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REGISTROS DE ENFERMAGEM:  
REFLEXÕES SOBRE A COMUNICAÇÃO ESCRITA. 

 

“PLOTE SITI TPR 
LOTE FIT SV 

AM RM COMP MMII 
ONOM TRM QN 

Isto é sobre alguém que eu deveria conhecer! 
Quem é você? Aquele que cuido ou descuido?! 

Coitado de nós, coitada da Enfermagem 
Não registra o que faz 

Não fica para a história, não fica para ninguém 
Registro pobre, registro ilegal 

Registro mortal, numa prática banal. [...] 
Registrar é um problema antigo, é tão comum 

Outro problema do século XXI 
Deixa pra lá, siglas e sinais é a bola da vez 

Quem não entende que se dane, é preciso decifrar talvez!!! 
Não entre em pane se não entender 

O doente também não entende o que fazemos 
Ele só quer você perto 

Ele não lê sua anotação 
Ele não sabe se está certo 

Sua escrita é a do coração...”1 
 

Desde a origem da espécie humana os registros têm contribuído para a evolução da 

vida e do conhecimento acumulado pela humanidade. Os símbolos encontrados referentes 

à era das cavernas são formas de registros que contribuem para o atual entendimento da 

forma como determinada população vivia e se comunicava. As pessoas podem comunicar-

se em muitos níveis, por muitas razões, com muitas pessoas, de muitas formas (BERLO, 

2003).  

Como base das relações humanas, a comunicação é utilizada pelos homens com a 

finalidade de influenciar o outro, porque todo comportamento de comunicação busca 

produzir uma reação. Quando essa reação é alcançada, pode-se dizer que a comunicação foi 

positiva e eficiente (Op cit, 2003). 

No cotidiano da prática de cuidar e gerenciar, o registro escrito tem se configurado 

com o principal instrumento de comunicação entre as equipes. Para efeito deste paper, 

                                                             
1 Esse texto faz parte das considerações da professora Drª Nébia Maria Almeida de Figueiredo para a 
dissertação intitulada: Modus operandi de registrar: diagnóstico situacional e propostas de intervenção defendida 
em 2013 pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro. 
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considera-se como Registro de Enfermagem, toda e qualquer anotação e evolução 

realizadas por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

A capacidade de uma pessoa comunicar-se com outra é inerente ao comportamento 

humano. O ser humano pensa, age e reflete sobre suas ações e o compartilhamento dessa 

reflexão dá-se através do processo dinâmico chamado comunicação. A comunicação 

permeia a assistência de enfermagem, tanto no cuidado direto ao cliente quanto no cuidado 

indireto. 

Existem seis ingredientes que fazem parte do processo de comunicação: a fonte, o 

codificador, a mensagem, o canal, o decodificador e o receptor, cada um age sobre os 

outros, cada um influencia os demais. Para Berlo (2003) a comunicação é um processo, 

pois não tem um começo e um fim, uma sequência fixa de eventos. Não é estático, parado. 

É móvel. Os acontecimentos e as relações são dinâmicos, em evolução. 

Pode-se dizer que a fonte é a equipe de enfermagem que registra com um objetivo. 

O codificador, responsável por exprimir os objetivos da fonte, é o sistema muscular da 

mão do sujeito que registra e que produz a palavra escrita, a função codificadora é 

executada pelas habilidades motoras da fonte. A mensagem é o registro de enfermagem, 

propriamente dito. O canal, o intermediário, o condutor da mensagem, é o prontuário. O 

decodificador, conjunto de habilidades sensórias, são os sentidos do receptor. Os 

receptores, o alvo da comunicação, são aqueles que terão acesso às informações e que as 

usarão de alguma forma, ou seja, o receptor pode ser todos os profissionais das demais 

categorias (fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, médicos, etc), os 

profissionais de enfermagem (enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem) ou o 

próprio sujeito que registrou, pois a fonte e o receptor podem ser a mesma pessoa, enfim, 

todos os que se beneficiarem do registro, quer para continuidade da assistência, quer para 

fins legais, jurídicos, de auditoria, de pesquisas, entre outros.  

A mensagem no processo de comunicação são os Registros de Enfermagem. São 

três os elementos estruturais analisados em uma mensagem: o código, o conteúdo e a 

forma como foi tratada. O código consiste em qualquer grupo de símbolos, que quando 

estruturados, são capazes de ter significação para alguém. O conteúdo é o material que a 

fonte seleciona para exprimir seu objetivo. O tratamento é a seleção, realizada pela fonte, 

dos elementos e estrutura do código e do conteúdo. Ao registrar, os sujeitos estão 

selecionando os elementos que julgam importantes, eles fazem escolhas.  
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A imagem abaixo ilustra o processo de comunicação no cotidiano da prática de 

cuidar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagem n.1: Modus operandi de registrar 
Fonte: Diniz, Figueiredo e Tonini (2013) 

 

Cada profissional tem sua forma de registrar e o produto final dependerá do seu 

objetivo. Com frequência os profissionais perdem de vista sua intenção ao registrar, 

impossibilitando a realização de qualquer avaliação. A incapacidade de especificar o 

propósito pode ser uma razão da ineficiência dos registros. 

Isso não quer dizer que deve existir um objetivo único ao se registrar, porém 

quando o profissional o faz tem um objetivo, mesmo que não esteja ciente dele. Se quiser 

conferir a conduta ou avaliar a efetividade do registro de enfermagem, torna-se necessário 

concentrar a atenção na intenção do registro. Quando a conduta se torna habitual, 

frequentemente, torna-se ineficiente. No momento em que a prática do registro se torna 
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uma atividade banal incorporada ao cotidiano do processo de cuidar, a equipe de 

enfermagem passa a lhe dedicar um menor grau de obrigatoriedade. 

Ao registrar sem objetivo, o profissional nunca será obrigado a examinar e a 

verificar se o mesmo foi cumprido e se existe maneira melhor de fazê-lo. Havendo um 

objetivo, a equipe de enfermagem espera que o registro seja o mais fiel possível, conforme 

defende Berlo (2003) um comunicador só pode ser considerado de alta fidelidade quando 

expressa perfeitamente o que quer dizer, e qualquer pessoa traduz sua mensagem com total 

exatidão.  

É necessário que a enfermagem compreenda a importância do registro e o faça de 

forma clara, concisa e objetiva. Comumente, se encontram termos vagos e informações 

repetitivas nos prontuários, como por exemplo, “segue aos cuidados de enfermagem” ou 

“realizado cuidados gerais”. Estes termos são incapazes de fornecer informações relevantes 

para avaliação da qualidade do cuidado e para o gerenciamento adequado do serviço 

(MATSUDA, 2006). Em geral, os registros possuem poucas informações de cuidados 

específicos de enfermagem porque estão impregnados de um discurso biomédico ou 

saturados de descrição de procedimentos técnicos. 

O termo Registro de Enfermagem tem um significado que vai além do ato de 

anotar, escrever ou mencionar. Indica um aspecto vital para a prática da enfermagem. 

Somente através do registro o cuidado pode ser comprovado (DINIZ, 2013). 

A inexistência ou a existência escassa e incompreensível dos registros compromete 

a efetividade da comunicação intra-equipes e interequipes e acarreta prejuízos para a 

própria profissão, impedindo a criação de uma memória e, consequentemente, da história 

profissional sobre o saber e o fazer de enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Esse impedimento gera implicações na construção de uma ciência de Enfermagem, haja 

vista a afirmação da Professora Doutora Vilma de Carvalho de que “a enfermagem é uma 

ciência em vias de se fazer”.  

Os profissionais de enfermagem dedicam horas para garantir uma assistência de 

qualidade ao cliente, porém não há registro do que fazem. Cuidado não registrado, não 

existe. A enfermagem, então, caminha para uma “morte anunciada” (MACHADO, 2010). 
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