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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NAS ANOTAÇÕES PARA FINS DE AUDITORIA 
 

 

Ana Paula Jaskulski 

 

RESUMO – A anotação de enfermagem é de extrema importância para o paciente, auditores e para 

as instituições de saúde uma vez que a partir dela é possível reaver parte do custo total glosado pelos 

planos de saúde. O objetivo foi identificar a relevância da qualidade das anotações de enfermagem 

para o enfermeiro auditor, recursos de glosas e redução de custos hospitalares. A metodologia foi 

realizada por meio de estudo bibliográfico descritivo, de abordagem qualitativa, nas bases de dados 

Scielo Pubmed, com referências publicadas entre limites temporais de 2008 a 2016. O enfermeiro deve 

manter registros precisos e corretos, para que não cause prejuízo para a organização pela redução de 

faturamento por causa da existência de glosas e pela má qualidade da assistência de enfermagem. 

Conclui-se que a finalidade da auditoria em enfermagem envolve reduzir itens glosados e que causam 

problema no fluxo de caixas das organizações de saúde e possibilitar processo de melhoria continua 

na assistência de enfermagem. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Enfermeiro; Anotações; Auditoria; Glosas; Eficiência. 

 

ABSTRACT - This research  

Nursing notes are extremely important for patients, auditors and health institutions, since it is possible 

to recover part of the total cost of the health plans. The objective was to identify the relevance of the 

quality of the nursing notes for the nurse auditor, resources of glosses and reduction of hospital costs. 

The methodology was carried out through a descriptive bibliographical study, with a qualitative 

approach, in the databases Scielo Pubmed, with published references between time limits from 2008 to 

2016. The nurse must keep accurate and correct records, so that it does not cause harm to the 

organization by the reduction of billing because of the existence of glosses and by the poor quality of 

nursing care. It is concluded that the purpose of the nursing audit involves reducing items that are 

glossed and that cause problems in the cash flow of health organizations and enable a process of 

continuous improvement in nursing care due to the reduction of annotations that are not required. 

 

KEY WORDS: Nurse; Annotations; Audit; Gloses; Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

O enfermeiro é o profissional que coordena e gerencia todo o processo 

assistencial a ser desenvolvido em relação ao paciente e tudo o que envolve á área 

hospitalar. O paciente e suas necessidades específicas, sua recuperação, constituem 

a principal razão da assistência de enfermagem, a qual deve, portanto, ser realizada 

eficientemente, com comprometimento de quem a desenvolve, garantindo qualidade 

do cuidado prestado. Com as mudanças na prestação de serviços e no padrão de 

comportamento da sociedade, os clientes comuns passam a exigir qualidade ao 

consumir serviços e produtos, passando a agir com mais exigência. (BARBOSA; 

MELO, 2008).  

A enfermagem, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pode ser 

avaliada em relação ao público que atende, programa sanitário em geral e à atuação 

individual do enfermeiro. A avaliação deve trabalhar com elementos observáveis e 

mensuráveis, mas subordinados a uma atitude subjetiva e específica de julgamento. 

Avaliar em enfermagem é fazer levantamento dos procedimentos e sua efetividade no 

atendimento humano (ZANEI et al., 2010).   

As anotações de enfermagem são consideradas um importante meio de 

comunicação dentro da equipe de Saúde. Sobretudo quando realizada com qualidade 

e objetividade, ou seja, quando assistência prestada ao paciente é registrada tal qual 

como ocorreu, permitindo uma visão não individualizada e sim global do Cliente. 

(CARRIJO; OGUISSO, 2012).  

“A Prática de anotação de enfermagem é de extrema importância para as 

instituições de saúde uma vez que a partir dela é possível reaver cerca de 87,7% do 

custo total glosado pelos planos de saúde[...]”. (RODRIGUES; PERROCA; JERICÓ, 

2014, p. 210).  

Justifica-se o tema, pois se observa que os custos são um elemento chave para 

o sucesso de qualquer organização e o controle é uma função administrativa 

importante, bem como a organização. Neste aspecto, é que a boa anotação de 

enfermagem vai facilitar o trabalho do enfermeiro auditor e a minimização de ventos 

glosados. A pesquisa se torna relevante na medida em que apresenta informações 

importantes para a enfermagem manter registros precisos e corretos, para que não 
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cause prejuízo para a organização pela redução de faturamento por causa da 

existência de glosas.  

O objetivo foi identificar cuidados do enfermeiro nas anotações de enfermagem, 

para que não haja itens glosados quando da auditoria. Consiste em uma revisão de 

literatura com base em publicações de periódicos e obras literárias. 

2 REGISTRO DE ENFERMAGEM  

O registro de enfermagem representa a comunicação de todos os fatos, e 

registros do paciente/cliente, são usados por várias instituições de saúde e esses 

registros variam de um posto para o outro. Todos os tipos de serviços de saúde 

mantêm um registro ou prontuário do paciente, contendo ali todas as informações 

necessárias para uma assistência de qualidade. Parte dele é um relatório de 

enfermagem, no qual devem ser registrados todas as ocorrências do paciente, como 

medicações, cuidados ou observações quanto a seu estado geral (ZARAMELA; 

CASAGRANDE, 2008). 

A comunicação favorece a assistência de qualidade dos pacientes, devendo 

ocorrer de forma eficaz entre os profissionais de saúde, para que isso aconteça é 

indispensável que o registro clínico seja realizado de maneira correta nos prontuários. 

Assim, a comunicação deve ocorrer de forma eficaz entre os profissionais da saúde, 

de modo que as necessidades do cliente sejam mais observadas, compreendidas e 

atendidas (PEDROSA; SOUZA; MONTEIRO, 2011).  

Os registros de Enfermagem é parte essencial do trabalho das equipes de 

enfermagem, a documentação é exigida para fortalecer a responsabilidade sobre os 

processos, resultados e cuidados. Os dados colhidos são utilizados para a condução 

e pesquisas e experiências científicas, assim como a necessidade para investigar e 

responderem a perguntas, a fim de escolher melhor as maneiras, desenvolver e testar 

modelos de cuidado, acrescentar modelos de suporte de decisão e escolher uma 

utilização eficaz e eficiente dos recursos disponíveis (OCHOA-VIGO et al., 2009). 

O processo de anotação em enfermagem é definido como um método de suma 

importância, por meio do qual se aplica toda uma estrutura teórica e prática de 

enfermagem. A documentação relacionada a assistência do paciente permitem 
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acompanhamento das condições de saúde do mesmo, melhorando a avaliação dos 

cuidados prestados e, neste sentido, para efeito de auditoria de serviço de saúde, 

deve-se observar que quando não realizadas são fatores que prejudicam a evolução 

do paciente, e que acabam dificultando a prestação de um atendimento que se 

encaixe nos níveis de excelência. A qualidade das anotações de enfermagem deve 

ter, pelo menos, as seguintes características básicas: letras claras e que possam ser 

lidas facilmente, preocupação em não errar, mas também em acertar erros, sem 

ocultar dados originais, bem como usar vocabulário e siglas de uso comum e 

conhecido, com uma escrita objetiva, coesa, realista, se preocupando em destacar 

informações objetivas (MOTTA, 2013). 

A documentação do paciente permite o acompanhamento de sua evolução e 

tomadas de decisões que implicam na sua recuperação, portanto deve ser realizada 

de forma clara objetiva e de acordo com os princípios éticos da profissão. Falhas têm 

sido identificadas no conteúdo do relatório de enfermagem, que nem sempre refletem 

a prática realizada. A resistência da não realização dos registros de enfermagem é 

influenciada por fatores extrínsecos, como a inflexibilidade dos sistemas do registro 

de enfermagem e a falta de tempo. Os registros devem ser descritivos e 

esclarecedores, para que se tornem fonte de informações relevantes para o âmbito 

administrativo e técnico (DALRI; ROSSI; CARVALHO, 2010).  

A essência da palavra qualidade na enfermagem é de grande importância para 

o cuidado e se deve ter estrutura teórica adequada com habilidades cognitivas, 

técnicas interpessoais direcionadas à satisfação das necessidades do sistema 

doente/família. Por isso, existe avaliação, planejamento, levantamento e análise de 

dados. Estudo realizado pelos autores mostra que os auxiliares de enfermagem são 

os que se destacam pelo maior número de anotações extensas e pouco específicas, 

já os enfermeiros detêm o maior número de anotações legíveis e objetivas, e neste 

sentido, a documentação do paciente permite o acompanhamento de sua evolução e 

tomadas de decisão, que impactam na sua qualidade de vida, portanto deve ser 

realizada deforma clara objetiva, e de acordo com os princípios éticos da profissão 

(OCHOA-VIGO et al., 2009). 

Como as anotações de enfermagem fazem parte do processo de gestão 

hospitalar na área assistencial, a oferta do prontuário com maior número de registros 
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corretos por parte de seus profissionais, tem implicações diretas não só nas contas a 

serem apuradas, mas fundamentalmente, na qualidade da assistência prestada.A 

conformidade dos prontuários de enfermagem dos hospitais é necessária para que 

haja a realização de uma auditoria de qualidade. É necessário assim o bom 

desempenho e qualidade nos registros de enfermagem (SILVA; TAVARES-NETO, 

2008). 

Ao longo do tempo, a forma e a qualidade do registro evoluíam, porém, o foco 

continua a ser o mesmo, a melhoria do cuidado do paciente/cliente. No ambiente 

hospitalar, existe uma constante troca de informações e experiências entre as 

pessoas. Portanto, se houver padronização da comunicação como instrumento 

facilitador da assistência, as necessidades dos pacientes serão mais avaliadas e 

observadas, compreendidas e atendidas pelos profissionais de saúde. A melhora das 

anotações, pode ser entendida como registro exato ou próximo disso. Do ponto de 

vista gerencial e administrativo, os registros de enfermagem completos, ajudam e 

facilitam o trabalho gerencial e é considerado um dos mais importantes indicadores 

de qualidade (SETZ; D'INNOCENZO, 2009). 

Os registros de informações é tarefa e dever diário de todos os profissionais da 

área de Saúde. A reunião dos dados fornecidos pelo paciente, familiares ou ambos e 

dos resultados obtidos em qualquer tipo de exame constitui o chamado prontuário 

médico. Trata-se, portanto, de um documento de extrema importância que visa, acima 

de tudo, demonstrar a evolução do paciente e posteriormente, direcionar o melhor 

plano de cuidado terapêutico ou de reabilitação. (SILVA; TAVARES-NETO, 2008). 

A sistematização de enfermagem é um método de trabalho constituído por 

etapas que permitem ao enfermeiro melhor planejamento, organização e  

A padronização dos registros de enfermagem é extremamente necessária, para 

diminuir ocorrência de erros,evitar rasuras,falta de informações  ou informações 

incompletas,abreviações inexistente de modo que não haja problemas de dados 

incorretos na auditoria. (SETZ; D'INNOCENZO, 2009).  

De acordo com Pedrosa, Souza e Monteiro (2011), a comunicação favorece a 

assistência nos pacientes, devendo ocorrer de forma eficaz entre os profissionais de 

saúde, para que isso aconteça é indispensável o registro clínico no prontuário. 
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Para Garcia e Nóbrega (2009), considera-se que um banco de dados que inclua 

termos relacionados a diagnósticos/resultados e a ações de enfermagem de modo a 

favorecer a utilização de uma linguagem comum e, ao mesmo tempo, integrar o 

conhecimento científico e o conhecimento prático da profissão auxilia de forma 

relevante na questão do prontuário. A aplicação deliberada e sistemática do processo 

de enfermagem pode acrescentar qualidade ao cuidado, representando uma 

possibilidade concreta de avaliação da prática profissional.  

O processo de enfermagem é definido como um método de suma importância, 

por meio do qual se aplica toda uma estrutura teórica e prática de enfermagem, a 

documentação e a assistência do paciente permite acompanhamento das condições 

de saúde, favorecendo a avaliação dos cuidados prestados e expressando a natureza 

das ações dos profissionais em suas respectivas áreas de conhecimento. A existência 

de um adequado entrosamento da equipe de enfermagem e o corpo clínico envolvido 

com o paciente é fundamental. Neste sentido, as anotações de enfermagem 

constituem o reflexo do trabalho da enfermagem (MARCELO; CORDEIRO, 2016). 

A enfermagem produz, diariamente, muitas informações inerentes ao cuidado 

dos pacientes. É possível estimar que ela seja responsável por mais de 50% das 

informações contidas no prontuário do paciente. Entretanto, compilar essa massa de 

informação, que cresce em progressão geométrica nos protocolos e registros 

manuais, torna ineficiente o gerenciamento para uma tomada de decisão racional e 

objetiva por parte dos enfermeiros. Além disso, há o fato de que as anotações são 

inconsistentes, ilegíveis e subjetivas, não havendo uma definição metodológica 

estruturada (MARCELO; CORDEIRO, 2016). 

A glosa exige, para a sua fundamentação documentação de comprovação, 

incluindo copias autenticadas e planilhas indicadoras de distorções. Entre os 

documentos, estão: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), tabela 

de procedimentos especiais vigentes, relatório demonstrativo de Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH), tabela de procedimentos do Sistema de Informações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), tabela de órtese, prótese e 

materiais especiais vigente, prontuário médico, demonstrativos de distorções (SETZ; 

D'INNOCENZO, 2009). 
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Um problema comum na questão de itens glosados é a falta de registro de 

enfermagem para mostrar a necessidade de uso de materiais, bem como a falta de 

justificativa para quantidade de material utilizado (SETZ; D'INNOCENZO, 2009). 

Há a glosa denominada técnica, que inclui valores de serviços, bem como 

materiais e medicamentos usados.  No caso de glosa administrativa, tem a ver com 

problema de comunicação entre plano de saúde e instituição hospitalar, problemas 

operacionais de cobrança ou até problema na análise da conta de quem presta o 

serviço. A glosa tem seu início na consulta ao paciente, seguida pelos prestadores de 

serviços hospitalares, enfermagem e, por último, o setor de contas a receber ou 

faturamento. Ressalta-se que a glosa influi negativamente no fluxo de caixa da 

instituição, bem como no seu capital de giro, já que há a recusa parcial ou até 

cancelamento de uma conta hospitalar já faturada, mas que não é paga pela 

prestadora de plano de saúde. Um problema crítico é que a glosa é informada somente 

quando do pagamento após 30 dias (MARCELO; CORDEIRO, 2016). 

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS, 2010), na TISS, os 

dados exigidos na aplicação da glosa incluem: tipo de logradouro (avenida, bloco, 

conjunto etc.); conselho profissional (CRAS 1 , COREN 2  etc.); tipo de internação 

(clínica, cirúrgica, pediátrica etc.); regime de internação (hospitalar, hospital dia, 

domiciliar); tabelas (Brasíndice, TUSS 3  – Procedimentos Médicos, Materiais, 

Medicamentos etc.); tipo de consulta (primeira, seguimento, pré-natal); tipo de doença 

(aguda, crônica); unidade de tempo de doença referida pelo paciente (anos, meses, 

dias); indicador de acidente (relacionado ao trabalho, trânsito etc.); tipo de 

atendimento (consulta, remoção, quimioterapia etc.); tipo de saída na guia SP/SADT4 

(retorno, internação, alta etc.); tipo de saída na guia de consulta (retorno, internação, 

alta etc.); tipo de acomodação (enfermaria, quarto particular, UTI etc.); motivo de saída 

de internação (alta curado, alta melhorado, por reoperação, óbito etc.); óbito em 

mulher (grávida no momento, até 42 dias após o término da gestação etc.); tipo de 

faturamento (total, parcial); via de acesso (única, mesma via, diferentes vias); técnica 

utilizada (convencional, videolaparoscopia); grau de participação (cirurgião, primeiro 

                                            
1 Centro de Referência de Assistência Social.  
2 Conselho Regional de Enfermagem. 
3 Terminologia Unificada da Saúde Suplementar. 
4 Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia. 
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auxiliar etc.); faces do dente (oclusal, lingual etc.); situação inicial, cariado, ausente 

etc.); regiões (arco inferior, arco superior etc.); dentes (canino superior direito etc.); 

status do protocolo (recebido, em análise etc.); CBO-S5 Especialidade (diretor clínico, 

gerente de enfermagem, cirurgião dentista, auxiliar de enfermagem etc.) (MARCELO; 

CORDEIRO, 2016; MOTTA, 2013; PEDROSA; SOUZA; MONTEIRO, 2011).  

Para Marcelo e Cordeiro (2016) e Motta (2013), a sistematização de 

enfermagem é um método de trabalho constituído por etapas que permitem ao 

enfermeiro melhor organização e coordenação das atividades, e que uma anotação 

de enfermagem incompleta pode prejudicar a continuidade desse trabalho. 

Concordando com essa linha de pensamento, Ochoa-Vigo et al., (2009), completa 

ainda que os auxiliares realizam anotações extensas e nem sempre específicas, os 

enfermeiros são mais objetivos e em geral fazem anotações legíveis. 

Pedrosa; Souza e Monteiro (2011) discordam dessa afirmação e completa, há 

uma desvalorização por parte da enfermagem sobre os registros na prática do 

cotidiano e ressalta ainda que os enfermeiros estão realizando poucos registros de 

enfermagem, colaborando assim com a sua própria invisibilidade, na medida em que 

empobrece as informações dos cuidados prestados ao cliente em seu prontuário, 

contribui para glosas hospitalares. 

Setz e D'innocenzo (2004) discordam dos autores acima e relatam que os 

enfermeiros dão a devida importância aos registros e que em 24 hs são produzidas 

muitas informações sobre o paciente e delas 50% são realizadas por enfermeiros, o 

autor ressalta ainda que os enfermeiros estão insatisfeitos com sistema de registro 

manual e estão assumindo uma nova postura profissional em relação ao sistema de 

informação. 

Motta (2013) diz que as anotações de enfermagem de enfermagem devem ter 

características básicas, como letras claras, escritas sem erros vocabulário e siglas 

comuns a todos, escrita objetivas, coesas e informações objetivas. 

Setz e D`Innocenzo (2009), concordam com a padronização dos registros de 

enfermagem é necessária, visto que existem falhas no que se refere a adequação da 

gramática, linguagem formal, exatidão, legibilidade, identificação e terminologia 

técnica. E acrescenta ainda que a auditoria é fundamental para detectar os problemas 

                                            
5 Classificação Brasileira de Ocupações – Especialidades.  
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apresentados nos prontuários, pois facilita através dos relatórios de avaliação, a 

orientação para equipe e a instituição, quanto ao registro apropriado das ações 

profissional e o respaldo ético e legal. 

Para Marcelo e Cordeiro (2016) o objetivo da auditoria em enfermagem, na 

atualidade, está restrita à comprovação de pagamento de contas hospitalares, 

revendo glosas por  meio do relatório técnico e realizando negociações entre 

representantes do hospital e do convênio . 

Discordando do foco somente financeiro da auditoria em enfermagem, Ochoa-

Vigo et al., (2009) dizem que o enfermeiro auditor  contribuinte para o aperfeiçoamento 

dos cuidados de enfermagem. Concorda com essa afirmação, Franco; Akemi; 

Inocento argumentam que ao profissional enfermeiro em auditoria compete também a 

garantia da qualidade da assistência prestada ao usuário, proporcionando-lhe 

confiabilidade e segurança na relação cliente-fornecedor.  

Pedrosa; Souza e Monteiro (2011) discordam dos autores acima e relata que a 

atuação do enfermeiro auditor na elaboração e revalidação de contas é necessária, 

visando uma cobrança justa dentro da realidade de cada instituição. Concordando 

desta afirmação, Marcelo e Cordeiro (2016) afirmam que o auditor precisa transmitir 

conceitos da utilização da auditoria em administração, promover recursos e 

disponibilizar tempo para o trabalho em equipe, transmitindo o objetivo do trabalho em 

parceria, fazendo a equipe trabalhar com ele e não para ele, por meio do 

reconhecimento do trabalho 

Para Motta (2013), o enfermeiro auditor deve conduzir a enfermagem a manter 

registros precisos e corretos, para que não cause prejuízo para a organização pela 

redução de faturamento por causa da existência de glosas e pela má qualidade da 

assistência de enfermagem. Ou seja, para ter qualidade no seu trabalho, necessita 

manter contato com o enfermeiro assistente para juntos adotarem um processo de 

coleta de dados, orientações e mudanças necessárias.  

Neste sentido, Marcelo e Cordeiro (2016) concordam com os autores anteriores 

quando se trata da importância das anotações para o enfermeiro auditor, no que se 

refere às glosas, ou seja, nas auditorias frequentemente são detectadas ausências de 

dados fundamentais para o esclarecimento das ações realizadas bem como registros 

feitos de forma indevida. Grande parte do pagamento de materiais, medicamentos, 
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procedimentos e outros serviços estão vinculados aos registros de enfermagem 

incompletos.  

3 CONCLUSÃO 

Neste estudo observa-se a necessidade de uma boa anotação de enfermagem 

para a atuação do enfermeiro auditor, frente aos diversos problemas enfrentados nas 

cobranças e glosas, o que impacta nos custos e na qualidade da enfermagem. 

Verifica-se que os erros na anotação de enfermagem causam problemas para 

o paciente, instituição e à qualidade da assistência de enfermagem ao usuário. Neste 

sentido, o empenho do profissional da saúde para o alcance da excelência é 

imprescindível, bem como a busca incessante pelo aprimoramento do conhecimento 

deve partir do profissional para que preste um bom trabalho e seja reconhecido por 

isso. 

Considerando os autores citados neste trabalho, são palavras chave para uma 

boa qualidade nas anotações de enfermagem: qualidade da assistência, preocupação 

com as deficiências de anotação, prontuário do paciente, relatórios, comunicação 

escrita, glosas, auditoria, complexidade do ambiente hospital e da assistência de 

enfermagem, fatos ocorridos, atuação de enfermagem, ética, educação permanente, 

administração do tempo, clareza e coesão na escrita, legibilidade, promoção da 

saúde.  

Em termos gerais, com base nos pressupostos apresentados neste trabalho, 

pode-se pensar que a qualidade das anotações de enfermagem deve ter, pelo menos, 

as seguintes características: letras claras e que possam ler lidas facilmente, 

preocupação em não errar, mas também em acertar erros, sem ocultar dados 

originais, bem como usar vocabulário e siglas de uso comum e conhecido, com uma 

escrita objetiva, coesa, realista, se preocupando em destacar informações pouco 

objetivas. 
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