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O registro de Enfermagem é um dos mais importantes meios de comunicação para equipe de 

saúde, pois é através do mesmo que é possível documentar todas as informações e cuidados 

da assistência prestada. O estudo tem como objetivo geral, Analisar os registros de 

enfermagem relativos ao processo anestésico cirúrgico do paciente se contempla o 

preconizado pelo protocolo de cirurgia segura, em uma organização hospital do recôncavo da 

Bahia. Tendo como objetivos específicos. Verificar os impressos existentes para os registros 

de enfermagem; Verificar sobre a utilização do cheque-list de cirurgia segura se consta em 

prontuário; Identificar se os impressos são preenchidos considerando a resolução Cofen. A 

pesquisa contemplará um estudo de natureza descritiva de uma abordagem qualitativa com 

vistas a atender os objetivos propostos. Será feito uma avaliação nos prontuários dos pacientes 

de um hospital no Recôncavo da Bahia, em uma unidade de internação da clinica cirúrgica. 

Como critérios de inclusão serão utilizados apenas prontuários de pacientes submetidos aos 

procedimentos cirúrgicos. Terá como instrumento para coleta de dados apreciação documental 

por meio de análise dos prontuários. A análise de dados será feita baseado através de 

prontuários sendo os mesmos dos internamentos referentes ao ano de 2017, será observado 

evoluções, prescrições, históricos de enfermagem, controle de SSVV, observação de 

enfermagem, cheque-liste da cirurgia segura e monitoramento das caixas de instrumental 

cirúrgico. Será criado um mapa identificando em seus campos os documentos pertinentes aos 

prontuários, o período para a realização da pesquisa será no 1° semestre de 2019. Espera-se 

com este estudo contribuir para uma melhor assistência e melhorar a qualidade nos serviços 

de saúde. 
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