para verificar a qualidade dos registros relacionados à 
identificação do paciente e do profissional assistente, legibilidade e aspectos da 
evolução multiprofissional. Os resultados obtidos foram apresentados através do 
Gráfico de Pareto, no qual foi observado se houve melhoria da qualidade e sua 
significância. Resultados: Na medição inicial verificaram-se índices de cumprimento 
de 36,30% em média, com destaque para o critério 4 que diz que os registros em 
prontuários devem conter a identificação do profissional, data, hora e número do 
conselho de classe, com 100,00% de não cumprimento. Já na segunda medição, 
notou-se um aumento na média de cumprimentos de todos os critérios em 19,45%. 
Conclusão: Considerando-se as melhorias alcançadas, percebe-se que o ciclo de 
melhoria é uma ferramenta efetiva para qualidade dos serviços desenvolvidos 
especialmente o registro em prontuário médico.  
 
Descritores: Registros de Saúde Pessoal. Comunicação. Qualidade da Assistência 
à Saúde. Segurança do Paciente. Ciência da Melhoria. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: the medical record is the communication element among 
professionals, users and health services that can measure and evaluate the type and 
quality of the care provided by carrying a set of information about the interventions 
performed and serving to follow the health history of the user. Proper recording of 
information becomes an important tool in patient care and safety, as well as legal 
backing for institutions and professionals. Objective: to evaluate the implantation of 
the program of improvement of the records in medical records of the General 
Hospital of Farias Brito. Methodology: quantitative study with almost experimental 
design of the type before and after evaluation of quality criteria. The data were 
obtained through the analysis of the records made in the records of patients admitted 
to the unit. An improvement cycle was performed with problem analysis, intervention 
and monitoring. Eight criteria were used to verify the quality of records related to 
patient and assistant identification, legibility and aspects of multiprofessional 
evolution. The results were presented through the Pareto Chart, in which it was 
observed if there was an improvement in quality and its significance. Results: In the 
initial measurement, compliance rates of 36.30% were observed on average, with 
emphasis on criterion 4, which says that the records in the medical records must 
contain the professional identification, date, time and number of the class council, 
with 100.00% non-compliance. In the second measurement, an average increase in 
compliance with all criteria was observed at 19.45%. Conclusion: Considering the 
improvements achieved, it is perceived that the improvement cycle is an effective tool 
for the quality of services specially developed for medical records. 
 
Keywords: Health Records, Personal; Communication; Quality of Health Assistance. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A estrutura do presente Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM) segue um 

modelo próprio de disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-

Graduação Mestrado Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGQualiSaúde/UFRN). 

O trabalho de Conclusão de Mestrado encontra-se no formato de um artigo 

científico e suas referências encontram-se dispostas de acordo com as normas 

sugeridas pelo guia Standards for QUality Improvement Reporting Excellence 

(SQUIRE), Anexo 1, o qual fornece um modelo para relatar novos conhecimentos 

sobre como melhorar a atenção à saúde e estão dispostas no estilo Vancouver.  

A primeira seção, Introdução apresenta brevemente o objeto da pesquisa, 

bem como o objetivo desta investigação no formato de artigo científico.  

A seção seguinte intitulada Metodologia tem como tarefa sistematizar os 

procedimentos metodológicos percorridos para a execução do trabalho.  

Na sequência, a seção Resultados apresenta os resultados relevantes 

encontrados através do desenvolvimento do trabalho. 

A Discussão do artigo apresenta um diálogo entre os resultados do presente 

trabalho encontrado no serviço de saúde e a literatura científica. E as Conclusões 

encerram o artigo científico destacando os principais resultados e apontando para a 

novas investigações. 
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1 ANEXAÇÃO DO ARTIGO 
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1.1 INTRODUÇÃO 
 

Desde o início da prática clínica, os profissionais de saúde identificaram a 

importância dos registros em saúde, nos quais observou-se a necessidade de 

recorrer a história clínica e evolutiva para um acompanhamento mais efetivo1,2. 

O prontuário é o elemento de comunicação entre profissionais, usuários e 

serviços de saúde passível de mensurar e avaliar o tipo e qualidade da relação do 

atendimento prestado portando um conjunto de informações sobre as intervenções 

realizadas e servindo para o acompanhamento da história de saúde do usuário. É 

definido como um documento básico que permeia as atividades de assistência, 

pesquisa, ensino, controle administrativo e acompanhamento jurídico da assistência 

médica em uma unidade de saúde3.  

A definição de prontuário médico, segundo o Conselho Federal de Medicina, 

em sua Resolução n. 1638/20024, como documento único formado por um conjunto 

de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, 

acontecimentos e situações sobre a saúde do usuário e a assistência a ele prestada, 

de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros 

da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada4. 

A Resolução n. 1931/20095, no Art. 3º, institui a obrigatoriedade da criação 

das Comissões de Revisão de Prontuários nos estabelecimentos e/ou instituições de 

saúde onde se presta assistência médica, que têm como competência observar os 

itens que deverão constar obrigatoriamente do prontuário confeccionado em 

qualquer suporte, eletrônico ou papel como identificação do paciente, evolução 

diária do paciente, legibilidade da letra, dentre outros5. 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 63/20116, da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), que versa sobre as Boas Práticas dos Serviços de 

Saúde 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 

cuidado, devendo garantir que o prontuário contenha registros relativos à 

identificação e procedimentos prestados ao paciente e que seja preenchido de forma 

legível por todos os profissionais. 

Somado a isso, a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde tem como base 

princípios básicos de cidadania e caracteriza-se como importante ferramenta para 
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que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar 

atendimento de saúde. Deve ser garantido a pessoa que procura atendimento 

registro atualizado e legível, no prontuário, das informações clínicas, prescrição 

terapêutica, avaliação dos profissionais e identificação dos mesmos7. 

Segundo o Guia de recomendações para o registro da enfermagem no 

prontuário do paciente e em outros documentos da enfermagem os registros de 

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

como ensino, pesquisas, auditorias, processos jurídicos, planejamento, fins 

estatísticos e outros8. 

Os problemas relacionados ao registro em prontuários clínicos são muito 

frequentes nos serviços de saúde de todo o Brasil como preenchimento incompleto e 

incorreto e/ou ilegível, evidenciado por inúmeras pesquisas relacionadas9-11. Isto 

deve ser observado pelos gestores e profissionais da saúde, pois estes erros 

predispõem eventos adversos aos usuários dos serviços de saúde o que coloca em 

risco a segurança no cuidado ao paciente.  

De acordo com um estudo9 de revisão de literatura, a qualidade dos registros 

de enfermagem é ruim possuindo anotações incompletas. Outro estudo10 ao analisar 

prontuários de cinco hospitais em Recife, encontrou elevados percentuais de 

prontuários com qualidade ruim e péssima, e os principais determinantes foram: 

formação inadequada, dificuldades de comunicação, inadequação ética da práxis 

médica e pouca cobrança organizacional. Pesquisadores11 ao avaliarem a qualidade 

dos registros de enfermagem nos prontuários de um hospital privado do interior do 

Estado de São Paulo, observaram que os registros referentes a dor, acesso venoso 

e antecedentes alérgicos receberam classificação ruim e dos 22 subitens analisados 

apenas 53,3% atingiram níveis ótimos e bons. 

Desse modo, para evitar problemas nos registros em prontuários pelos 

profissionais da saúde deve-se buscar cumprir rigorosamente a legislação e 

protocolos das instituições. Nessa perspectiva, o Hospital Geral de Farias Brito 

(HGFB), no estado do Ceará (CE), vem apresentando como problemática a 

inadequação dos registros multiprofissionais em prontuários, no qual cada 

profissional registra as informações que acha importante, muitas vezes deixando de 

registrar informações relevantes ou registrando de forma inadequada, com diversos 
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registros ilegíveis e com rasuras, sendo prejudicado a visão de cuidado 

multiprofissional integral aos clientes.  

Pode-se ainda citar, como metodologia utilizada para preenchimento, forma 

manuscrita, como dificuldade na boa identificação das informações. Fato observado 

nas revisões de prontuários, supervisões clínicas e através dos resultados de um 

estudo piloto de avaliação dos prontuários realizado durante o presente curso de 

mestrado, onde mostrou que apenas 23,3% dos prontuários examinados cumpriam 

o critério de conter identificação do profissional, data, hora e registro do conselho de 

classe nas evoluções dos profissionais.  

Sabendo da importância dos registros, tanto para continuidade do cuidado 

como respaldo para profissionais e instituição é que se torna relevante realizar a 

melhoria destes em prontuário da unidade do estudo. Além disso reforçando a 

identificação correta do paciente como aliada a uma assistência segura e livre de 

danos. 

Diante desse contexto, este estudo tem por objetivo geral avaliar a 

implantação do programa de melhoria dos registros em prontuários do Hospital 

Geral de Farias Brito e como objetivos específicos identificar os problemas e as 

principais causas que levam ao inadequado registro em prontuários do hospital; 

estabelecer critérios de qualidade para medir nível de cumprimento; realizar ciclo de 

melhoria com os registros em prontuários. Para a partir dos conhecimentos obtidos, 

planejar estratégias que busquem melhorar a qualidade das informações e 

consequentemente da assistência prestada. 

 
1.2 MÉTODO 

 

1.2.1 Contexto e desenho do estudo 

 
Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa, com desenho quase 

experimental do tipo antes e depois da implementação de uma intervenção, que foi 

desenvolvida no período de janeiro de 2017 a julho de 2018, no Hospital Geral do 

município de Farias Brito, no estado do CE.  

O Hospital Geral de Farias Brito é uma instituição pública, localizada na sede 

do município, trata-se de um hospital de pequeno porte, com 43 leitos distribuídos 
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em observação, clinicas médica, pediátrica, cirúrgica, obstétrica e recuperação 

anestésica e oferece à população diversos serviços, dentre os quais podem-se citar: 

acolhimento com classificação de risco, atendimento de urgência/emergência; 

internamento em clínicas médica, cirúrgica, pediátrica e obstétrica. 

O HGFB possui uma equipe multiprofissional composta por 88 funcionários e 

atende nas seguintes especialidades: cirurgia, mastologia, ginecologia, obstetrícia e 

ortopedia. Dispõe de exames laboratoriais, raio-x, ultrassonografia, 

eletrocardiograma, além dos serviços de hotelaria hospitalar, ambulâncias, central 

de esterilização de materiais e necrotério.  

O estudo tem como dimensão a qualidade técnico-científica e os tipos de 

dados são de processo. Os receptores do serviço são os pacientes que se 

submetem a internação hospitalar. Os provedores são médicos, enfermeiros, 

auxiliares e técnicos em enfermagem do HGFB. 

A pesquisa foi desenvolvida através da avaliação dos registros em prontuários 

realizados pelas categorias de profissionais acima citadas da unidade referida 

totalizando 35 profissionais divididos em: cinco médicos plantonistas, sete 

enfermeiros e 23 auxiliares e técnicos em enfermagem. Os prontuários não são 

informatizados, sendo utilizado o prontuário de suporte de papel para o 

acompanhamento dos usuários. 

Optou-se pela realização do ciclo de melhoria que tem como principal objetivo 

definir o que se deve fazer para melhorar os aspectos avaliados e colocar essas 

atividades em prática12. Normalmente se utiliza as seguintes etapas: analisar o 

problema em função do conhecimento que se tenha sobre suas causas; definir os 

critérios, requisitos ou especificações que sirvam para medir o nível de qualidade; 

desenhar e realizar o estudo propriamente dito, e, depois de analisar e discutir os 

resultados, planejar e implantar a intervenção oportuna, cujo efeito deve ser medido 

ao reavaliar a importância do problema13. 

 

1.2.2 Etapas do estudo 
 

 O presente estudo foi desenvolvido em seis etapas: 

 
1.2.2.1 1ª Etapa: identificação e priorização de um problema de qualidade 
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 Esta etapa foi desenvolvida durante o mês de janeiro de 2017, em três 

reuniões com profissionais da instituição, nas quais foram utilizadas a Técnica de 

Grupo Nominal juntamente a Técnica da Matriz de Priorização. A identificação de 

problemas permite que cada profissional explicite suas ideias, percepções, 

sentimentos e valores prévios, trazendo à tona os fenômenos que já conhece. 

 A técnica do Grupo Nominal é um método desenvolvido em grupo em que 

cada indivíduo deve escrever as suas ideias de forma individual antes de discutir a 

relevância com o grupo. Foram identificados três problemas que afetam a qualidade 

do serviço da unidade em estudo: inadequação dos registros em prontuários; erros 

na prescrição e administração de medicamentos e não implantação de protocolos 

clínicos13. 

 A Matriz de Priorização (Quadro 1) é uma ferramenta utilizada para apoiar a 

decisão para priorização de problemas, focada nos seguintes critérios: problema, 

frequência, gravidade, dependência de esforços internos para resolver e os custos 

da solução. Através desta, foi possível chegar a oportunidade de melhoria a ser 

trabalhada nesta pesquisa: inadequação dos registros em prontuários. 

 
Quadro 1- Matriz de priorização de problemas de qualidade do HGFB 

CRITÉRIOS DE DECISÃO 

Problema 
Afeta muitos 
pacientes? 

Representa um 
risco grave para a 

saúde? 

A possível solução 
depende de esforços 

internos? 

É uma 
solução 
barata? 

Total 

A* ++++ ++++ ++++ ++++ 16 

B* +++ ++++ ++++ ++++ 15 

C* +++ ++ ++++ +++ 12 

Fonte: própria da pesquisa. 
Legenda:  
A*: Registros em prontuários deficientes.  
B*: Erros na prescrição e administração de medicamentos. 

C*: Não implantação de protocolos clínicos. 

 

1.2.2.2 2ª Etapa: análise das causas do problema. 

  

Depois de identificada a oportunidade de melhoria, foi necessário analisar de 

forma estruturada quais as causas potenciais do problema priorizado, para o 

planejamento e decisão do que seria necessário realizar para que a melhoria fosse 

alcançada. Esta etapa foi realizada com o auxílio de três ferramentas da qualidade: 
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o Diagrama de causa e efeito ou Diagrama de Ishikawa, a Análise do Campo de 

Forças (ACF) e a Enquete sobre Causas.  

A Análise do Campo de Forças parte da ideia de que para introduzir uma 

mudança ou inovação é de grande ajuda começar examinando as circunstâncias 

que contribuem para o status quo da situação de partida14. 

Com o objetivo de motivar os profissionais e introduzir o comprometimento 

com a qualidade, foi realizada, em reunião, na unidade, uma ACF utilizando a 

tempestade de ideias (brainstorming), na qual os participantes foram estimulados a 

relatar os fatores a favor e contra a oportunidade de melhoria pretendida e elaborar 

estratégias para diminuir forças contrárias e reforçar forças a favor descritas no 

Quadro 2. A ética profissional sempre aparece como um fator a favor nas ACF 

realizadas nos serviços de saúde14. 

 
Quadro 2 - Campo de forças para melhoria dos registros em prontuários do HGFB 

Forças a favor Forças contrárias 

Ética profissional Falta de tempo 

Judicialização da saúde Desmotivação da equipe 

Necessidade de continuidade do cuidado Falta de treinamento 

Melhoria do cuidado integral         Não sistematização das informações 

Fonte: própria da pesquisa. 

 

A partir do Quadro 2, foi possível elaborar as estratégias:  

 
A) Para diminuir as forças contrárias: 

1. Ajudar a reservar o tempo necessário para realizar os registros necessários. 

2. Buscar estratégias de motivação da equipe para um bom desempenho das 

atividades de registro. 

3. Identificar lideranças. 

4. Implementar uma política de educação permanente em registros em prontuários. 

5. Sistematizar as atividades de registro multiprofissional em prontuários. 

 

B) Para reforçar forças a favor: 

1. Enfatizar as questões éticas e judiciais dos registros multiprofissionais 

continuamente. 
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2. Elaborar junto à direção uma padronização dos registros com proposta de 

digitalizar esse processo. 

O diagrama de causa e efeito é o método mais frequente e mais 

recomendado, quando não se dispõe de dados para análise das oportunidades de 

melhorias e é provavelmente uma das ferramentas mais eficiente para determinar as 

causas de um problema. Este explora, de forma sistematizada e em fases 

sucessivas de aprofundamento, as diferentes categorias ou classes de causas que 

influem no problema analisado12.  

Após identificadas as possíveis causas para o problema, foi possível 

classificá-las em modificáveis e imodificáveis para então tomar a decisão de intervir, 

avaliar ou pesquisar, que permitiria desenvolver critérios para medir a qualidade. As 

causas principais foram agrupadas e determinadas em quatro categorias genéricas: 

profissionais, método, usuários e materiais (Figura 1). 
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Figura 1 - Diagrama de causa e efeito aplicado a registros deficientes em 
prontuários do HGFB 

 
Fonte: própria da pesquisa. 
 

Também foi possível construir o Quadro 3, no qual foram classificadas as 

principais causas do problema priorizado. 

 
Quadro 3 - Classificação das causas para o problema de qualidade em prontuários 
do HGFB 

CAUSAS IMODIFICÁVEIS 

CAUSAS MODIFICÁVEIS 

CAUSAS 
HIPOTÉTICAS 

CAUSAS COM EVIDÊNCIA CIENTÍFICA 
PRÉVIA (REQUISITOS DE QUALIDADE) 

(SEM EVIDÊNCIA 
CIENTÍFICA PRÉVIA) 

QUANTIFICADAS 
NÃO 

QUANTIFICADAS 

 Recursos financeiros 
insuficientes. 

 Quantidade insuficiente de 
profissionais. 

 Pouca valorização 
dos registros pelos 
profissionais. 

 Registros 
incompletos. 

 Usuários sem 
documentação.  

 Impressos rasurados. 

 Desconheciment
o de informações 
do próprio 
quadro clínico 
pelos pacientes. 

Fonte: própria da pesquisa. 
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Além disso, foi realizada uma Enquete sobre causas, através de um 

questionário (Apêndice 1) com o objetivo de identificar quais as causas que têm 

maior relevância para que o problema ocorra. A enquete ocorreu no mês de abril de 

2017 com os médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem da 

unidade e os resultados foram disponibilizados no Quadro 4. O que chama atenção 

é o número de profissionais que consideram estas causas como muito importantes e 

100,00% ressaltam que a quantidade insuficiente de profissionais interfere no 

adequado registro em prontuário. 

 
Quadro 4 - Resultados da enquete sobre causas do inadequado registro em 
prontuários do HGFB 

N Causas hipotéticas 

Classificação  

Muito 
importante 

Pouco 
importante 

Nada 
importante 

1 
Avaliação da falta de capacitação interferir no 
adequado registro profissional em prontuário do 
paciente? 

72,22% 27,77% 0,00% 

2 
Avaliação da quantidade insuficiente de profissionais 
interferir no adequado registro profissional em 
prontuário do paciente? 

100,00% 0,00% 0,00% 

3 
Avaliação da inexistência de protocolos/normas 
interferir no adequado registro profissional em 
prontuário do paciente? 

83,33% 16,67% 0,0% 

4 
Avaliação do fato dos registros serem manuscritos 
interferir no adequado registro profissional em 
prontuário do paciente? 

83,33% 11,11% 5,55% 

5 
Avaliação da falta de atenção interferir no adequado 
registro profissional em prontuário do paciente? 

94,44% 5,55% 0,00% 

6 
Avaliação da falta de valorização dos registros 
interferir no adequado registro profissional em 
prontuário do paciente? 

88,88% 11,11% 0,00% 

Fonte: própria da pesquisa. 
 

1.2.2.3 3ª Etapa: desenvolvimento de critérios para avaliar o nível de qualidade  

 

Nesta etapa foram elaborados oito critérios para avaliar a qualidade técnico-

científica do preenchimento dos registros em prontuários do HGFB (Quadro 5), 

realizados por médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem, 

relacionados a identificação do paciente e profissional assistente, legibilidade e 

aspectos da evolução dos profissionais, para que pudessem ser medidos e 

avaliados antes e após a realização da intervenção proposta. Para medição da 

confiabilidade dos critérios utiliza-se índice de Kappa. 
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O índice de Kappa é a concordância real, ou seja, mede a concordância total 

presente, excluindo a devida ao acaso. Seu valor varia de 0 a 1, onde o valor 1 

corresponderia a uma confiabilidade perfeita e os valores menores que 0,4 não são 

aceitáveis15. 

Critério (C) pode ser definido como um objetivo de qualidade que se quer 

alcançar, sendo um instrumento ou parâmetro utilizado para medir a qualidade, 

através de sua presença ou ausência mede-se o nível de adequação da atenção à 

saúde13. 

 
Quadro 5 - Critérios para avaliar a qualidade técnico-científica do preenchimento 
dos registros em prontuários do HGFB 

Critérios Exceções Esclarecimentos Kappa 

PROCESSO 

IDENTIFICAÇÃO CORRETA 

C1. As informações de cadastro 
têm: data e hora do 
internamento; Nome completo, 
endereço, filiação, idade, 
naturalidade, ocupação, número 
do cartão SUS e do documento 
de identificação oficial, data de 
nascimento, telefone e 
assinatura do responsável. 

Caso o 
paciente não 
possua 
contato 
telefônico 
considerar 
se o 
profissional 
anotar não 
consta/poss
ui/tem. 

Para que não haja informações com a 
escrita errada deve-se conferir os dados dos 
documentos. Não abreviar nomes. Estas 
informações são primordiais para cadastro 
do paciente nos sistemas de informação e 
para permitir a segurança da identificação 
correta do paciente. 

1,0 

C2. Os registros estão legíveis. 
 
 

 Os registros devem ser de preferência 
digitais, porém na impossibilidade, utilizar 
letra legível como estabelece a RDC n. 
63/2011 da ANVISA. 
Será considerado como legível o registro 
que tiver a mesma interpretação por três 
observadores. 

0,6 

C3. Os registros estão sem 
rasuras. 

 Os prontuários devem ser mantidos bem 
conservados e livre de rasuras obedecendo 
a RDC n. 63/2011 da ANVISA. Não usar 
líquido corretivo. 

0,7 

C4. Todos os registros em 
prontuários, realizados por 
médicos, enfermeiros e técnicos 
ou auxiliares de enfermagem, 
contêm: identificação do 
profissional, data, hora e 
número do conselho de classe. 

 Todo profissional que prestar assistência em 
saúde ao paciente deverá registrar a data e 
hora da assistência e assinar e carimbar ao 
final de cada registro em cumprimento a 
legislação de seus conselhos. 

- 

C5. Os registros estão escritos 
com caneta de tinta na cor azul 
ou preta. 
 

 
 

Conforme decisão do COREN-CE 04/2009 
em que consta em seu artigo oitavo que o 
registro deverá ser feito com tinta indelével 
(azul ou preta). 

- 

EVOLUÇÃO MULTIPROFISSIONAL 

C6. Existe pelo menos uma 
evolução médica por dia 

Na ocasião 
da alta do 

De acordo com a Resolução n. 1931/2009 
do Código de Ética Médica do Conselho 

0,5 
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contendo: hipótese diagnóstica, 
evolução e prescrição. 

paciente não 
será 
necessário 
avaliar este 
critério. 

Federal de Medicina que fala da 
obrigatoriedade dos seguintes itens no 
prontuário do paciente: evolução diária, 
anamnese, exame físico, hipótese 
diagnóstica, diagnóstico definitivo, exames 
complementares solicitados e tratamento 
efetuado. 

C7. Existe pelo menos uma 
evolução da enfermeira por dia. 

Na ocasião 
da alta do 
paciente não 
será 
necessário 
avaliar estes 
critérios. 
 

É responsabilidade e dever dos profissionais 
da Enfermagem registrar, no prontuário do 
paciente e em outros documentos próprios 
da área, seja em meio de suporte tradicional 
(papel) ou eletrônico, as informações 
inerentes ao processo de cuidar e ao 
gerenciamento dos processos de trabalho, 
necessárias para assegurar a continuidade e 
a qualidade da assistência. (Resolução 
COFEN n. 429/2012) 

0,7 

C8. Existe pelo menos duas 
anotações de enfermagem 
realizada por auxiliar ou técnico 
de enfermagem por dia. 

0,6 

Fonte: própria da pesquisa. 
 

Após a definição dos critérios, foi realizado estudo piloto para avaliar a 

confiabilidade dos critérios e proporção do problema na unidade em estudo que até 

então não tinha dados quantitativos sobre a inadequação dos registros em 

prontuários. 

Este estudo foi realizado com dois avaliadores e cada um, de forma 

independente, analisou o cumprimento do critério selecionado que foi o “C4. Todos 

os registros em prontuários, realizados por médicos, enfermeiros e técnicos ou 

auxiliares de enfermagem, contêm: identificação do profissional, data, hora e número 

do conselho de classe”. Este critério foi analisado em 30 registros em prontuários, 

sendo 10 registros realizados por médicos, 10 por enfermeiros e 10 por auxiliares ou 

técnicos em enfermagem.  

Foram selecionados de forma aleatória simples, em que os casos são 

selecionados ao acaso e de forma independente, os prontuários do mês de março 

de 2017, durante o qual foi realizado a atividade do curso. Os resultados obtidos 

foram tabulados para poderem ser observados e avaliados (Tabela 1) e apenas 

23,3% dos registros cumpriram o critério selecionado. 

 
Tabela 1 - Resultado de avaliação do critério 4, nos registros em prontuários do 
HGFB 

 Avaliador A  
Avaliador B Cumprem Não cumprem Total 

Cumprem 4 0 4 

Não cumprem 2 23 25 
Total 7 23 30 

Fonte: própria da pesquisa. 
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Com base nos resultados, foi possível calcular a confiabilidade do critério 

analisado através da concordância geral observada (total de casos em que ambos 

os avaliadores concordam, dividido pelo total de casos avaliados), índice de kappa e 

prevalência estimada (média da proporção de cumprimentos de ambos os 

avaliadores). 

Para o critério avaliado encontrou-se concordância geral observada de 0,90; 

uma prevalência estimada de 0,19 que resultou num índice de Kappa de 0,87, não 

sendo necessário redefinir o critério. 

 

1.2.2.4 4ª Etapa: avaliação do nível de qualidade 

 

Esta etapa foi realizada em junho de 2018, como fontes de dados para 

identificar as unidades de estudo, foram utilizados os prontuários de pacientes 

internados do ano de 2016, sendo 623 no total, dos quais foram selecionados, de 

forma aleatória, 87 prontuários, conforme cálculo abaixo, considerando erro amostral 

tolerável de 10%16. Os prontuários foram avaliados quanto ao cumprimento dos 

critérios de qualidade citados.  

 

N = tamanho da população 
E0 = erro amostral tolerável (10%) 
n0 = primeira aproximação do tamanho da amostra 
n = tamanho da amostra 

n0 = 1 / E02 
n = N . n0 / N + n0 
 

Cálculo: 
N = 623 prontuários; n0 = 100 
n = 623 * 100 / 623 + 100 = 87 prontuários a serem coletados. 
 
Para coleta de dados, foi utilizada uma planilha (Apêndice 2) contendo a 

identificação dos critérios e dos prontuários através de números, em que para cada 

prontuário selecionado foi avaliado o cumprimento ou não daquele critério. 

  

1.2.2.5 5ª Etapa: intervenção de melhoria dirigida aos critérios mais problemáticos 

 

O planejamento das intervenções se deu a partir da análise dos resultados 

obtidos pelo estudo sobre causas hipotéticas no intuito de elaborá-las de forma 
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estruturada através do Diagrama de Afinidades desenvolvido com os profissionais 

da instituição, em reunião local, conforme Quadro 6. As intervenções são 

consideradas mais efetivas pois foram baseadas em dados e planejadas com a 

participação dos responsáveis por colocá-las em prática13. 

Para elaboração do Diagrama de Afinidades seguiram-se os seguintes 

passos: apresentação do problema pelo coordenador do grupo; cada membro do 

grupo anotou ações concretas; todas as ações foram colocadas no quadro sem 

ordenar; agruparam-se as ações em linhas estratégicas; nomearam-se os grupos de 

ações ou linhas estratégicas e foi descrito o resultado.  

Para o autor13 é provável que o Diagrama de Afinidades junto com a Enquete 

de Causas seja um dos métodos mais úteis para planejar estratégias e intervenções. 

A simples discussão sobre os dados e escuta atenta das sugestões da equipe 

implicada foi suficiente para decidir o que fazer para melhorar. 

 

Quadro 6 - Diagrama de afinidades para os prontuários do HGFB 

Fonte: própria da pesquisa. 

 

Posteriormente foi elaborado um diagrama de Gantt (Quadro 7) para 

estabelecer a sequência temporal das estratégias, o tempo previsto de 

implementação e os responsáveis por cada atividade. Esse diagrama é útil para 

acompanhar as ações previstas de melhoria, possibilitando o acompanhamento 

explícito de sua implementação. 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE AFINIDADES 

O QUE DEVEMOS FAZER PARA MELHORAR O REGISTRO MULTIPROFISSIONAL NOS 
PRONTUÁRIOS? 

1.   2.  

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 Treinamento em serviço alinhando 
teoria e prática. 

 Utilizar meios eletrônicos para divulgar 
informações que facilitem o registro 
correto. 

 Elaborar material impresso detalhando 
recomendações. 

 AUDITORIA E FEEDBACK 
 

 Realizar revisão dos prontuários. 
 Informar aos profissionais o feedback 

positivo ou negativo. 
 Informar indicadores da porcentagem de 

registros completos por categoria a cada três 
meses. 
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Quadro 7 - Diagrama de Gantt para os prontuários do HGFB 

Tarefa Responsável 

Semanas 

1ª 
ju
n 

2ª 
jun 

3ª 
jun 

4ª 
Ju
n 

1ª 
jul 

2ª 
jul 

3ª 
jul 

4ª 
jul 

1.Treinamento em serviço 
alinhando teoria e prática. 

 Profissionais  
1 e 2 

Х   Х   Х  

2.Utilizar meios eletrônicos 
para divulgar informações 
que facilitem o registro 
correto. 

Profissionais  
3 e 4 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

3.Elaborar material impresso 
detalhando recomendações. 

Profissional 1 Х Х       

4.Realizar revisão nos 
prontuários. 

Profissionais  
5 e 6 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

5.Informar aos profissionais 
o feedback positivo ou 
negativo. 

Profissionais  
7 e 8 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

6.Informar indicadores da 
porcentagem de registros 
completos por categoria. 

Profissionais 
9 e 10 

A cada três meses 

Fonte: própria da pesquisa. 

 

1.2.2.6 6ª Etapa: reavaliação do nível de qualidade 

 

Esta etapa do estudo foi realizada no mês junho de 2018, dos quais foram 

utilizados todos prontuários após intervenção, totalizando 50, para medir novamente 

os oito critérios desenvolvidos para a presente pesquisa. 

 
1.2.3 Análise dos dados 

 
Para avaliar a qualidade, antes e depois da intervenção, foi realizado o 

cálculo da estimativa pontual e do intervalo de confiança (IC= 95%) do nível de 

cumprimento dos oito critérios de qualidade adotados. 

Para avaliar o efeito da intervenção, foi estimada a melhoria absoluta e 

relativa de cada critério. Para comprovar a significação estatística da melhoria 

detectada, foi realizado um teste de hipótese unilateral por meio do cálculo do valor 

de Z, considerando como hipótese nula a ausência de melhoria, que se rejeitará 

quando o p-valor < 0,05.  

Adicionalmente, foi elaborada uma representação gráfica dos principais 

problemas de qualidade identificados nas avaliações. Inicialmente, foi elaborada 

uma tabela de frequências absolutas e relativas de não cumprimentos, e em 

seguida, um Gráfico de Pareto, que é um gráfico de barras que ordena as 
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frequências das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a priorização dos 

problemas. Sua maior utilidade é a de permitir uma fácil visualização e identificação 

das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a concentração de 

esforços sobre os mesmos.12  

No ciclo de melhoria, os dados foram analisados através do Gráfico de Pareto 

antes e depois da intervenção, no qual pode-se verificar o nível de cumprimento de 

cada critério e medir a significância da melhoria alcançada ou não.  

 
 1.2.4 Aspectos éticos 

 

Para desenvolvimento dessa pesquisa, foi solicitado autorização formal da 

direção do Hospital Geral de Farias Brito, através da assinatura da Carta de 

Anuência (Anexo 2). 

A pesquisa seguiu os preceitos éticos em pesquisa com seres humanos 

descritos na Resolução 466/201217 do Conselho Nacional de Saúde, considerando o 

respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida aos participantes 

das pesquisas científicas envolvendo seres humanos, sendo aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, parecer 

2.699.847, CAAE 88023018.2.0000.5537 (Anexo 3). 

Para coleta dos dados, inicialmente comunicou-se e explicou-se aos 

profissionais sobre objetivos, riscos e benefícios da pesquisa e convida-os a 

participarem mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE) que consta no Apêndice 3. A participação dos profissionais foi voluntária, 

sendo possível a desistência da participação a qualquer momento, sem prejuízos ao 

tratamento, sem sofrer julgamentos ou penalidades.  

Os benefícios desse estudo estão relacionados à melhoria dos registros em 

prontuários acarretando maior segurança do paciente, proporcionando melhor 

assistência em saúde, e consequentemente, valorização dos profissionais. 

O presente estudo envolveu riscos com a quebra de sigilo a respeito de 

identidade e informações contidas em prontuários dos pacientes. Para minimizar 

esses riscos, nenhum prontuário foi identificado por nome, mas, por número ordinal 

sem relação com os pacientes internados no período da pesquisa. Esses 

documentos foram analisados em uma sala específica, isenta de outras atividades, 
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sendo a coleta de dados realizada pelo pesquisador responsável e um colaborador 

da própria instituição.  

 

1.3 RESULTADOS 
 
1.3.1 Avaliação inicial do nível de qualidade 

 
Primeiro foi realizada uma estimação do nível de cumprimento dos critérios 

avaliados para um grau de confiança de 95% (Quadro 8), e verificou-se que as 

porcentagens de cumprimento na avaliação inicial se situaram entre um mínimo de 

0,00% e um máximo de 100,00%. Os critérios com maiores níveis de cumprimento 

foram “C5. Os registros estão escritos com caneta de tinta na cor azul ou preta” 

(100,00%) e “C7. Existe pelo menos uma evolução da/o enfermeira/o por dia” 

(80,40%). 

Por outro lado, os critérios com menor nível de cumprimento foram “C1. As 

informações de cadastro têm: data e hora do internamento; nome completo, 

endereço, filiação, idade, naturalidade, ocupação, número do cartão SUS e do 

documento oficial de identificação, data de nascimento, telefone e assinatura do 

responsável” (8,00%); “C2. Os registros estão legíveis” (13,70%); “C4. Todos os 

registros em prontuários, realizados por médicos, enfermeiros e técnicos ou 

auxiliares de enfermagem, contêm: identificação do profissional, data, hora e número 

do conselho de classe” (0,00%) e “C6. Existe pelo menos uma evolução médica por 

dia contendo: hipótese diagnóstica, evolução e prescrição” (8,00%). 

Os critérios mais problemáticos identificados na primeira coleta, C1, C2, C4 e 

C6, foram priorizados nas ações de intervenção realizadas. 

 
1.3.2 Reavaliação do nível de qualidade 

 

Através do Quadro 8, observa-se que após a realização do plano de 

intervenção de melhoria da qualidade, houve melhorias absolutas e relativas em 

quase todos os critérios que tinham apresentado problemas na primeira avaliação, 

exceto no C7, que apresenta um número maior de não cumprimentos na reavaliação 

do que na primeira avaliação e o C5 que continuou com 100,00% de cumprimento. A 
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melhoria relativa mínima foi de 6,00% para o C4, e a máxima para os critérios C2, 

C1 e C8 com 51,30%, 41,30% e 41,03%, respectivamente.  

Em relação à significação estatística, verificou-se que as melhorias do nível 

de qualidade foram significativas (p < 0,05) em seis dos critérios. Considerando que 

um dos critérios já tinham 100,00% de cumprimento na avaliação inicial, isto 

representa uma melhoria significativa em mais de metade do total de critérios 

avaliados.  

 
Quadro 8 - Cumprimento dos critérios e efeito observado antes e depois do ciclo de 
melhoria no HGFB 

Critérios 

1ª 
 avaliação 

2ª  
avaliação 

Melhoria 
absoluta 

Melhoria 
relativa 

Sig. 
Estatist. 

p1 (IC 95%) p2 (IC 95%) p2 – p1 
(p2 – p1)/ 
100 – p1 

p - valor 

C1.As informações de cadastro 
tem data e hora do internamento; 
Nome completo, endereço, 
filiação, idade, naturalidade, 
ocupação, número do cartão SUS 
e do documento de identificação 
oficial, data de nascimento, 
telefone e assinatura do 
responsável. 

8,00 (± 5) 46 (± 13) 38,00 41,30 < 0,001 

C2.Os registros estão legíveis. 13,7 (± 7) 58 (± 13) 44,30 51,30 < 0,001 

C3.Os registros estão sem 
rasuras. 

22,9 (± 8) 46 (± 13) 23,10 29,90 < 0,001 

C4.Todos os registros em 
prontuários, realizados por 
médicos, enfermeiros e técnicos 
ou auxiliares de enfermagem, 
contêm: identificação do 
profissional, data, hora e número 
do conselho de classe. 

0,0 0 6 (± 6) 6,00 6,00 < 0,001 

C5.Os registros estão escritos 
com caneta de tinta na cor azul 
ou preta. 

100 0 100 0 0,00 - - 

C6.Existe pelo menos uma 
evolução médica por dia 
contendo: hipótese diagnóstica, 
evolução e prescrição. 

8,00 (± 5) 40 (± 13) 32,00 34,70 < 0,001 

C7.Existe pelo menos uma 
evolução da enfermeira por dia. 

80,4 (± 8) 74 (± 12) - 6,40 - - 

C8.Existe pelo menos duas 
anotações de enfermagem 
realizada por auxiliar ou técnico 
de enfermagem por dia. 

57,4 (±10) 76 (± 12) 18,60 43,60 < 0,012 

Média 36,3  55,7  19,40 30,40  

Fonte: própria da pesquisa. 
Legenda:  
p1= cumprimento na primeira avaliação 
p2= cumprimento na segunda avaliação 
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Após a reavaliação, também foram calculadas as frequências absolutas, 

relativas e acumuladas dos não cumprimentos. Estes dados, conjuntamente com os 

da avaliação inicial, permitiram construir o Gráfico de Pareto antes-depois (Figura 2), 

no qual pode-se observar e comparar os valores dos defeitos encontrados nas duas 

avaliações efetuadas. Foi possível verificar que os critérios C1, C3, C4 e C6 

representaram 69,80% dos casos de não cumprimentos verificados na reavaliação, 

isto é, continuaram sendo os critérios mais problemáticos, porém todos tiveram uma 

melhoria significativa de cumprimentos. Assim, no planejamento de uma nova 

intervenção, deverão ser estes os principais critérios a considerar no 

estabelecimento das ações e tarefas a realizar, não esquecendo todos os outros que 

ainda apresentaram defeitos. 

 

Figura 2 - Gráfico de Pareto mostrando as frequências absoluta, relativa e 
acumulada de não cumprimentos antes e depois da intervenção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: própria da pesquisa. 
Legenda: 
C1. As informações de cadastro têm data e hora do internamento; Nome completo, endereço, filiação, 
idade, naturalidade, ocupação, número do cartão SUS e do documento de identificação oficial, data 
de nascimento, telefone e assinatura do responsável. 
C2. Os registros estão legíveis. 
C3. Os registros estão sem rasuras. 
C4. Todos os registros em prontuários, realizados por médicos, enfermeiros e técnicos ou auxiliares 
de enfermagem, contêm: identificação do profissional, data, hora e número do conselho de classe. 
C5. Os registros estão escritos com caneta de tinta na cor azul ou preta. 
C6. Existe pelo menos uma evolução médica por dia contendo: hipótese diagnóstica, evolução e 
prescrição. 
C7. Existe pelo menos uma evolução da enfermeira por dia. 
C8. Existe pelo menos duas anotações de enfermagem realizada por auxiliar ou técnico de 
enfermagem por dia. 

 

Segundo o Quadro 8 e a Figura 2, pode-se constatar que o conjunto dos oitos 

critérios obtiveram uma melhoria relativa de aproximadamente 30,40% entre as 
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avaliações, como pode ser observado na área sombreada no Gráfico de Pareto. 

Contudo, o C4 obteve uma melhora significativamente baixa e o C7 negativa. A 

significação estatística da piora não foi calculada, visto que foi priorizada a 

sensibilidade do teste da hipótese de melhoria, com o método de análise unilateral 

descrito na metodologia.  

Dos quatro critérios que foi considerado na primeira avaliação como sendo os 

“poucos vitais”, sobre os quais tiveram maior incidência as atividades de melhoria 

que foram implementadas na intervenção, três tiveram uma redução destacada no 

número de não cumprimentos na reavaliação, com exceção do C4 que teve uma 

melhoria relativa de 6,0%, enquanto C6, C1 e C2 tiveram uma melhoria relativa de 

34,70%, 41,30% e 51,30% respectivamente. 

 

1.4 DISCUSSÃO 
 

Os resultados obtidos neste ciclo de melhoria contribuem para a 

compreensão da efetividade dos ciclos de avaliação institucional da qualidade nos 

serviços de saúde, especificamente relacionado aos registros realizados pelos 

profissionais em prontuários médicos. 

O preenchimento adequado dos prontuários é um elemento fundamental para 

um bom atendimento aos pacientes, permitindo uma comunicação efetiva entre 

profissionais, oferecendo mais segurança no cuidado em saúde e se torna grande 

aliado da equipe hospitalar em eventuais processos judiciais18. Infelizmente o 

preenchimento incompleto e incorreto dos mesmos ainda é muito frequente nos 

diversos serviços de saúde oferecidos no Brasil e no mundo1,3. 

Um estudo19 realizado sobre a qualidade dos registros de enfermagem da 

clínica médica do Hospital Universitário Lauro Wanderley encontrou inadvertências 

quanto a organização, objetividade e clareza, além da quase inexistência de 

comunicação multiprofissional reforçando a importância de se investir em pesquisas 

e formação nessa área. Em estudo20 sobre a qualidade dos registros de 

enfermagem observou-se ainda, que é primordial investimentos na capacitação e 

formação dos profissionais de enfermagem, bem como em seu monitoramento. 

Em geral, o método baseado no enfoque interno de gestão da qualidade foi 

efetivo para mudar atitudes dos profissionais e melhorar o nível de boas práticas de 
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preenchimento dos registros em prontuários médicos, em que as análises dos 

critérios de qualidades da pesquisa, antes e depois das intervenções realizadas, 

revelaram uma melhoria absoluta geral no cumprimento dos critérios em 19,40% 

corroborando com uma pesquisa3 que apresentou um percentual de 54,60% de 

cumprimentos dos critérios de qualidade nos registros de informações nos 

prontuários dos pacientes de câncer de próstata desenvolvido na Liga Norte Rio-

Grandense contra o Câncer. 

Nos resultados do presente trabalho pode-se verificar que houve não 

cumprimentos em quase todos os critérios, mesmo na reavaliação após a 

implementação de algumas estratégias de melhoria.  O fato de na reavaliação haver 

um critério que teve maior número de não cumprimentos do que na primeira 

avaliação, e haver um critério em que a melhoria não teve significação estatística 

(Critério 4), demonstra que as atividades de melhoria implementadas durante a 

intervenção para melhorar não surtiram o efeito ótimo para estes critérios. Tais fatos 

podem dever-se a equívocos que tenham ocorrido ao analisarem-se as causas do 

problema ou no planejamento e/ou implementação da intervenção.  

Embora a intervenção realizada não tenha conseguido solucionar totalmente 

as deficiências dos registros, as atividades de gestão da qualidade, nesta instituição, 

abriram as portas para a continuidade do ciclo de melhoria estendendo-se para 

outros problemas prioritários em busca da excelência. 

A melhoria percebida na reavaliação do Critério 1 sobre as informações de 

cadastro, na prática teve maior evidência, pois na primeira avaliação haviam várias 

informações ausentes que na segunda deixava de cumprir o critério pela ausência 

de apenas uma informação como hora da internação, número de telefone ou 

naturalidade. Uma dificuldade relatada pelos profissionais para o preenchimento 

adequado do cadastro é a ausência dos documentos no momento da internação o 

que aumenta o risco de esquecimento do preenchimento de alguma informação. 

Segundo o que dispõe no artigo 6º, parágrafo VIII da Portaria de Nº 1820 de 

agosto de 2009, sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, é de 

responsabilidade dos mesmos perante os serviços de saúde ter em mãos os 

documentos de identificação1. 
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Deficiência nas informações do cadastro podem levar a erros de identificação 

do paciente ocasionando sérios problemas assistenciais. O relatório anual da 

Serious Hazards of Transfusion (SHOT), mostrou que 7,2% dos incidentes com 

transfusão sanguínea estavam relacionados a falhas na identificação do paciente21. 

Esse problema na identificação dos prontuários também foi encontrado em 

um estudo22 realizado em duas instituições de referência para atendimento 

oncológico no Estado do Rio Grande do Norte, ambas pertencentes a instituição 

filantrópica Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, onde o critério obteve 

resultado negativo na melhoria relativa (-12%) após realização de dois ciclos de 

melhoria. 

Com relação ao Critério 2 de legibilidade dos registros, também se obteve um 

grande passo na qualidade pois conseguiu-se implantar a prescrição médica 

eletrônica, o que diminuiu o risco de erros na administração de medicamentos. Os 

não cumprimentos deste critério deveram-se ao fato do restante do prontuário 

continuar manuscrito (capa do prontuário, folha de AIH, ficha de evolução 

multiprofissional, dentre outras). Autores19 em seus estudos, verificaram uma grande 

incidência de anotações com letras ilegíveis. Com a continuação das ações para 

melhorar a adesão do prontuário eletrônico é uma prioridade na instituição. 

No Critério 3 sobre manter os prontuários sem rasuras, apesar da melhoria 

absoluta de 23,1%, ainda podem-se melhorar alguns quesitos que não foram 

trabalhados nesta intervenção como estrutura de arquivo e intensificar e aumentar o 

leque de profissionais nas ações de educação continuada envolvendo também o 

setor administrativo. Outro fator positivo para este critério será a utilização do 

prontuário eletrônico que diminuirá os erros e rasuras de grafia. 

Com relação ao Critério 4 de identificação dos profissionais assistentes com 

assinatura, hora, data e número do conselho de classe, no geral observou-se uma 

melhora bem significativa, porém o esquecimento de apenas um profissional em um 

único registro já incluía a amostra como não cumprimento do critério, isso explica o 

baixo índice de melhoria. 

Neste sentido, uma pesquisa23 investigou a qualidade da assistência através 

de indicadores de qualidade no internamento, dos indicadores analisados como não 
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conformes, destacaram-se: horário, data, e assinatura do profissional responsável 

das anotações de enfermagem com 79%.  

O Critério 5 manteve-se com 100% de cumprimentos, não havendo 

necessidade de uma intervenção. No critério 6 sobre conter pelo menos uma 

evolução médica por dia contendo: hipótese diagnóstica, evolução e prescrição, não 

houve ausência de prescrição médica nenhum dia, porém as vezes tinha o registro 

ou só do diagnóstico e dias de internamento ou só da evolução, sendo necessário 

dar continuidade as ações de intervenção para melhorar ainda mais este item. 

Um fator importante para o aumento do não cumprimento do Critério 7 de ter 

pelo menos uma evolução da/o enfermeira/o por dia se deve ao fato da sobrecarga 

de atividades deste profissional devido um período de superlotação do hospital no 

período da reavaliação. Já o critério 8 não houve ausência das duas evoluções dos 

técnicos ou auxiliares de enfermagem por dia, em alguns registros faltava apenas 

uma evolução e outros a identificação do profissional. 

Os registros são fontes de comprovações dos serviços prestados pela equipe 

de enfermagem, de modo a assegurar e constatar a realização do cuidado e 

qualidade da assistência que foi oferecido. Estes profissionais devem sempre 

realizar suas anotações atentando-se a escrita legível, checagem correta dos 

horários terapêuticos, bem como, a monitorização dos horários e assinatura24. 

Autores afirmam também como peça fundamental na atividade da enfermagem, a 

importância de se realizar os registros. 

Para outros pesquisadores26 as anotações realizadas pela equipe de 

enfermagem, tem sido motivo de estudos e críticas e não são feitas de acordo com a 

literatura e legislação. Estudos apontam que entre as limitações para o registro da 

prática assistencial, encontram-se: o diminuído número de profissionais, a falta de 

infraestrutura apropriada para atuação, aumento da demanda dos serviços de 

saúde. Comprometendo assim o cumprimento das exigências determinadas 

referentes aos princípios de qualidade do cuidado. 

Um estudo27 sobre as investigações dos registros de enfermagem 

demonstram também que à medida que se detecta um problema, é preciso buscar 

uma possível solução para minimizar as falhas ocorridas nos registros, na tentativa 

que as mesmas não se tornem recorrentes e repetitivas. Dessa forma, é importante 
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alertar a equipe, acerca dos riscos que estão submetidos, caso esses registros não 

sejam realizados de forma correta, objetiva, total e clara prejudicando assim a 

comunicação escrita entre a equipe multiprofissional19. 

Em pesquisa de revisão bibliográfica29 evidenciou os problemas mais comuns 

nos registros de enfermagem encontrados nos prontuários: ilegibilidade, erros de 

ortografia, utilização de terminologias incorretas e de siglas não padronizadas, falha 

na identificação do profissional, anotações e evoluções indistintas quanto ao 

conteúdo, ou semelhantes à evolução médica. Concluindo-se que existe uma má 

qualidade nos registros de enfermagem que são encontrados na realização da 

auditoria de contas hospitalares. 

Dessa forma, pode-se considerar importante a continuação do ciclo de 

avaliação, aperfeiçoando suas etapas de planejamento e implementação para 

obtenção de resultados cada vez melhores. Dar continuidade ao ciclo de melhoria 

nos permite também consolidar os processos, métodos e ferramentas utilizados para 

este tipo de atividade, explorando outros problemas com mais experiência e 

maturidade29,30. 

Quanto às dificuldades sentidas durante a realização do ciclo de melhoria, 

pode-se elencar o pouco envolvimento dos profissionais durante as reuniões; 

correlacionar o trabalho com as atividades de coleta de dados e realização das 

ações de intervenção; realização de cálculos estatísticos não utilizados 

anteriormente; agendamento de reuniões com os profissionais; pouco tempo para 

realização plena das etapas do ciclo de melhoria, dentre outras. 

 

1.5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo evidenciaram uma melhoria no registro em 

prontuários no Hospital Geral de Farias Brito mostrando a eficácia da implementação 

do programa de qualidade, composto pelo ciclo de melhorias, planejamento e 

monitoramento das atividades, podendo ser reproduzido em qualquer serviço de 

saúde, desde a atenção básica até os serviços de alta complexidade, vinculados ao 

setor público ou privado.  
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Observou-se o envolvimento dos profissionais assistentes, administrativos e 

principalmente da gestão demonstrando vontade de melhorar o serviço e fortalecer a 

política institucional para gestão de riscos. As ações planejadas e ferramentas 

utilizadas durante a pesquisa mostraram-se eficientes para alcançar os objetivos 

desta.  

Verificou-se que houve uma melhoria relativa, atingindo a maioria dos critérios 

avaliados, resultando em uma assistência mais segura e confiável. Apesar das 

iniciativas com foco na segurança do paciente, lacunas permanecem no processo de 

implantação, planejamento e monitoramento das ações e isso suscitou a 

necessidade de discussões acerca da cultura organizacional entre os profissionais, 

pacientes, lideranças e gestão, além da necessidade em manter o monitoramento 

periódico dos critérios estabelecidos para visualização da progressão e efeitos 

comparativos. 
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2 APÊNDICES 
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2.1 APÊNDICE 1  

Enquete sobre causas 

1- Na sua opinião qual avaliação faz da importância da influência das causas 
hipotéticas abaixo descritas sobre o inadequado registro multiprofissional nos 
prontuários do Hospital Geral de Farias Brito? 

a) Falta de capacitação 
(    ) Muito importante         (    ) Pouco importante      (    ) Nada importante 

b) Quantidade insuficiente de profissionais 
(    ) Muito importante         (    ) Pouco importante      (    ) Nada importante 

c) Inexistência de protocolos 
(    ) Muito importante         (    ) Pouco importante      (    ) Nada importante  

d) Tecnologia ultrapassada (manuscrito) 
(    ) Muito importante         (    ) Pouco importante      (    ) Nada importante 

e) Falta de atenção 
(    ) Muito importante         (    ) Pouco importante      (    ) Nada importante 

f) Pouca valorização dos registros 
(    ) Muito importante         (    ) Pouco importante      (    ) Nada importante 
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2.2 APÊNDICE 2 

Instrumento de coleta de dados 

(C= Cumpre, NC= Não Cumpre, E= Exceção, N/A= Não se aplica.) 
 
Prontuário Critério 

1 
Critério 

2 
Critério 

3 
Critério 

4 
Critério 

5 
Critério 

6 
Critério 

7 
Critério 

8 
Registro 
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2.3 APÊNDICE 3  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA 

 MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE 

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 
Este é um convite para você participar da pesquisa: Avaliação da qualidade 

dos registros em prontuários de um hospital do Nordeste brasileiro, que tem como 
pesquisador responsável Patrícia Lopes Oliveira. 

Esta pesquisa pretende implantar programa de melhoria dos registros em 
prontuários do Hospital Geral de Farias Brito. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo justifica-se pela importância de se 
identificar as oportunidades de melhoria dos registros multiprofissionais realizados 
em prontuário da instituição. 

Caso você decida participar, você deverá responder um formulário na 
presença da coordenadora, para isso será preciso sua autorização. Não serão 
executados procedimentos, o risco que você corre é mínimo, ou seja, o risco é 
semelhante àquele sentido num exame psicológico de rotina. 

Durante o preenchimento do formulário, pode acontecer desconforto como 
nervosismo que será diminuído com a garantia da sua privacidade, sigilo das 
informações e preservação de sua identidade. Com isso, você estará colaborando 
com o desenvolvimento dos registros em prontuários garantindo uma assistência 
mais segura aos pacientes atendidos na instituição.  

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, 
terá direito a assistência gratuita pela coordenadora da pesquisa. Durante todo o 
período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Patrícia Lopes 
Oliveira, endereço Rua Apolo XI, 744, Salesiano, Juazeiro do Norte, e-mail: 
patty_mottaenf@hotmail.com,  telefone (8) 99618-1700.  

Você terá o direito de se recusar a participar ou retirar o consentimento em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 
apenas em congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, 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 ou o seu acompanhante tiverem alguns gastos pela sua participação 
nessa pesquisa, eles serão assumidos pela pesquisadora e reembolsado para 
vocês. 

Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato 
ou tardio, previsto ou não, você será indenizado. 

mailto:patty_mottaenf@hotmail.com
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 
Comitê de Ética em Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes 
que elas comecem e fornece proteção aos participantes das mesmas – da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 / (84) 
9.9193.6266, através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo formulário de 
contato do site <www.cep.propesq.ufrn.br> . Você ainda pode ir pessoalmente à 
sede do CEP, de segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Central. Lagoa Nova. 
Natal/RN. CEP 59078-970. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 
com a pesquisadora responsável Daniele Vieira Dantas. 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 
dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 
benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 
concordo em participar da pesquisa Avaliação da qualidade dos registros em 
prontuários de um hospital do Nordeste brasileiro, e autorizo a divulgação das 
informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde 
que nenhum dado possa me identificar. 
 
Farias Brito/CE, ____/ ___________, ______ 

 
 

  

 

Assinatura do participante da pesquisa 
 
Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Avaliação da qualidade dos 
registros em prontuários de um hospital do Nordeste brasileiro, declaro que assumo 
a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 
metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 
desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 
mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 
assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 
o ser humano. 

 
Farias Brito/CE, ____/ ___________, ______ 
 

____________________________            ________________________ 

     Patrícia Lopes Oliveira                                     Daniele Vieira Dantas 

               Pesquisadora                                               Orientadora 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/danielevieira/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Downloads/www.cep.propesq.ufrn.br


 

44 

 

3 ANEXOS 
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3.1 ANEXO 1  

 

Normas revisadas para melhoria da qualidade: Standards for QUality 
Improvement Reporting Excellence (SQUIRE) 2.0 
 

Normas Revisadas para Melhoria da Qualidade 

Excelência em Relatórios 

SQUIRE 2.0 

 

Notas aos Autores 

 O guia de orientações SQUIRE fornece um modelo para relatar novos conhecimentos sobre como 

melhorar a saúde. 

 As orientações SQUIRE destinam-se a relatórios que descrevem o trabalho em nível de sistema para 

melhorar a qualidade, segurança e valor dos cuidados de saúde, e os métodos utilizados para 

estabelecer quais os resultados que foram observados devido à intervenção. 

 Existe uma série de abordagem para melhorar a saúde. O SQUIRE pode ser adaptado para relatar 

qualquer um deles. 

 Os autores devem considerar cada item do SQUIRE, mas pode ser inadequado ou desnecessário incluir 

todos os elementos do SQUIRE em um manuscrito particular. 

 O Glossário SQUIRE contém definições de muitas das palavras-chave do SQUIRE. 

 A Explanação e Elaboração do documento fornecem exemplos específicos dos itens SQUIRE bem 

escritos, e uma explicação detalhada de cada item. 

 Por favor, cite SQUIRE quando ele for usado para escrever um manuscrito. 

Título e Resumo 

1- Título Indicam que o manuscrito diz respeito a uma iniciativa para melhorar a saúde 

(amplamente definido para incluir a qualidade, segurança, eficácia, atenção 

centrada no paciente, oportunidade, custo, eficiência e equidade 

dos cuidados de saúde) 

2- Resumo a. Fornece informação adequada para ajudar na busca e indexação 

b. Resuma todas as informações-chave das várias seções do texto 

utilizando o formato de resumo no que se refere a publicação ou um 

resumo estruturado, tal como: fundo, problema local, métodos, 

intervenções, resultados, conclusões. 

Introdução Por que você começou? 

3- Descrição do 

Problema 

Natureza e importância do problema local 

4- Conhecimento 

Disponível 

Resumo do que se sabe atualmente sobre o problema, incluindo 

estudos anteriores relevantes 

5- Análise Racional Informal ou formal quadros, modelos, conceitos e / ou teorias utilizadas para 

explicar o problema, quaisquer suposições ou razões que foram utilizados 

para desenvolver a(s) intervenção(s), e razões pelas quais se esperava a(s) 

intervenção(s), e razões pelas quais se esperava a(s) 

intervenção(s) para trabalhar 

6- Objetivos 

Específicos 

Apresente os objetivos do projeto e deste relatório 

Métodos O que você fez? 
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7- Contexto Elementos contextuais considerados importantes desde o início da 

introdução da(s) intervenção(s) 

8- Intervenção a. Descrição da intervenção(s) com detalhes suficientes para que 

outros possam reproduzi-lo 

b. Especificidades da equipe envolvida no trabalho 

9- Estudo da 

Intervenção 

a. Abordagem escolhida para avaliar o impacto da intervenção (s) 

b. Abordagem utilizada para estabelecer se os resultados observados 

 foram devido à intervenção(s). 

10- Critérios ou 

Indicadores 
a. Medidas escolhidas para o estudo de processos e resultados da 

intervenção(s), trata a justificativa da escolha deles incluindo, suas 

definições operacionais, e sua validade e confiabilidade 

b. Descrição da abordagem para a avaliação permanente de 

elementos contextuais que contribuíram para o sucesso, fracasso, 

eficiência e custo 

c. Métodos utilizados para avaliação integral e exatidão dos dados 

11- Análise a. Métodos qualitativos e quantitativos utilizados para tirar 

conclusões a partir dos dados 

b. Métodos para entender a variação entre os dados, incluindo os 

efeitos do tempo como uma variável 

12- Considerações 

Éticas 

Aspectos éticos relacionados a implementação e avaliação da 

intervenção(s) incluindo, mas não limitando-se, a revisões éticas 

formais e potenciais conflitos de interesse 

Resultados O que você achou? 

13- Resultados a. Os passos iniciais da intervenção (s) e sua evolução ao longo do tempo 

(por exemplo, diagrama de linha de tempo, fluxograma, ou mesa), 

incluindo as modificações introduzidas na intervenção durante o 

projeto 

b. Os detalhes dos processo e resultado Medidas 

c. Quais elementos contextuais interagiram com a intervenção (s) 

d. Entre os resultados observados associações, intervenções e 

elementos contextuais relevantes 

e. Consequências sem intenção: como benefícios inesperados, 

problemas, falhas ou custos associados com a intervenção(s). 

f. Detalhes sobre os dados em falta 

Discussão O que significa isso? 

14- Resumo a. Achados chaves, incluindo a relevância para justificativa do trabalho e 

objetivos específicos 

b. Pontos fortes do trabalho 

15- Interpretação a. Natureza da associação entre a intervenção(s) e os resultados 

b. Comparação dos resultados com os achados de outras publicações 

c. Impacto do projeto sobre as pessoas e sistemas 

d. As razões para quaisquer diferenças entre resultados observados e 

esperados, incluindo a influência do contexto 

e. Custos e estratégicas trade-offs, incluindo os custos de 

oportunidade 
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18- Financiamento Fontes de financiamento que este trabalho suporta. Papel, se houve, da 

organização de financiamento, na concepção, execução, interpretação 

e elaboração de relatórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16- Limitações a. Limites para a generalização do trabalho 

b. Fatores que podem ter validade interna limitada, tais como: 

confusão, viés, ou imprecisão no design, métodos, medição ou 

análise 

c. Os esforços feitos para minimizar e ajustar para limitações 

17- Conclusões a. Utilidade do trabalho 

b. Sustentabilidade 

c. Potencial para propagação a outros contextos 

d. Implicações para a prática e para estudos adicionais no campo 

e. Próximos passos sugeridos 

Outras 

Informações 
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3.2 ANEXO 2  

Carta de Anuência do Hospital Geral de Farias Brito 
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3.3 ANEXO 3  

 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO NORTE - 

LAGOA NOVA 
 

 

 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS REGISTROS EM PRONTUÁRIOS DE 
UM HOSPITAL DO NORDESTE BRASILEIRO 

Pesquisador: DANIELE VIEIRA DANTAS 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 88023018.2.0000.5537 

Instituição Proponente: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA 
QUALIDADE EM 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.699.847 
 

Apresentação do Projeto: 

O projeto apresentado representa trabalho de dissertação de aluno de mestrado do Programa 

de Pós- graduação em Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente (PPGQualisaúde) do 

Departamento de Saúde Coletiva/UFRN. No mesmo, pretende-se avaliar a qualidade dos 

registros em prontuários de um hospital antes e após a aplicação de melhorias deste registro. 

Serão avaliados 87 prontuários do universo do hospital. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Avaliar o efeito de um ciclo de melhoria nos registros em prontuários do Hospital Geral de Farias 
Brito. 
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Objetivos Secundários: 
 

a) Identificar os problemas e as principais causas que levam ao inadequado registro em 

prontuários do hospital; 

 

b) Estabelecer critérios de qualidade para medir nível de cumprimento; 

c) Eealizar ciclo de melhoria com os registros em prontuários. 
 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 
 

Segundo declara o pesquisador sobre os riscos, "O presente estudo envolve riscos com a 

quebra de sigilo a respeito de identidade e informações contidas em prontuários dos pacientes e 

risco de dano aos mesmos. Para minimizar esses riscos, nenhum prontuário será identificado 

por nome, mas, por número ordinal sem relação com os pacientes internados no período da 

pesquisa. Esses documentos serão analisados em uma sala específica, isenta de outras 

atividades, sendo a coleta de dados realizada pelo pesquisador responsável e um colaborador 

da própria instituição. 

 
 

Benefícios: 
 

Os benefícios desse estudo estão relacionados à melhoria dos registros em prontuários 

acarretando maior segurança do paciente, proporcionando melhor assistência em saúde, e 

consequentemente, valorização dos profissionais. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Na avaliação anterior, foram apontadas algumas incorreções e a solicitação foi colocada em 
pendência. 

 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

O projeto retornou com as correções necessárias e recomendadas na primeira avaliação. Sendo 

assim, atualmente os termos de apresentação obrigatória estão presentes. 

 

Recomendações: 

Considerando que as pendências apontadas foram atendidas, não há recomendação a fazer. 
 
 

 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Considerando que as pendências observadas no Parecer Consubstanciado nº 2.642.986 foram 

atendidas na atual versão do protocolo de pesquisa, o mesmo encontra-se APROVADO. 
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Considerações Finais a critério do CEP: 

Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual 

Operacional para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador 

responsável: 

1. elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, 

rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a 

participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador 

responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada(s), devendo as páginas de 

assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, item IV.5d); 

2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c); 

3. apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual 

Operacional para Comitês de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41); 

4. descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema 

CEP/CONEP/CNS/MS que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser 

em casos de justificada urgência em benefício de seus participantes (Res. 446/12 - 

CNS, item III.2u) ; 

5. elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d); 

6. manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e 

responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - 

CNS, item XI.2f); 

7. encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos 

pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - 

CNS, item XI.2g) e, 

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto 

ou não publicação dos resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h). 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1089303.pdf 

20/05/2018 
20:11:27 

 Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 

Documento_3_Projeto_AVALIACAO_H 
OSPITAL_NORDESTE_BRASILEIRO_ 

20/05/2018 
20:00:20 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

Investigador DIFICADO.pdf 20/05/2018 
20:00:20 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura Investigador 

Documento_3_Projeto_AVALIACAO_H 
OSPITAL_NORDESTE_BRASILEIRO_ 
MODIFICADO.doc 

20/05/2018 
20:00:04 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

Outros Respostas_as_pendencias.pdf 20/05/2018 
19:55:49 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

Outros Respostas_as_pendencias.docx 20/05/2018 
19:55:16 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 
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Declaração de 
Instituição e Infraestrutura 

Documento_6_CartadeAnuenciadoHospi 
talGeraldeFariasBrito_MODIFICADO.pdf 

20/05/2018 
19:54:20 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento/ Justificativa 
de Ausência 

TCLE_HospitalGeraldeFariasBrito_MOD 
IFICADO.pdf 

20/05/2018 
19:53:52 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 
Justificativa de Ausência 

TCLE_HospitalGeraldeFariasBrito_MOD 
IFICADO.docx 

20/05/2018 
19:53:38 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

Documento_11_Justficativadaausenciad 
eversaoeditavelHospitalFariasBrito_MO 
DIFICADO.pdf 

20/05/2018 
19:53:18 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

Documento_11_Justficativadaausenciad 
eversaoeditavelHospitalFariasBrito_MO 
DIFICADO.docx 

20/05/2018 
19:53:04 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

Outros Documento_10_FormularioCEPUFRNdo 
HospitalGeraldeFariasBrito_MODIFICAD O.pdf 

20/05/2018 
19:52:41 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

Outros Documento_10_FormularioCEPUFRNdo 
HospitalGeraldeFariasBrito_MODIFICAD O.docx 

20/05/2018 
19:52:13 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

Documento_8_TermodeConfidencialidad 
edoHospitalGeraldeFariasBrito_MODIFI CADO.pdf 

20/05/2018 
19:51:15 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

Documento_8_TermodeConfidencialidad 
edoHospitalGeraldeFariasBrito_MODIFI 
CADO.docx 

20/05/2018 
19:50:46 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

Documento_5_Declaracaodenaoiniciodo 
HospitalGeraldeFariasBrito_MODIFICAD O.docx 

20/05/2018 
19:50:17 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

Documento_5_Declaracaodenaoiniciodo 
HospitalGeraldeFariasBrito_MODIFICAD O.pdf 

20/05/2018 
19:49:53 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

Folha de Rosto Folha_de_rosto_MODIFICADO.pdf 20/05/2018 
19:42:59 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 

Documento_7_TermodeConcessaodoHo 
spitalGeraldeFariasBrito.pdf 

10/04/2018 
22:18:59 

DANIELE VIEIRA 
DANTAS 

Aceito 
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Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

NATAL, 07 de Junho 
de 2018 

 

 

Assinado por: 

LÉLIA MARIA 
GUEDES QUEIROZ 

(Coordenador) 
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