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RESUMO 

 

Introdução: Estudo aborda a avaliação das condições de preenchimento dos 

prontuários da Policlínica Comunitária de Jurujuba no que se refere à qualidade de 

registros das condições de saúde e obtenção de indicadores que possibilitem ações 

em saúde na comunidade afim de identificar falhas em registros dos cuidados 

obtidos e informações relevantes, que dificultam não só a comunicação entre a 

equipe, mas também planejamento e avaliação das intervenções a serem realizadas 

para melhora do quadro e prognóstico. Questão da pesquisa: Quais as lacunas no 

preenchimento das informações demográficas e de saúde nos prontuários? 

Objetivos: Mapear o registro das informações inseridas nos prontuários relacionadas 

à qualidade, identificação e legibilidade. Analisar a qualidade do preenchimento dos 

prontuários pela equipe multidisciplinar. Metodologia: Trata-se de um estudo 

exploratório-descritivo, de abordagem quantitativa, retrospectivo, realizado na 

Policlínica Comunitária de Jurujuba. Foram considerados, após os critérios de 

inclusão e exclusão, o total de 347 prontuários. Resultados: Neste capítulo são 

apresentados dados coletados, onde são organizados em três categorias: 

Prontuários distribuídos por localidade, Perfil dos prontuários por especialidade, 

Perfil de preenchimento. Considerações finais: finaliza-se esse estudo mostrando 

que os instrumentos de gestão são primordiais para uma gestão de qualidade, bem 

como avaliação do serviço oferecido, condições de serviço por parte dos 

profissionais, de forma a embasar e potencializar as suas ações para que tenham 

mais resultados, de forma mais eficaz. 

Palavra Chave: Modelo de atenção à saúde, Cuidado Multidisciplinar,              

Registro, Sistemas de informação, Qualidade da assistência à saúde.   

                        

                                                                  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: This study deals with the evaluation of the fulfillment of conditions of the 

Polyclinic Community Jurujuba of records regarding the quality records of health and 

obtaining indicators for the health actions in the community in order to identify gaps in 

records of care obtained and relevant information to make not only the 

communication between the team, but also planning and evaluation of interventions 

to be undertaken for improvement of the condition and prognosis. Research 

question: What are the gaps in filling demographic and health information from 

medical records? Objectives: Mapping the record of the information entered in the 

records related to quality, identification and legibility. To analyze the quality of 

information from medical records by the multidisciplinary team. Methodology: This is 

an exploratory-descriptive study, quantitative, retrospective approach, held at 

Community Polyclinic Jurujuba. They were considered, after the criteria for inclusion 

and exclusion, total 347 records. Results: This chapter presents data collected, which 

are organized into three categories: Medical records distributed by location, profile of 

records by specialty, filling profile. Final Thoughts: finish up this study showing that 

the management tools are essential for quality management and evaluation of the 

service offered, conditions of service by professionals in order to base and 

strengthen their actions to have more results in a more effective manner. 

Keyword: Health care model, Care Multidisciplinary, Registration, Information 

Systems, Quality health care. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A Lei 8.080/1990, regulamentada pelo Decreto 7508/2011, que regula as 

ações e serviços de saúde em âmbito nacional, determina como princípios do SUS: 

universalidade de acesso, integralidade da assistência e equidade. A integralidade 

significa oferecer todos os tipos de serviço da área de saúde, que sirvam à 

promoção, proteção e recuperação da saúde. A cobertura de toda esta gama de 

ações requer uma organização que otimize os recursos disponíveis. (BRASIL,1998) 

A organização do SUS em nosso país está assentada em três pilares: rede 

(integração dos serviços interfederativos), regionalização (região de saúde) e 

hierarquização (níveis de complexidade dos serviços). Estes são os pilares que 

sustentam o modelo de atenção à saúde, conforme dispõem o art. 198 da CF. A 

Constituição ao estatuir que o SUS é um sistema integrado, organizado em rede 

regionalizada e hierarquizada, definiu o modelo de atenção à saúde e a sua forma 

organizativa.(BRASIL,1998). 

Nesse sentido, o modelo de atenção à saúde, que se centra em níveis de 

complexidade dos serviços, deve ser estruturado pela atenção básica, principal porta 

de entrada no sistema, a qual deve ser a sua ordenadora. A hierarquização se 

compõe da atenção primária ou básica; atenção secundária e terciária ou de média 

e alta complexidade (ou densidade tecnológica), que devem comunicar entre si de 

forma articular os serviços de acordo com as necessidades de saúde do usuário. 

No entanto, uma análise dos sistemas de atenção à saúde, em perspectiva 

internacional (CONASS, 2011), mostra a predominância de sistemas fragmentados, 

voltados para atenção às condições agudas e o agravamento de condições crônicas. 

Os sistemas fragmentados de atenção à saúde são aqueles que se organizam 

através de um conjunto de pontos de atenção à saúde isolados, incomunicáveis e 

incapazes de prestar uma atenção contínua à população.  

Entendido como mecanismo de encaminhamento mútuo de pacientes entre 

os diferentes níveis de complexidade dos serviços, o sistema de referência e 

contrarreferência (RCR) é reconhecido como elemento para a integração das redes 

de saúde (Serra, 2016). Este sistema atende também às perspectivas organizativas 

no que diz respeito ao estabelecimento das relações entre as unidades de prestação 

de serviços, levando em conta a hierarquização dos níveis de complexidade 
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tecnológica do processo de produção das ações de saúde, e também se mostra 

mais efetiva no ponto de vista gerencial relativa aos mecanismos de condução do 

processo de reorganização das ações e serviços.  

Para isso é necessário o uso de Sistemas de Informação (SIS) que revertem 

dados de casos associados a determinado fator em indicadores sociais, essas 

informações devem estar presentes nos prontuários dos pacientes, de 

responsabilidade de cada instituição de saúde. 

A International Organization for Standardization (ISO) define que o prontuário 

do paciente é a coleção de informação relativa ao estado de saúde de um sujeito 

armazenada e transmitida em completa segurança, acessível a qualquer usuário 

autorizado. O prontuário deve seguir um padrão para a organização da informação, 

aceito universalmente e independente do sistema. Seu principal objetivo é assegurar 

serviços de saúde de modo contínuo, eficiente e com qualidade, juntamente com 

informação retrospectiva, corrente e prospectiva. 

Os Indicadores em saúde são calculados com base no registro informações 

que determinam a o desempenho do sistema de saúde, bem como a situação 

sanitária de uma população e vigilância das condições de saúde. A qualidade de um 

indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação 

(frequência de casos, tamanho da população em risco) e da precisão dos sistemas 

de informação empregados (registro, coleta, transmissão dos dados). (BRASIL, 

2009) 

Sendo assim, o objeto desta pesquisa se refere aos fatores que influenciam o 

preenchimento inadequado e sem informações coerentes e relevantes, dos 

prontuários pela equipe de saúde. Em alguns campos de ensinos teórico-práticos, 

foram observados falhas em registros relacionados tanto a informações de saúde do 

paciente quanto à ações realizadas pela equipe, o que dificulta não só a 

comunicação multidisciplinar, como identificação do público a ser atendido no 

serviço de saúde. 

É importante para essa pesquisa a fundamentação dos princípios que o 

serviço de atenção à saúde comunitária deve cumprir. Com os dados preenchidos 

corretamente, o resultado de qualquer busca que será feita posteriormente será 

mais próximo á realidade, e os profissionais terão maior facilidade de cumprir com 

essa responsabilidade, tendo assim melhor condição do trabalho e maior alcance 
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das necessidades de saúde da comunidade, potencializando e acelerando o 

processo de ação em saúde.   

A Policlínica Comunitária de Jurujuba pertence à rede básica de Niterói, 

vinculada ao PMF, oferecendo consultas de especialidades, e grupos de apoio à 

tabagismo, hipertensos e diabéticos (Hiperdia), entre outros. Além do quantitativo de 

prontuários e ações vinculadas ao serviço, a escolha também se deu pela realização 

de atividades do Programa de Pesquisa/Extensão da Universidade Federal 

Fluminense: “Educar para melhor cuidar: Uma cartografia das necessidades de 

saúde na Atenção Básica”, idealizado e orientado pela Professora Drª Barbara 

Pompeu Christovam e pertencente ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania 

e Gerência em Enfermagem (NECIGEN), vinculado à linha de Pesquisa e Educação 

e Cidadania na Enfermagem.  

Em diversas ocasiões onde são apresentadas pesquisas fundamentadas por 

informações buscadas em prontuários de instituição de saúde, observa-se viés que 

prejudicam o contexto de indicadores e epidemiologia que podem resultar em ação 

em saúde. São pesquisas e atividades com relevância não apenas acadêmica, mas 

social, podendo acrescentar qualidade ou resolutividade aos problemas propostos, e 

tudo isso é colocado a perder por falta de informações simples, relevantes e 

conclusivas.  

Moreira (2015) menciona o mapeamento a ser realizado pelo enfermeiro na 

Atenção Primária para o planejamento de intervenção de cuidados de saúde na 

comunidade Jurujuba/Niterói, onde 11% dos 235 casos de HAS avaliados 

encontravam-se sem atualização em prontuário. 

Pouco se especifica o que interfere nesse processo de comunicação entre os 

profissionais no questionamento sobre as dificuldades que podem estar na própria 

capacitação, na estrutura do serviço de saúde, no sistema empregado, ou até 

mesmo no paciente que se recusa a fornecer determinadas informações.  

Neste contexto, a questão de pesquisa que direciona o presente estudo é: 

Quais as lacunas no preenchimento das informações demográficas e de saúde nos 

prontuários? Os objetivos desta pesquisa são: Mapear o registro das informações 

inseridas nos prontuários relacionadas à qualidade, identificação e legibilidade; 

Analisar a qualidade do preenchimento dos prontuários pela equipe multidisciplinar. 
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2. BASES TEÓRICAS  

 

 

2.1. SUS  

 

 

O Sistema de saúde atual encontrado no Brasil foi implementado na década 

de 90 e assegurado pela Lei orgânica da saúde (LEI Nº 8.080, DE 19 DE 

SETEMBRO DE 1990) que regulamenta as ações e serviços de saúde de forma 

hierarquizada, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 

eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. Essa lei 

traz descentralização e integralização do serviço, definindo as atribuições de cada 

esfera de governo, com atendimento integral priorizando atividades preventivas e 

participação da comunidade, prevalecendo o modelo assistencialista. São pilares do 

SUS a Universalidade de acesso ao sérvio de saúde em todos os níveis de 

assistência; a Integralidade da assistência com sistema de referenciamento onde o 

cuidado é continuado; a Equidade onde todos são iguais perante ao SUS e seus 

servidores e a Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 

Os serviços divididos entre as esferas são separados em níveis primário, 

secundário e terciário, de acordo com níveis de estrutura e tecnologia requerida. No 

nível Primário encontramos Unidades Básicas de Saúde, os Módulos do Programa 

Médico de Família e as Policlínicas Comunitárias, onde são realizados procedimento 

básicos e de rotina, em estreito contato com a população, se constituindo como 

“porta de entrada” preferencial do Sistema. A rede secundária é composta pelos 

ambulatórios de especialidades, que ofertam assistência especializada assim como 

procedimentos e alguns exames de média complexidade, como exames por 

imagens, broncoscopias, endoscopias etc. Estão inclusos policlínicas de 

Especialidades, Unidades de Pronto Atendimento, bem como Hospitais Escolas, e 

alguns hospitais que também oferecem ambulatórios de especialidades, onde são 

realizados procedimentos de intervenção e tratamentos a casos crônicos e agudos 

de doenças, assim como exames de média complexidade.  

Já nos níveis Terciários, como os Hospitais de Grande Porte, públicos ou 

particulares, são realizados procedimentos invasivos, de grande porte e de maior 

risco à vida, e também de suporte básico à vida. Nesses hospitais, também podem 
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funcionar serviços quaternários, de transplante de tecidos, como pulmão, coração, 

fígado, rins, dentre outros.  

Seguindo o raciocínio da hierarquia de recursos e acessibilidade, a atenção 

primária, é a base desse sistema sendo vista como porta de entrada, estruturada 

com planejamento de territorialização, buscando a família como base para ações de 

prevenção e cuidados em saúde, sendo dali, distribuídos para outros níveis de 

cuidado. Tamanha responsabilidade em ser o centro organizacional de todo o 

sistema de saúde do país requer pouca estrutura física e de materiais, porém, 

instrumentos de acolhimento, levantamento de problemas, integralização do serviço 

e resolutividade bem estruturados e eficientes de forma que capte a população de 

uma comunidade e ofereça serviços preventivos, educativos, continuados e 

unidirecionais, resultando em diminuição de atendimentos em nível terciário.  

Cunha (2005) também defende que a rede básica de serviços de saúde não 

tem conseguido se tornar a “porta de entrada” mais importante para o sistema de 

saúde. Fato confirmado pela alta demanda aos níveis de maior complexidade a 

partir de necessidades passíveis de resolução na atenção básica, onde a população 

elege tais serviços de maior densidade (emergências e pronto-socorro) como forma 

de acessar o sistema. 

A definição apresentada pela OPS (2008) era que “modelo de atenção” é uma 

forma de organização das unidades de prestação de serviços de saúde, ou seja, 

uma forma de organização dos estabelecimentos de saúde, a saber, centros de 

saúde, policlínicas, hospitais. Nessa perspectiva, a organização dos serviços deve 

abandonar o formato piramidal, unidirecional e centralizado, para assumir um 

formato de rede, entendida como conjunto de estabelecimentos voltados à prestação 

de serviços contínuos interligados por mecanismos de referência e contra-referência, 

constituindo assim, redes integradas de atenção a problemas ou grupos 

populacionais específicos, as quais constituem a base operacional de sistemas de 

saúde (MENDES, 2009).  

 
 

O modelo assistencial em rede atende às perspectivas técnico-
assistenciais, que diz respeito às relações estabelecidas entre o sujeito das 
práticas e seus objetos de trabalho, relações estas mediadas pelo saber e 
tecnologia que operam no processo de trabalho em saúde, em vários 
planos, quais sejam os da promoção da saúde, da prevenção de riscos e 
agravos, da recuperação e reabilitação (TEIXEIRA, 2003).  
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O principal elemento para a integração das redes de saúde é um efetivo 

sistema de referência e contrarreferência (RCR), entendido como mecanismo de 

encaminhamento mútuo de pacientes entre os diferentes níveis de complexidade 

dos serviços. O Ministério da Saúde define este sistema, inclusive, como um dos 

elementos-chave de reorganização das práticas de trabalho que devem ser 

garantidas pelas equipes de saúde da família (ESF). (BRASIL, 2010) 

A abordagem da integração dos sistemas e redes de saúde envolve diversos 

aspectos interrelacionados, tais como: regulação dos serviços; processos de gestão 

clínica; condições de acesso aos serviços; recursos humanos; sistemas de 

informação e comunicação e apoio logístico.  

 A regulação dos serviços é tarefa indelegável do gestor do sistema de saúde 

e envolve processos tais como: planejamento da oferta de ações e serviços com 

base nas necessidades de saúde da população; estabelecimento de 

responsabilidades e de metas quantitativas e qualitativas da atenção para as 

unidades de prestação de serviços dos diferentes níveis de complexidade; regulação 

da utilização dos serviços; monitoramento e avaliação dos resultados alcançados 

para a correção dos processos de trabalho. 

As condições de acesso da população às ações e serviços de saúde 

dependem tanto de sua proximidade das unidades dos diferentes níveis de 

complexidade quanto do dimensionamento adequado da oferta em relação ao 

número de habitantes e suas necessidades de saúde. Um elemento crítico para a 

garantia do acesso é o direito da população à informação sobre os serviços 

disponíveis, seus respectivos horários e as precondições requeridas para o acesso 

aos procedimentos especializados. Isto demanda, inclusive, uma denominação clara 

de cada nível de atenção e das unidades e serviços ofertados a fim de facilitar sua 

identificação pelos usuários. 

Em relação aos recursos humanos, é necessário considerar a formação e a 

experiência profissional, as condições de trabalho e a existência de mecanismos de 

educação permanente, para assegurar a atualização dos seus conhecimentos.  

A necessidade de avanço do modelo de medicina familiar identificada como 

modelo a ser adotado no município fez com que no princípio do ano de 1995 uma 

nova organização administrativa fosse dada a FMS/Niterói com a criação da 

Superintendência de Atenção Ambulatorial e Saúde Coletiva e a dissolução dos 
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distritos sanitários. Começava a ser desenhada, a partir daí, o modelo de 

descentralização pelas Policlínicas Comunitárias.(CUNHA, 2005,p.92) 

Sendo assim, o modelo de saúde de Niterói engloba níveis de complexidades 

em um único serviço, como exemplo no nível de atenção básica, apresenta-se as 

Unidades Básicas de saúde, o Programa médico de família que mantém vinculo com 

as Policlínicas Comunitárias, que visam especialidades médicas. Esse serviço 

primário que faz contato direto com a população, e só então de acordo com o 

levantamento de problemas é referenciado a outros níveis.  

Então, nas Policlínicas Comunitárias, a população recebe atendimento básico 

e especializado com recurso diagnóstico e vigilância em saúde, e as unidades 

responsabilizam-se por ações de referenciamento em rede e o acesso a um nível de 

maior densidade tecnológica com forte vinculação comunitária. 

A Policlínica Comunitária de Jurujuba atende a região de praias da Bahia e 

esta vinculada aos PMF Preventório I e II, PMF Cararejo / Ponto Final. As 

Especialidades abrangentes atualmente são odontologia, Nutrição, Cardiologia, 

Endocrinologia, Dermatologia, Psicologia, Neurologia, Alergista, 

Reumatologia, Fisioterapia, Vacinas Básicas, Exame do Pezinho, Eletrocardiograma, 

RX Dentário, BCG, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, além de serviços de 

vacina, teste do pezinho entre outros exames. 

 

 

2.2. SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

 

A OMS defende que Sistema de informação é o conjunto de componentes 

que atuam de forma integrada por mecanismos de coleta para solucionar dados 

pertinentes e transformá-los em informações para aqueles que planejam, financiam, 

proveem e avaliam os serviços de saúde. 

Instrumento de captação e registro de acontecimentos em alcance territorial, 

para que ocorra o cruzamento de dados afim que se forme indicadores e se tenha 

controle epidemiológico em um país/região, facilitando planejamento responsável e a 

execução de ações de que condicionem a realidade às transformações necessárias. 

As etapas de um Sistema de Informação envolvem a coleta, o processamento e a 

decisão/controle. (OMS,1981) 
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Os SIS agregam vantagens como controle da produtividade, redução de erros 

de registros, produção de relatórios específicos, melhora da qualidade de registros, 

potencialização dos indicadores. Porém o controle dos sistemas de informação é 

importante para que seja uma informação fidedigna a realidade. 

Na enfermagem, o SIS contribui para minimizar o tempo de serviço, otimizar o 

trabalho, melhorar qualidade de atendimento e tempo de comunicação entre 

membros da equipe, oferece informação à equipe multidisciplinar, reduz margem de 

erros e elimina redundâncias. 

Abaixo, alguns exemplos de Sistemas de Informação relevantes à saúde mais 

utilizados. 

Quadro 1 - Sistemas de Informação de Saúde.  Niterói, 2016. 

SISTEMAS EVENTOS INSTRUMENTOS 

DE COLETA 

FLUXO USOS (ALGUNS) 

SIM ÓBITO Declaração de 

óbito 

CARTÓRIO 

SMS 

REGIONAL 

SES 

Estudos de mortalidade, 

vigilância de 

óbitos.(infantil, materno) 

SINASC NASCIDO VIVO Declaração de 

nascido vivo 

UNIDADE 

SMS 

REGIONAL 

SES 

Monitoramento da saúde 

da criança, Vigilância a 

criança de risco. 

SINAN AGRAVOS SOB 

NOTIFICAÇÃO 

FINotificação e 

FIInvestigação 

UNIDADE 

SMS 

REGIONAL 

SES 

Acompanhamento dos 

agravos sob notificação. 

(surtos, epidemias etc) 

SIH INFORMAÇÃO 

HOSPITALAR 

AIH UNIDADE 

SMS 

REGIONAL 

SES 

Morbidade hospitalar, 

gestão hospitalar, custeio 

da atenção hospitalar. 

SAI PRODUÇÃO 

AMBULATORIAL 

BPA UNIDADE 

SMS 

REGIONAL 

SES 

Acompanhamento da 

produção ambulatorial, 

custeio da atenção 

ambulatorial. 

OUTROS API, SISVAN, SIAB, SIGAB, ETC. 

 Fonte: Sistemas de Informação – Ministério da Saúde. 
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2.3. PRONTUÁRIO 

 

 

Primeiro Relatório Médico conhecido situa-se no período entre 3000 e 2500 

a.C. pelo médico egípcio INHOTEP em um papiro (Medonça, 2006). Em 1944, o uso 

do prontuário foi introduzido no Brasil, pela Prof.ª Dr.ª Lourdes de Freitas Carvalho, 

no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(Medonça, 2006). O nome prontuário provem do latim prontuarium, lugar em que se 

guardam as coisas que devem estar à mão, despensa, armário. (Houaiss, 2001). 

O Ministério da saúde estabelece que “O prontuário é um conjunto de 

documentos padronizados, ordenados e concisos, destinado ao registro dos 

cuidados médicos e dos demais profissionais, prestados ao paciente em um 

estabelecimento de saúde.” (BRASIL,1992) 

O Conselho Federal de Medicina (CFM), pela Resolução n.º 1.638/02, define 

prontuário como documento único, constituído de um conjunto de informações, 

sinais e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos e situações 

sobre a saúde do paciente 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 prestada ao indivíduo. (BRASIL, 1992) 

A Portaria do MS/SAS/40 de 30/12/92 institui que o prontuário é um registro 

obrigatório, das atividades desenvolvidas pelas diversas categorias profissionais – 

médico, enfermeiro, odontólogo, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, 

nutricionista, farmacêutico, pessoal auxiliar. 

Destina-se, ainda, ao subsídio dos processos de gestão, ao ensino e à 

pesquisa em saúde; à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas; 

além de documentar demandas legais (VASCONCELLOS, 2008). 

O prontuário presente em determinada instituição pertence ao paciente, de 

uso de toda equipe multidisciplinar, a fim de descrever ocorrências, ações e 

cuidados e saúde prestados a determinado paciente, para conhecimento de toda 

equipe, bem como comunicação entre membros responsáveis pela sua assistência, 

e também de controle gerencial, sendo então documento de valor legal. Torna-se 

item obrigatório ao serviço de saúde em qualquer nível de assistência e serviço de 

saúde, devendo ser preenchido de forma legível, de acesso a toda a equipe 
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multidisciplinar e principalmente ao paciente, e encaminhado a cada 

referenciamento para continuidade do tratamento. 

O prontuário deve constar identificação do paciente, com dados de seus 

documentos oficiais, telefone para contato direto; História social do paciente como 

endereço, tipo de moradia, religião, raça, profissão e escolaridade; histórico familiar; 

Histórico de doenças pregressas; História da doença atual com anamnese, exame 

físico, exames complementares e resultados, hipóteses diagnósticas e diagnóstico 

definitivo, tratamento, registo de consultas e procedimentos. É obrigatória a 

identificação do profissional que prestou o atendimento, bem como quem realizou o 

registro, bem como guarda e manuseio adequados, de responsabilidade da equipe e 

da gerencia local. 

De acordo com a Lei 10241/99, é direito dos usuários do serviço de saúde o 

acesso irrestrito ao seu prontuário médico, a salvo quando oferece danos a 

terceiros, onde deve constar toda a sua história clinica, as medicações com suas 

dosagens utilizadas, registro da qualidade de sangue recebida e dos dados que 

permitam identificar a sua origem, sorologias e prazo de validade.  

O Prontuário é uma valiosa peça de defesa, sendo um documento legal, 

podendo ser usado para defesa em caso de acusações em seu exercício 

profissional, a ausência do prontuário ou seu preenchimento incompleto e parcial – 

coloca muitas vezes o profissional em situação precária perante a justiça, 

inviabilizando sua defesa. 

Também é fonte de dados e registros que possibilita auditorias e relatórios 

para demonstrar a qualidade e a quantidade do trabalho prestado através de 

análises de dados e estatísticas, de condutas e resultados. 

A Lei 8159/91, em seu art. 25 responsabiliza de forma penal, civil e 

administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir 

documentos de valor permanente ou considerado de interesse público e social.  

A resolução CFM 1821/07, em seu art.8º estabelece o prazo mínimo de 20 

(vinte) anos, a partir do último registro, para a preservação dos prontuários dos 

pacientes em suporte de papel, que não foram arquivados eletronicamente em meio 

óptico, microfilmado ou digitalizado. Nas resoluções de cada profissional da equipe é 

defendido o uso e a responsabilização do prontuário por cada profissional de saúde. 

São elas: 
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A Resolução CFO – 42 de 20.05.2003 prevê, no capítulo III, os deveres 

fundamentais do odontólogo e no art. 5º há referência ao segredo profissional, 

elaboração e atualização do prontuário com garantia do acesso e concessão de 

cópia mediante recibo de entrega. 

A resolução COFEN nº 240/2000, que aprova o código de ética, prevê no 

Capítulo iv, art. 29: manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento 

em razão da atividade. A lei nº 7.498 de 25.06.86 dispõe sobre o exercício da 

enfermagem; foi regulamentada pelo decreto nº 94.406 de 08.06.87 e prevê no seu 

art. 14 – item II anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de 

enfermagem. 

A Resolução COFEN 272/2002, prevê no Art. 2º que a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem deve ocorrer em todas as instituições de saúde, pública 

e privada; e no Art. 3º prevê que deverá ser registrada formalmente no prontuário do 

paciente/ usuário/ cliente. 

Resolução CFM n° 1605/00 normatiza a revelação do sigilo médico e o 

acesso ao prontuário médico onde o médico não pode, sem o consentimento do 

paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica (Art 1), devendo 

comunicar a autoridade competente em caso de doença compulsória (Art 2), e 

disponibilizar a autoridades competentes em casos de processo criminal (Art 4) ou 

defesa de próprio exercício, pelo conselho de medicina (Art 6). 

Cuidados no preenchimento dos prontuários devem ser observados como a 

confirmação da identificação do paciente no prontuário, data e horário do registro, 

relatar restritamente o que foi observado com informações coerentes e completas, 

evitando deboches, ou críticas. Evitar o uso de abreviações não padronizadas e que 

possam causar confusão na interpretação por outro profissional. Se, por qualquer 

motivo, não for possível o registro da atividade no dia de sua execução, registrar em 

outro momento referindo data e horário do ocorrido. O prontuário é um documento 

de caráter legal e sigiloso e apenas o que está descrito na pauta serve como prova 

de algum fato, servindo assim, como respaldo para qualquer profissional desde que 

o registro seja feito de forma correta. 
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2.4. O CUIDADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

 

 

Um dos pilares do modelo de Atenção Básica vigente no município hoje é a 

multidisciplinaridade da equipe para atender necessidades de saúde de famílias 

presentes na região. São equipes formadas por médico, enfermeiro, técnico de 

enfermagem, odontologistas, técnico em odontologia, assistentes sociais, 

psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e agentes comunitários de saúde. Levanta-

se então a questão de cuidado prestado por vários profissionais que interagem e fim 

de alcançar o modelo de saúde previsto para a comunidade, visto seus riscos 

epidemiológicos, territoriais e sociais. 

Além do trabalho multidisciplinar, o resultado do trabalho em equipe colabora 

para o sucesso das ações executadas. Faria & Alves (2015, p.75) distinguem 

trabalho multiprofissional de trabalho em equipe, como conceitos que interagem 

entre si: 

 
 

O trabalho multiprofissional pressupõe a produção de saberes, a troca de 
conhecimentos e experiências, a prática produtiva, a construção e 
manutenção de vínculos entre profissionais e usuários. No trabalho em 
equipe, existe o compartilhamento do planejamento e de tarefas entre os 
profissionais envolvidos. 

 

 

Para que o serviço tenha resultados em uma equipe multidisciplinar é 

necessário, alem de questões éticas, que haja comunicação, continuação do 

cuidado, troca de informações, divisão de planejamentos e tarefas, doação de 

conhecimentos a cerca dos saberem científicos e experiências pessoais, além de 

alguns instrumentos que facilitam esse acesso de um profissional ao outro, como por 

exemplo, o prontuário. 

Seguindo o raciocínio de equipe multidisciplinar e trabalho em equipe, 

observa-se além dos limites de uma equipe da atenção básica, para comunicação e 

referenciamento entre sistemas de saúde, pelos profissionais. Mendes (2002, p 50) 

apontou a dificuldade de a atenção primária à saúde se comunicar fluidamente com 

a atenção secundária à saúde e esses dois níveis também não se articulam com a 

atenção terciária à saúde, nem com os sistemas de apoio, nem com os sistemas 
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logísticos, o que torna o serviço incompleto, incapaz de servir a população de forma 

continuada, ampliada e resolutiva à população. 

Cabe avaliar se a prática de trabalho em equipe esta sendo exercitada em 

seu período de capacitação na formação acadêmica hospitalar do profissional de 

saúde. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, de abordagem quantitativa, 

retrospectivo, realizada na Policlínica Comunitária de Jurujuba, no município de 

Niterói.  

O estudo de abordagem quantitativa que segundo Figueiredo (2005) há 

questão pontual que é a objetividade. Refere-se a fatos relativos ao mundo concreto, 

objetivo e mensurável, concebidos das ciências naturais ou sociais. Caracteriza-se 

pelo processo de quantificação, tanto no processo de coleta de informações, como 

no tratamento destas por meio de técnicas estatísticas e procedimentos 

matemáticos. Representa, em principio, a intenção de garantir a precisão dos 

resultados, visto que aumenta a margem de segurança na comprovação das 

hipóteses ou do problema formulado.  

Entende-se o estudo como exploratório-descritivo, por ser necessário cumprir 

etapas das duas classificações para atingir o objetivo geral desse estudo. Iniciando 

com levantamento bibliográfico para obtenção de dados que fundamentem ações, 

com a busca e avaliação da qualidade das informações presentes nos prontuários, 

avaliando o seu impacto diante do planejamento, acompanhamento e 

implementação de ações interventivas com base na identificação das prioridades de 

saúde da população. 

. No enfoque descritivo, se busca avaliar o cenário do meu estudo, 

descrevendo características da população, do serviço de saúde e dos funcionários, 

estabelecendo relação entre eles. É prevista coleta de dados através de instrumento 

para o levantamento do objeto de estudo, comprovando tais características.  

 

 

3.1. CENÁRIO DO ESTUDO  

 

 

O estudo foi realizado na Policlínica Comunitária de Jurujuba (PCJ) unidade 

de saúde pertencente à Rede Básica de Saúde da Fundação Municipal de Saúde de 
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Niterói (FMS/Niterói), que se caracteriza como instituição pública municipal, campo 

de ensino teórico-prático e de estágio supervisionado de disciplinas do Curso de 

Graduação em Enfermagem e Licenciatura e do Curso de Medicina da UFF.  

A unidade realiza consultas e procedimentos de média complexidade por uma 

equipe multidisciplinar de saúde, composta por médicos nas especialidades de 

neurologia, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, nefrologia, homeopatia, 

reumatologia, alergologia; fisioterapeutas, nutricionista, terapeuta ocupacional, 

odontólogos e psicóloga. Na seção da recepção a equipe é formada por cinco 

recepcionistas que se reversam entre os turnos da manha e da tarde.  

A Policlínica está localizada no bairro de Jurujuba, região sul do município de 

Niterói. Sua área de abrangência engloba os bairros de Jurujuba, Charitas e parte de 

São Francisco. Por se tratar de uma Policlínica Comunitária tem por prioridade 

prestar atendimento aos moradores da sua área de abrangência, dar suporte 

assistencial aos pacientes cadastrados no Programa Médico de Família de Jurujuba 

e dos Módulos do Preventório I e II. Também realiza atendimento nas 

especialidades médicas supracitadas, referenciadas por outras unidades de saúde 

do município.  

 

Figura 1 - Município de Niterói dividido em regiões. 

 

FONTE: Plano Municipal de Assistência Social – 2014/2017. Prefeitura de Niterói, 2014. 

 

A seguir, o quadro 2 relaciona os dados populacionais aos bairros referentes 

à área de abrangência da PCJ, discriminando homens e mulheres e enumerando a 

média de moradores por domicílio. 
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Quadro 2 - Dados Populacionais segundo IBGE. 

DADOS POPULACIONAIS – IBGE 

BAIRRO POPULAÇÃO Homens x Mulheres Média de 

moradores por 

Domicílios 

Jurujuba 2.797 hab H: 1.366 

M: 1.431 

3.1 

São Francisco 9.712 hab H: 4.465 

M: 5.247 

2.9 

Charitas 8.121 hab H:3.899 

M: 4.222 

3.2 

FONTE: Censo 2010, IBGE. 

 

 

3.2. ACESSO À POLICLÍNICA COMUNITÁRIA DE JURUJUBA  

 

 

A proposta da rede de atenção à saúde disposta no município baseia-se na 

reorganização das práticas de saúde que leve em conta a necessidade de adequar 

as ações e serviços à realidade da população em cada unidade territorial, definida 

em função das características sociais, epidemiológicas e sanitárias (BRASIL, 2014). 

É uma busca à prática de saúde que garanta a promoção à saúde, à continuidade 

do cuidado, a integralidade da atenção, a prevenção e em especial, a 

responsabilização pela saúde da população, com ações permanentes de vigilância 

em saúde. 

Por ser denominada Policlínica Comunitária, a PCJ tem como característica a 

responsabilidade sanitária pela atenção de média complexidade a população 

residente nos bairros de Jurujuba, Charitas e parte de São Francisco, prestar 

atendimento especializado as unidades do Programa Médico de Família de Jurujuba 

(principalmente) e Preventório, além de prestar atendimento a clientela referenciada 

por outras unidades de saúde do município. 
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Assim, o percurso do paciente dentro da PCJ se inicia na recepção, dando 

início ao prontuário original (Anexo 1) usado na PCJ com a apresentação de xerox 

de documentos oficiais como Registro Civil (RG), Comprovante de residência e 

Ficha de Referência e Contrarreferência preenchido pelo local de origem, que 

realizou a marcação da consulta. Nem sempre o paciente apresenta esse 

instrumento, muitas vezes relata não ter sido encaminhado por nenhum 

estabelecimento de saúde, sendo realizada a marcação de consulta na própria 

recepção, “intuitivamente” como estratégia de captação, devendo, posteriormente 

ser referenciado ao PMF da sua região. Também é uma dificuldade no ato da 

abertura do prontuário a falta desses documentos oficiais. Desta forma, a única fonte 

que o funcionário possui para preenchimento dos dados do prontuário é o próprio 

relato do paciente, o que resulta em preenchimento incompleto ou ausente dos 

dados.  

No ato da consulta, o paciente é avaliado e sua conduta é determinada pelo 

médico especialista, seja de continuidade do tratamento com o requerimento de 

exames, a possibilidade de retirada de medicação na própria PCJ, ou até mesmo o 

encaminhamento para grupos de atividades, também há a possibilidade de 

encaminhar o paciente para outra especialidade. A data para retorno é marcada, e o 

tratamento prossegue, sendo necessário o uso de ações de contrarreferencia (ou 

referencia em caso de Livre Demanda), para o PMF, ou estabelecimento de origem. 

Em caso de não comparecimento por parte do paciente no ato da consulta, ou 

o não retorno do mesmo, é dado como situação de abandono do acompanhamento. 

Não foram encontrados nos prontuários quaisquer relatos de buscas ativas. Na 

Figura 2 que se segue, o Fluxograma do acesso à PCJ demonstra como se dá esse 

acesso e o caminho que o paciente deve percorrer auxiliando na melhor visualização 

deste processo.  
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Figura 2 - Fluxograma do acesso à PCJ. Niterói, 2016. 

 

 

FONTE: Dados do autor. Niterói, 2016.  

 

 

3.3. AMOSTRA DA PESQUISA 

 

 

Foram encontrados 6.859 prontuários de grupos familiares cadastrados na 

Policlínica Comunitária de Jurujuba, e alocados em arquivo, contendo envelopes 

com nome e numeração do grupo familiar, diferenciando integrantes da família. 

Referenciado 

pelo PMF 

Abertura de 

prontuário. 

Cartão SUS; Doc 

com foto; 

Comprovante de 

Residência. 

Fim 

Compareceu à 

Consulta? 

 

Abandono 

Seguir 

Acompanhamento 

Referenciar ao 

PMF 

 

SIM 

NÃO 
Livre Demanda 

Conduta 

Encaminhar 

para exames 

SIM 

 

NÃO 

Marcação de 

consultas na PCJ. 

 

Consulta marcada 

pelo Sistema. 

 

Encaminhar à 

outra 

especialidade 

Após contato, 

paciente 

compareceu à 

consulta ? 

NÃO 

SIM 
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Devido ao alto numero de prontuários encontrados, observou-se a falta de controle 

de informações como, por exemplo, a situação de cada prontuário, como ativos, 

inativos, óbitos entre outras situações que o exclui do objetivo da pesquisa.  

Definiu-se, então, como critério de inclusão os prontuários abertos no período 

entre os meses de Julho de 2015 a Junho de 2016. Foram excluídos os prontuários 

abertos para atendimento da especialidade de Odontologia (Anexo 2) por apresentar 

um formulário de avaliação diferente dos demais e, os prontuários abertos no 

período mas que não apresentaram nenhum registro de consulta.  

Assim, no período em estudo foram selecionados 439 prontuários 

inicialmente, sendo excluídos 92 prontuários dos quais 48 eram prontuários da 

especialidade Odontologia e 44 encontravam-se sem registro. Desta forma, a 

amostra final do estudo foi constituída de 347 prontuários válidos. 

A escolha do recorte temporal se deu pela possibilidade de encontrar um 

cenário mais próximo do atual, englobando os mesmos profissionais e as mesmas 

condições de trabalho, favorecendo a implementação de estratégias que reduzam 

essas dificuldades.  

 

 

3.4.  COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados ocorreu em duas etapas, na primeira realizou-se o 

levantamento do total de prontuários abertos na Policlínica e definição da amostra 

final do estudo, sendo operacionalizada no período de 07 a 23 de março de 2016. 

Na segunda etapa foram coletados os dados da pesquisa, no período de 06 a 10 de 

junho de 2016, de segunda a sexta feira de 9 às 17 horas, totalizando 40 horas. 

Para tal utilizou-se um Formulário Estruturado já pré-existente fruto do projeto 

a qual este trabalho está inserido, que tem por finalidade avaliar qualidade de 

preenchimento das informações comumente realizadas em consulta, informações 

essas relevantes para a formação do perfil epidemiológico do local. O instrumento é 

dividido em quatro partes, a saber: Tipo; Identificação; Avaliação do Atendimento e 

Legibilidade; Preenchimento (Anexo 3).  

Nos quadros apresentados a seguir (Quadros 3, 4, 5 e 6), foram 

correlacionados as informações requeridas, como devem ser preenchidas no 
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instrumento de coleta e o qual é a informação que deve ser encontrada no 

prontuário. A primeira parte do formulário refere-se ao item Tipo e este deve conter 

informações de controle administrativo interno, preenchido na recepção. No quadro 

3 são apresentadas as variáveis e definição de cada subitem avaliado na seção I – 

Tipo. 

 

Quadro 3 - Variáveis e definição da parte I – Tipo. Niterói, 2016. 

PARTE I: TIPO 

Prontuário Numeração Deve constar o numero do 

prontuário. 

 

Situação A: prontuário Adaptado. 

O: prontuário Original. 

Prontuário original 

padronizado pela prefeitura, 

ou adaptado para suprir a 

falta do impresso original. 

Referenciado X: referenciado de outra 

unidade de saúde. 

- : Sem guia de 

referenciamento. 

Controle de referencia. 

FONTE: Dados do autor. Julho/2016. 

 

O Segundo item é Identificação, também preenchido por profissionais da 

recepção, referem-se aos dados que identificam o paciente, conforme apresentado 

no quadro 4, a seguir. 
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Quadro 4 - Variáveis e definição da Parte II – Identificação. Niterói, 2016. 

PARTE II: IDENTIFICAÇÃO 

Nome P: Presente 

A: Ausente 

I: Incompleto 

Deve constar o nome 

completo do paciente. 

Nome da Mãe P: Presente 

A: Ausente 

I: Incompleto 

Deve constar o nome 

completo da mãe do 

paciente, de acordo com o 

documento RG. 

Admissão Data Deve constar a data de 

abertura do prontuário na 

unidade.  

Endereço P: Presente 

A: Ausente 

I/CEP: Faltando apenas o 

CEP 

I: Incompleto 

Deve constar todas as 

informações referente ao 

endereço residencial do 

paciente: Logradouro, 

Número, Casa/ bloco/ 

apartamento, Bairro e Cep.  

Sexo P: Presente 

A: Ausente 

I: Incompleto 

Deve constar o sexo: 

Masculino ou Feminino 

Cor P: Presente 

A: Ausente 

I: Incompleto 

Deve Constar a classificação 

de cor segundo IBGE.  

Data de Nascimento P: Presente 

A: Ausente 

I: Incompleto 

Deve ser preenchido 

segundo informações do 

documento RG do paciente. 

Consta dia, mês e ano.  

Telefone P: Presente 

A: Ausente 

Numero do telefone 

residencial e/ou celular, onde 

seja possível o contato com o 

paciente. 

    FONTE: Dados do autor. Julho/2016. 

 

Na etapa 3, são preenchidos dados referentes ao atendimento 

multidisciplinar, denominado no instrumento de coleta como Avaliação do 

Atendimento. Constam dados como identificação do atendimento que o paciente 

necessita, deve ser preenchido pelo médico, ou enfermeiro no ato da consulta e 

avaliação do paciente (Quadro 5). 
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Quadro 5 - Variáveis e definição da parte III – Avaliação do atendimento e das 

informações. Niterói, 2016. 

ETAPA 3: AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO E LEGIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES 

Especialidade 

Ausente  
Neurologista 

Cardiologista 

Dermatologista 

Cardiologista 

Psicologista 

Terapeuta Ocupacional 

Nutricionista 

Endocrinologista 

Nefrologista 

Alergista 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

Reumatologia 

 
 

Deve constar a especialidade na qual o paciente 
requer acompanhamento.  

Motivo da Consulta 
P: Presente 
A: Ausente 

Deve enfatizar a necessidade principal do 
paciente. 

História Atual 

P: Presente 
A: Ausente 
 

Relata qual é o quadro atual do paciente de 
forma Geral, não apenas no enfoque da 
especialidade. Especifica doenças crônicas, 
tratamento em andamento, medicações usadas 
entre outros dados.  

História Pregressa 
P: Presente 
A: Ausente 
 

Assegura qual é o histórico de doença ou 
procedimentos que o paciente apresentou, 
mesmo já apresentando cura.  

História Familiar 
P: Presente 
A: Ausente 
 

Levantamento de doenças na família, 
envolvendo pais, irmãos e avós.  

História Fisiológica 

P: Presente 
A: Ausente 
 

Informação sobre a ocupação do paciente,como: 
onde trabalha, onde reside, viagem recente, 
atividades recreativas,  animais de estimação, 
exposição a agentes patogênicos.  

História Sócio- 
Ocupacional 

P: Presente 
A: Ausente 

Informa se o paciente faz uso ou é dependente 
de Alcool, Tabaco ou outras Drogas.  

Sinais Vitais 
P: Presente 
A: Ausente 

Avalia e estabelece parâmetros para a 
Temperatura, Pulsação, Respiração, e Pressão 
arterial. 

Exame Físico 

P: Presente 
A: Ausente 

Avaliação física do paciente: Inspeção (olhar o 
corpo despido), Palpação (sentir o corpo com os 
dedos e palmas das mãos), Ausculta (ouvir 
sons), Percussão (produção de sons, por 
batidas suaves em áreas específicas do corpo).  

Diagnóstico 
P: Presente 
A: Ausente 

Apresenta a conclusão da investigação 
realizada. Resposta à motivação da consulta. 

Exames Solicitados 
P: Presente 
A: Ausente 

Caso seja solicitado exame para investigação ou 
avaliação, e seu resultado. 

Conduta 
P: Presente 
A: Ausente 

Descreve a ação do profissional diante do 
quadro. Envolve pedido de exames, 
encaminhamento ou tratamento.  

Intercorrência 
P: Presente 
A: Ausente 

Eventualidade fora d esperando durante o 
tratamento realizado.  

Assinatura do 
profissional 

P:Presente 
A:Ausente 
R:Rubrica 
 (sem carimbo) 

 

Deve constar o nome, a especialidade, numero 
do registro profissional, sendo através de escrita 
ou carimbo.  

    FONTE: Dados do autor. Julho/2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Patogenia
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Também é avaliado como item a Legibilidade das informações, de forma que 

todos os profissionais que tenham acesso a esses dados consigam compreender a 

situação ali exposta. 

 

Quadro 6 - Variáveis e definição da parte IV – Avaliação da Legibilidade. 

Niterói, 2016. 

Legibilidade 

Legível Leg:Legível 
Ileg: Ilegível 
Pouco: Pouco Legível 

Determina a facilidade de 
leitura das informações.  

           FONTE: Dados do autor. Julho/2016. 

 

 

3.5. TRATAMENTO DE DADOS 

 

 

Os dados coletados nos instrumentos foram transcritos para análise de dados 

no Software Excel® Versão 2010, onde foram feitas duas planilhas com fontes de 

dados diferentes. A primeira refere-se ao mapeamento das condições de 

preenchimento de dados encontrados nos prontuários coletados, e a segunda 

planilha foi disposta de forma a informar o bairro ao qual o usuário reside, visando 

estabelecer um quantitativo por região.  

Neste mesmo software foram construídos gráficos e tabelas com as variáveis 

em estudo. Essas variáveis foram analisadas através da estatística descritiva, 

favorecendo a elaboração de um texto final.   

Desse modo, após análise dos resultados obtidos juntamente com o 

referencial teórico abordado na revisão de literatura do presente estudo, foi possível 

transcorrer com a discussão e as considerações finais em torno dos objetivos 

definidos anteriormente desta pesquisa. 
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3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Este projeto possui aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro sob o número CAAE: 

2866.0.000.258 – 10. Destaca-se que esse estudo é fruto de um projeto já existente 

na Policlínica Comunitária de Jurujuba (PCJ) no bairro de Jurujuba, intitulado: 

“Educar para Melhor Cuidar: Uma Cartografia das Necessidades de Saúde dos 

Usuários da Atenção Básica de Saúde”. Por isso, foi encaminhado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro uma solicitação de 

adendo ao projeto já aprovado, com o uso de instrumento já existente para a coleta 

de dados e adaptação autorizada pelo autor. 

Ressalta-se também que os objetivos delimitados neste estudo são um 

recorte do projeto maior supra citado. Assim, de acordo com os objetivos do estudo 

fica evidente que a pesquisa será de contribuição positiva para a comunidade local, 

profissionais de saúde, docentes e discentes que por ventura queiram dar 

seguimento no estudo da temática. 
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4. RESULTADOS  

 

 

Neste capítulo são apresentados dados coletados, onde são organizados em 

três categorias: Prontuários distribuídos por localidade, Perfil dos prontuários por 

especialidade, Perfil de preenchimento.  

 

4.1. PRONTUÁRIOS DISTRIBUÍDOS POR LOCALIDADE 

 

A tabela abaixo relaciona o número de prontuários inclusos na coleta de 

dados, com as localidades relatadas, usando como base o livro de controle de 

abertura de prontuários, onde consta o número do prontuário, nome completo do 

paciente, endereço, telefone para contato e data de nascimento. Seu preenchimento 

muitas vezes esta incompleto. Observa-se diferença para mais em numero de 

prontuários registrados, mesmo usando o mesmo recorte temporal, sendo então 

encontrados registros de abertura de 485 prontuários, mas observado ausência de 

data de abertura em diversos itens.  

Observa-se que, de acordo com informações disponibilizadas, 28% dos 

pacientes residem em Charitas, 26% vêm de Jurujuba, 7% de São Francisco e 11% 

são oriundos de outras localidades do município de Niterói. 19% dos prontuários 

registrados no livro de registros foram excluídos da pesquisa através de critérios de 

exclusão, além de 9% de prontuários que não se encontravam no arquivo. 
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Tabela 1 - Prontuários por região. Niterói, 2016. 

 N° Pront Homens Mulheres 

 N % N % N % 

Charitas 136 28% 57 42% 79 58% 

Jurujuba 126 26% 54 43% 73 57% 

São Francisco 29 7% 13 45% 16 55% 

Outros Locais 56 11% 21 37% 35 63% 

Prontuários excluídos 92 19% - - - - 

Prontuários “Inexistentes” 46 9% - - - - 

TOTAL 485 - 145 - 203 - 

    FONTE: Dados do autor. Julho/2016. 

 

 

4.2. PERFIL DOS PRONTUÁRIOS POR ESPECIALIDADE 

 

 

Contabilizando os Prontuários coletados de acordo com a especialidade 

informada no próprio documento, foi observado que dos 347 prontuários, 14% não 

continha esta informação. Nos 297 prontuários, observou-se que 16% pertencia à 

Neurologia, outros 16% à Cardiologia, Dermatologia e Endocrinologia com 14% dos 

prontuários cada especialidade. Outros 7% pertence à Nefrologia, 6% à Alergista e 

4% à Fisioterapia. A Psicologia responde por 3% dos prontuários avaliados, a 

Terapia Ocupacional e também a Nutrição compõe 2% dos prontuários cada 

especialidade e, por fim a Fonoaudiologia e Reumatologia com 1% cada um.  

 

 

 

 

 

 



39 
 

Gráfico 1 - Distribuição dos prontuários de acordo com a especialidade. 

 

                     FONTE: Dados do autor. Julho/2016 

 

 

4.3. PERFIL DE PREENCHIMENTO 

 

 

Os pacientes que tiveram suas consultas registradas em impressos de 

prontuários originais totalizam 77%, enquanto 23% foi contabilizado como prontuário 

adaptado pelos profissionais da PCJ para atendimento, devido à falta de impressos. 

Cabe ressaltar que houve momentos de desabastecimento de impressos e 

envelopes individuais relatados pelos funcionários da unidade como uma das 

justificativas para os resultados encontrados, sendo necessária a adaptação do 

prontuário a ser preenchido no ato da consulta (Anexo 4). Ao todo 25% dos 

prontuários foram identificados como pacientes referenciados através de descrição 

feita pelo médico durante a avaliação, ou foi observado, em anexo, uma ficha de 

referencia, porém, nem sempre foi possível identificar o local que o referenciou.  
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Gráfico 2 - Situação das informações: Parte I – Tipo de Prontuário. Niterói, 2016. 

 

 

                  FONTE: Dados do autor. Julho/2016. 

 

Na seção de identificação dos pacientes, observa-se que em 99% dos 

prontuários coletados é possível observar o nome completo, e em 98% o nome da 

mãe também se encontra completo, enquanto apenas 1% o nome do paciente esta 

incompleto, e em 2% dos prontuários não é informado o nome da mãe.  

A data em que o paciente abriu o prontuário junto à recepção esta presente 

em 86% dos casos, se ausentando outras 14%. Já no campo endereço o critério 

utilizado foi informação completa em 21% dos casos, ausente em 13% dos casos, 

ausente apenas na informação referente ao CEP em 74% dos casos e ausente em 

outras informações em 4%.  

Apenas 2% dos prontuários informa a cor, enquanto em 98% este item 

encontra-se em branco. E 48 % dos documentos teve o campo sexo preenchido, 

estando ausente em 52%. A data de nascimento esteve presente em 99% dos casos 

enquanto o telefone esteve presente em 86% dos prontuários, totalizando ausência 

de 1% e 14% respectivamente. 
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Gráfico 3 - Situação das informações: Parte II – Identificação. Niterói, 2016. 

 

 FONTE: Dados do autor. Julho/2016. 

Na avaliação da qualidade de registro do atendimento, encontra-se no item 

especialidade o total de 16% de prontuários sem determinada informação. Estão 

ausentes informações referentes ao motivo da consulta em 18%, história atual em 

42%, história pregressa em 69%, história familiar em 95%, junto com historia 

fisiológica com 95%, e o total de 98% dos prontuários apresentaram informações 

sobre a história sócio-ocupacional que envolvem dados como tabagismo, etilismo e 

outras drogas.  

Gráfico 4 - Situação das informações: Parte III – Avaliação do atendimento. Niterói, 
2016 

 
Fonte: Dados do Autor. Niterói, 2016. 
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   FONTE: Dados do autor. Julho/2016. 

 
 Dando sequência à avaliação de qualidade de registros coletados, as 

informações referentes aos sinais vitais apresentados pelos pacientes estavam 

ausentes em 63% dos casos, assim como em 95% dos prontuários estavam 

ausentes quaisquer informações referentes ao exame físico ou qualquer tipo de 

avaliação física do motivo ou problema apresentado pelo paciente. O diagnóstico 

está ausente em 54% dos casos. Em 43% dos prontuários foram encontradas 

informações destinadas a pedidos de exames, assim como seus resultados, 

entendendo que nos outros 56% não foi necessário tal medida para investigação do 

quadro, apresentando em 73% qualquer conduta, ausente em apenas 26%. Em 

nenhum prontuário foi encontrado informações sobre intercorrências no processo de 

acompanhamento do quadro. 

Por fim, quando avaliado a assinatura do profissional que realizou a consulta, 

onde devem constar, além de seu nome, seu registro profissional e especialidade, 

em 54% dos prontuários os dados estavam completos, em 13% foi encontrado 

apenas rubrica, sem carimbo, e em 33% não foi encontrada assinatura válida.  

Ao avaliar a legibilidade da escrita nos prontuários, 3% foi classificado como 

pouco legível, e outros 3% ilegível. 94% dos prontuários foram identificados como 

escrita legível.  
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Gráfico 5 - Situação das informações - Parte IV: Legibilidade. Niterói, 2016. 

 
                 FONTE: Dados do autor. Julho/2016. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Conforme apresentado nos resultados, apesar de incontestável a dificuldade 

enfrentada pela falta de impressos dos prontuários para cadastro e consulta e 

envelopes individuais, a maioria dos documentos avaliados foram preenchidos em 

formulário original (77%), sendo que apenas 25% dos prontuários avaliados 

possuíam guia de referência para a unidade apensada a ele.  

Este fato dificultou o levantamento de indicadores relacionados a prestação 

de serviços a outras unidades de saúde, com a finalidade de mapear quais unidades 

de saúde apresentam maior necessidade de atendimento (suporte clínico), por 

exemplo, se é apenas o PMF da região, ou se outra unidade de saúde apresentava 

dificuldade de atendimento sendo necessário deslocamento para aquela área.  

Também é precária a condição de preenchimento de dados como endereço 

completo com CEP sendo realidade em apenas 21% dos casos. Ainda foi observado 

provável dificuldade devido ao não preenchimento de informações referentes ao 

sexo (52%) e cor (98%) do paciente. A ausência dessas informações reflete nos 

indicadores demográficos da região, onde se observa a organização populacional de 

determinada: se ela cresceu ou não, a razão de sexos, proporção de idosos, grau de 

urbanização, quantas pessoas deixaram o lugar, quantas, chegaram, entre outras 

informações. Em grande escala a falta desses dados impede o mapeamento dos 

casos atendidos, consequentemente interferindo no planejamento e programação 

local, segundo a lógica de relações entre condições de vida, saúde e acesso às 

relações e serviço de saúde (Brasil, 2015). 

A avaliação do atendimento foi o mais precário, chegando a mais de 60% dos 

prontuários avaliados com histórico do paciente não relatado, dificultando o 

levantamento das necessidades de saúde atuais de determinado público-alvo. Por 

exemplo, mapear o perfil de público que apresenta determinada patologia, se é 

recorrente na região, e em que a PCJ pode estar atendendo, esses indicadores são 

determinantes para planejamento de ações para promoção, prevenção e 

recuperação em saúde. 
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Segundo Pollock e Wilmore (1993), a anamnese é um questionário sobre a 

história clínica do usuário. O formulário da anamnese deve incluir um registro da 

história atual e pregressa, com levantamento de fatores de risco e doenças crônicas 

associadas à medicação e o tratamento a que está submetido; Historia familiar com 

registro de doenças hereditárias ou recorrentes na família; E história fisiológica que 

relata hábitos alimentares e dieta, história do tabagismo pessoal e familiar e os 

padrões atuais de atividade física. 

Em tempos de tanta tecnologia disponível na área da saúde, algumas 

pessoas se esquecem da importância do exame físico para o diagnóstico e 

tratamento de doenças. A partir desses dados, é possível obter informações sobre o 

estado geral de saúde do paciente, a partir de sinais e sintomas, além de manobras 

com o intuito de diagnosticar doenças. O sinal é uma característica física que pode 

ser detectada pelo profissional de saúde, como uma mancha na pele decorrente de 

uma micose. Já o sintoma, é uma característica subjetiva relatada pelo paciente, 

como tontura. Exames laboratoriais ou com outras tecnologias são usados como 

exames complementares, como o nome diz são usados para confirmar um 

diagnóstico, não sendo substitutos do exame físico e da anamnese.  

Segundo Santos (2010), para a realização do exame físico o enfermeiro 

necessita de recursos materiais como: Esfigmomanômetro, estetoscópio, 

termômetro, diapasão, martelo de reflexo, espéculo de Collin, lanternas, 

estetoscópios, luvas de procedimento estéril e não estéril, dentre outros. Além 

destes instrumentos básicos para a realização do exame físico, o enfermeiro deve 

utilizar os órgãos do sentido: visão, audição, tato e olfato para subsidiar o seu plano 

de cuidar/ cuidado. 

Além disso, a anamnese e o exame físico, ás vezes são os únicos 

instrumentos para se chegar a um diagnóstico. Coletam-se as informações 

necessárias para elaborar as hipóteses diagnósticas e a partir dela definem-se os 

objetivos terapêuticos. Portanto, ela é de suma importância, para que se possa fazer 

um diagnóstico confiável. Ao observar a carência em registros do histórico do 

paciente (anamnese) e exame físico (5%), deve-se correlacionar ao índice de 

exames complementares (46%) para obter diagnóstico (46%).  
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 A ausência dessas informações reflete na falta acompanhamento para 

tratamento das doenças, falta de uma avaliação de resultados, falta de avaliação 

dos recursos relacionados com a qualidade em doenças específicas. Todas essas 

informações que não foram encontradas na avaliação do atendimento, e 

consequentemente não são repassadas em nível de indicadores impede a obtenção 

de perfil de necessidades de saúde, fatores de risco, e recursos disponíveis para 

que possa ocorrer a mediação entre os serviços disponível na rede de saúde e as 

necessidades do paciente.   

Nos últimos anos, os prestadores começaram a interessar-se pelo 

levantamento em saúde baseada na evidência e os consumidores começaram a 

concentrar-se no custo-eficácia dos cuidados de saúde relativamente à produção de 

resultados de saúde. Os indicadores de avaliação do desempenho e de resultados 

permitem que a qualidade dos cuidados e dos serviços seja medida.  (MAINZ, J., 

2003) 

Notou-se também a ausência de dados referentes ao perfil socioeconômico 

do paciente, que apontam características do desenvolvimento da sociedade. A 

importância desse perfil se faz necessária principalmente pelo serviço ter a 

nominação “Policlínica Comunitária”, servindo a região que abrange Jurujuba, 

Charitas e São Francisco, mas ser acessível a qualquer localizada que necessitem 

dos serviços ali oferecidos. Portanto, mesmo que se tenha outra fonte para obter 

esses dados relativos àquela comunidade, é necessário avaliar se os mesmos 

indicadores atendem a realidade dos usuários de uma forma mais ampla.      

Considerando o processo de avaliação como uma tríade composta por 

medição, julgamento e tomada de decisão (CONTANDRIOPOULOS et al., 2006), os 

indicadores representam ferramentas de medida essenciais. A qualidade da coleta e 

registro das informações são fatores importantes para a fidedignidade de um 

indicador.  

Quando esses são gerados e bem administrados em um sistema de 

informação, os indicadores se constituem em uma ferramenta importante no 

processo decisório em todos os níveis de gestão (OPAS, 2001). Os indicadores, 

quando vistos em conjunto, devem refletir a situação sanitária de uma população e 

servir para a vigilância das condições de saúde.  
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O conceito de Vigilância em Saúde inclui: a vigilância e controle das doenças 

transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; a vigilância 

da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do 

trabalhador e a vigilância sanitária. 

Para qualificar a atenção à saúde é fundamental que os processos de 

trabalho sejam organizados com vistas ao enfrentamento dos principais problemas 

de saúde-doença da comunidade. Os instrumentos de gestão como processos de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação devem ser institucionalizados no 

cotidiano como reorientador das práticas de saúde.  

Estes instrumentos constituem a base comum de trabalho das instituições 

integradas na Rede, nele se expressando a contribuição específica de cada 

instituição representada. (RlPSA, 2012). Através dos instrumentos, as informações 

percorrem o caminho entre o paciente e as ações oferecidas pelo SUS. As fichas de 

notificação de casos de doenças transmissíveis ou não transmissíveis, e também 

instrumentos que relatem a produtividade dos estabelecimentos de saúde 

disponíveis também são dados de controle gerenciais.  

Estes instrumentos ou as informações de saúde geradas por eles devem 

fazer parte do instrumento principal do nosso estudo, o prontuário principal fonte de 

dados acerca da situação de saúde de cada usuário, pois garante o registro das 

informações e permite fácil acesso às ações realizadas pela equipe multidisciplinar, 

assim como norteia medidas de controle de doenças, bem como planejamento de 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, subsidiando a tomada de 

decisões.  

Na PCJ os prontuários são dispostos em papel, organizados em arquivo por 

numeração de grupo familiar, identificados com nome, numero de prontuário e data 

de nascimento. Dentro dos envelopes devem estar todos os dados referentes ao 

paciente, documentação pessoal, exames realizados e prontuário sendo o mesmo 

impresso para todas as especialidades, que devem estar preenchidas e articuladas 

no mesmo instrumento.  

Um fato importante levantado por esse estudo, embora apresentado nos 

resultados em índice inexpressivo, é a ilegibilidade (3%) das informações de saúde 
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dos usuários.  Para o prontuário ter validade de documento, é necessário que a 

escrita seja legível e devidamente identificada com data e assinatura do profissional 

responsável. Portanto, por mais que o índice de prontuários pouco legíveis ou 

ilegíveis seja baixo, totalizando apenas 6% da coleta de dados, é necessário que se 

dê importância por se tratar de pacientes sob responsabilidade da PCJ, devendo 

então ter respaldo legal por qualquer intercorrência apresentada em seu 

acompanhamento.  

Vale ressaltar a importância do prontuário reconhecido como documento, 

inclusive respaldado pela resolução CFM nº 1.638/2002, que em seu art. 1º define 

prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de 

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

e situações sobre a saúde do paciente 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 prestada ao indivíduo. 

Desta forma, além de frisar a importância do exercício multidisciplinar, essa 

resolução reforça as finalidades do prontuário como documento legal e fonte de 

informações que possibilitam auditorias e relatórios que demonstram a qualidade e a 

quantidade do trabalho prestado, portanto, viabilizando a defesa do profissional, 

além de permitir a avaliação do progresso da ciência médica, através de análises de 

dados e estatísticas, de condutas e resultados. 

De acordo com a proposta do Humaniza SUS, o prontuário transdisciplinar na 

saúde estimula e fortalece o trabalho em equipe e o diálogo entre profissionais, 

favorecendo a troca de conhecimentos, inclusive com os doentes e familiares. A 

participação de profissionais de outras áreas (fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia 

e nutrição, entre outras especialidades) na construção do prontuário do paciente é 

de fundamental importância para efetivação do trabalho multidisciplinar, com objetivo 

de redução do período de internação, bem como o bem estar emocional do paciente, 

no entanto, com menor frequência, dependendo da área de atuação. 

Ao avaliarmos o Código de Ética da Enfermagem (1993) observamos que as 

exigências quanto às anotações de enfermagem são inúmeras, conforme consta em: 

COREN RJ – Principais Legislações para o Exercício da Enfermagem, capítulo I – 

Das relações profissionais: responsabilidades e deveres, art. 41, art. 71 e art. 729; 
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Decisão COREN RJ, DIR 001/2000, art. 2º10; conforme previsto na resolução 

COFEN nº 191/96 (COFEN,1996, p.11-12). 

É, portanto, elemento decisivo à melhor atenção prestada à família, reunindo 

as informações necessárias à continuidade dos cuidados à saúde de seus membros. 

Desta forma os registros em prontuário representam um indicador de qualidade da 

atenção ofertada, assim como uma ferramenta para avaliar a necessidade de 

educação permanente, e levantamento das necessidades básicas da população 

local.  

Destaca-se a importância de adotar o processo de Educação Permanente em 

Saúde na formação e qualificação das equipes para potencializar a qualidade das 

atividades relacionadas ao atendimento, cuja missão é ter capacidade para resolver 

os problemas que lhe são apresentados, ainda que a solução extrapole aquele nível 

de atenção da resolubilidade, da visão das redes de atenção. (BRASIL, 2010) 

A Educação Permanente é apresentada pelo Ministério da Saúde como 

estratégia de reestruturação dos serviços, a partir da análise dos determinantes 

sociais e econômicos, sobretudo, de valores e conceitos dos profissionais. Propõe 

transformar o profissional em sujeito, colocando-o no centro do processo ensino-

aprendizagem.  

De acordo com a Portaria GM/MS nº 198/2004, que institui a Política Nacional 

de Educação Permanente, a Educação Permanente em Saúde deve agregar o 

processo de aprendizagem com a transformação das práticas no contexto do 

trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao quotidiano das organizações 

e ao trabalho. Deve-se ter como referência as necessidades de saúde das pessoas 

e das populações, da gestão setorial e do controle social em saúde. (BRASIL, 2004) 

A lógica da educação permanente é descentralizada, ascendente, 

multiprofissional e transdisciplinar. Envolve mudanças nas relações, nos processos, 

nos produtos e, principalmente, nas pessoas. Desse modo, a formação e a gestão 

do trabalho em saúde, passam a ser consideradas questões técnicas-políticas e não 

apenas técnicas, requerendo ações no âmbito da formação, na graduação, na pós-

graduação, na organização do trabalho, na interação com as redes de gestão e de 

serviços e no controle social. (MANCIA, 2004) 
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Em estudo desenvolvido por Moreira et. al. (2015) nas unidades de saúde de 

média e baixa complexidade assistencial levantou as dificuldades dos profissionais 

da recepção em realizar o preenchimento completo dos dados referentes a 

identificação do usuário, destacando a importância desses dados para o 

mapeamento das necessidades de saúde dos usuários dos serviços, com a 

implementação de cursos de capacitação com utilização de tecnologia educativa, 

para orientar os profissionais da recepção.. 

Ao comparar duas modalidades de educação no trabalho, destacamos que a 

Educação Continuada envolve as atividades de ensino após a graduação 

(atualização), possui duração definida e utiliza metodologia tradicional, enquanto a 

Educação Permanente estrutura-se a partir de dois elementos: as necessidades do 

processo de trabalho e o processo crítico como inclusivo ao trabalho. (MOTTA, 

2002). 

Percebe-se que estes conceitos, embora não opostos, conferem 

especificidades ao processo ensino-aprendizagem. E, mesmo assim, ainda 

constituem temas para debates e reflexões tanto nas estâncias federais do 

Ministério da Saúde, como também e principalmente, nos Pólos de Educação 

Permanente já estruturados, nas secretarias estaduais e municipais de saúde e nas 

universidades, uma vez que a terminologia vem sendo, há muito tempo, utilizada 

com significados similares. 

Reforçando a importância dos indicadores no processo de avaliação das 

atividades de promoção, prevenção e recuperação da saúde, o trabalho em grupo é 

usado como estratégia de educação em saúde, por ter baixo custo e alta efetividade 

e impacto na saúde da população oferecendo conhecimento e empoderamento 

enquanto a própria situação de saúde. No processo grupal, podemos oferecer a 

aproximação dos participantes, possibilitando espaço informal de trocas de 

experiências, formulação de conhecimentos e possibilitar a humanização da 

assistência d enfermagem (MIRANDA, 2011).  

Ronzani e Silva (2008) salientam que a deficiência ou a total falta de 

planejamento das ações ditas preventivas ou de ação à saúde como as palestras 

educativas ou de grupos para controle de agravos específicos, podem aumentar a 

distancia entre profissionais e usuários. Para que seja feito o planejamento das 
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práticas educativas, é necessário ajustar o contexto sócio-histórico da população 

assistida, e os objetivos da equipe e da população. 

Dentre as atribuições específicas do enfermeiro estão: executar no nível de 

suas competências, ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e 

sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e 

ao idoso. Além disso, desenvolver ações para capacitação dos profissionais e 

auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao 

serviço de saúde; oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, 

visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária; promover a 

qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais saudável. 

(BRASIL, 2012). 

Deve ainda, discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e 

comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases 

legais que os legitimam, assim como, participar do processo de programação e 

planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de 

atenção à saúde. (BRASIL, 2012). 

O Processo de Enfermagem que foi desenvolvido por Wanda Horta em 1979, 

afirma que o trabalho dos enfermeiros e constitui-se de cinco etapas inter-

relacionadas (investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação) 

de forma sistemática e dinâmica para promover o cuidado humanizado, dirigido e 

orientado a resultados, acrescentando ainda seu baixo custo (SILVA; TEIXERA; 

2011). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Com a responsabilidade de ofertar cuidados especializados à população do 

se entorno, a Policlínica Comunitária de Jurujuba, assim como qualquer unidade de 

saúde, precisa de dados para subsidiar e avaliar suas ações, a fim de fornecer 

adequar as ações e serviços à realidade da população em cada unidade territorial.  

Essas unidades devem apresentar ações de educação permanente, para que 

seus funcionários mantenham-se sempre em atualização e cientes enquanto aos 

impactos e proporção das suas funções; ações de vigilância em saúde, para que os 

esforços e estratégias usadas superem as necessidades da população; e ações de 

planejamento e gestão regional, para que seja possível as instituições estarem 

integradas de forma a assegurar a integralidade do serviço, que é um direito do 

usuário.  

Com o mapeamento dos registros das informações inseridas nos prontuários 

relacionadas à qualidade, identificação e legibilidade, o reflexo das lacunas em cada 

indicador, para que, posteriormente possa ser avaliado as causas dessas falhas e 

sanar duvidas e inseguranças enquanto a isso.  

Analisar a qualidade do preenchimento dos prontuários pela equipe 

multidisciplinar foi importante, pois foi necessário levantar o objetivo de cada dado, e 

qual é a informação que pode dar para o serviço de saúde e as consequências que 

essa carência impõe. Aproveitar de forma adequada os instrumentos já existentes, 

não só de controle interno, mas também de levantamento da situação de saúde da 

região, é um fator facilitador para o serviço dos profissionais e avaliação das ações 

em saúde, para nortear as ações e principalmente potencializar o desempenho da 

equipe multidisciplinar.  

Sob essas perspectivas, evidencia-se a importância da obtenção dos 

indicadores para avaliação da assistência prestada, bem como planejamento e 

implementação de ações de acordo com as necessidades de saúde da população. 

Acredita-se que com o levantamento realizado se possa perceber a importância dos 

dados presentes no prontuário, de forma a usa-lo corretamente, a fim de trazer 

vantagens e respaldo ate mesmo para a própria equipe.  
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Os registros multidisciplinares são a base tanto para o profissional envolvido 

na assistência direta ao paciente quanto para o gerenciamento do serviço de saúde, 

através desses levantamentos conhecemos as necessidades de saúde de uma 

determinada população, conhecemos o perfil do publico que queremos atingir e 

planejamos ações em saúde, observando, posteriormente a sua a eficácia.  

Por tanto, finaliza-se esse estudo mostrando que realmente há a carência e 

que os instrumentos de gestão são primordiais para uma gestão de qualidade, uma 

vez que é a fonte de contato do paciente com as ações que podem favorecê-lo, bem 

como avaliação do serviço oferecido, condições de serviço por parte dos 

profissionais, de forma a embasar e potencializar as suas ações para que tenham 

mais resultados, de forma mais eficaz.  

As limitações desse estudo englobam a falta de informações apresentadas 

para que se tenha definido perfil de atendimento e de abrangência da PCJ, bem 

como reflexo dessa ausência em indicadores de qualidade de atendimento por parte 

da PCJ e indicadores de saúde que apontem necessidade da população.   

Ou seja, o correto preenchimento das informações favorece não apenas o 

processo de gestão, como também o paciente em si, mas principalmente os 

profissionais que estão envolvidos na assistência e contato direto com o paciente, de 

forma a resguarda-lo, assegurar continuidade do serviço no âmbito multidisciplinar e 

objetivar suas ações pra onde realmente é necessário.  
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9. ANEXOS 

 

9.1 ANEXO 1 - PRONTUÁRIO ORIGINAL  
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9.2 ANEXO 2 - PRONTUÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ESPECIALIDADE 

ODONTOLOGIA 
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9.3. ANEXO 3 – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 
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9.4 ANEXO 4 – PRONTUÁRIO ADAPTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
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