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1. RESUMO 

 

Introdução: A anotação de enfermagem tem como propósito o registro dos cuidados 

prestados e das possíveis intercorrências relacionadas ao paciente, e a auditoria 

tem papel fundamental no que diz respeito a examinar e fornecer parecer sobre os 

dados analisados, assim, a auditoria contribui diretamente para uma melhora na 

organização da empresa. Objetivo: Identificar o conhecimento científico produzido a 

respeito da importância da anotação de enfermagem para a auditoria 

interna. Metodologia: Optou-se pelo de revisão integrativa da literatura. O 

levantamento dos textos foi feito na base de dados Biblioteca Virtual da Saúde 

(BVS). Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. Resultados Parciais: Os textos foram 

agrupados em categorias temáticas que pretendem discutir como as anotações de 

enfermagem influenciam a realização da auditoria hospitalar. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A auditoria em enfermagem visa o controle de custos, a qualidade do 

atendimento ao cliente, pagamento justo da conta hospitalar e a transparência da 

negociação, embasada na conduta ética (D'INNOCENZO et al, 2010). Pressupõe 

verificação e revisão detalhada dos registros clínicos selecionados por profissionais 

qualificados para analise da qualidade da assistência. Trata-se de uma atividade 

dedicada à eficácia de serviços, que utiliza como instrumentos o controle e a análise 

de registros. Atualmente, o conceito mais ampliado de auditoria refere-se à análise 

das atividades realizadas pela equipe de enfermagem, através do prontuário em 

geral, principalmente das anotações, tendo em vista a qualidade da assistência 

prestada (RIOLINO; KLIUKAS, 2003). Inclui ainda, a condição de diminuir custos, 

conciliando a qualidade do cuidado prestado com a sustentabilidade financeira da 

instituição de saúde (PINTO; MELO, 2010).  

A anotação de enfermagem é o registro do cliente nas 24 horas no ambiente 

hospitalar. No qual contem informações sobre sua saúde geral e também dados 

administrativos. Permite acesso à informação da assistência prestada ao cliente e a 

equipe multidisciplinar, servindo de instrumento para auditoria, evitando as glosas 

hospitalares. A anotação deve ser valorizada, urna vez que é um dos meios para se 
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avaliar os cuidados prestados ao cliente a partir da adoção de indicadores de 

qualidade, para mensurar tanto o processo como os resultados da assistência de 

enfermagem (D'INNOCENZO et al, 2006).   

Quando há um correto cumprimento dos registros de enfermagem o resultado 

é satisfatório para todos os envolvidos no processo (cliente, operadora de saúde e 

para instituição), evitando desta forma perdas financeiros e contribuindo para 

melhoria na qualidade da assistência prestada aos usuários dos serviços de saúde. 

 

3. OBJETIVO 

  

 Identificar o conhecimento científico produzido a respeito da importância da 

anotação de enfermagem para a auditoria interna. 

 

4. METODOLOGIA 

      

Optou-se pelo método da revisão integrativa da literatura, que é uma 

estratégia utilizada para identificar as evidências, fundamentando a prática de saúde 

nas diferentes especialidades. Elaborou-se a seguinte questão norteadora para 

revisão: Qual é o conhecimento científico já produzido a respeito da importância dos 

registros de enfermagem para o trabalho da auditora? 

 Para a seleção dos textos foi feito um levantamento na internet, utilizando as 

bases de dados da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). A busca foi efetuada 

utilizando as seguintes palavras-chaves: auditoria de enfermagem, qualidade da 

assistência, registros de enfermagem, gerência, custos hospitalares e controle de 

formulários e registros.  

Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A presente revisão analisou 19 artigos científicos que atenderam os critérios 

de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, 
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nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada.  

Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados nas seguintes 

categorias temáticas: 

 

1. Qualidade dos registros de enfermagem 

2. Atuação do profissional auditor 

3. Desafios enfrentados pela Auditoria 

4. Qualidade da assistência 

 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana. 
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