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Introdução

Objetivos

O prontuário médico é onde devem ser registrados todos os
cuidados profissionais prestados aos pacientes. Este é a
principal peça de defesa do médico nos casos de
denúncias.1 Diante disso, o preenchimento adequado, tem
fundamental importância. Assim, a atuação das Comissões
de Revisão de prontuários (CRP) zelando pela observância
da excelência no registro, faz-se fundamental. Logo, o
emprego de ferramentas informatizadas, a fim de tornar o
processo menos subjetivo, parece ser valioso.

Identificar se o emprego de ferramentas informatizadas
facilita e torna mais fidedigno o processo de auditoria de
prontuários médicos.

Metodologia

Resultados

Trata-se de um estudo descritivo, desenvolvido pela equipe
da CRP CEJAM, no período de jan./2018 à jan./2020, onde
se promoveu adequações na metodologia da auditoria de
prontuários, com a seleção dos prontuários para a auditoria
de forma informatizada no Google Drive, utilização de
aplicativo criado pela instituição para uso em tablets com
sistema Android, além da implantação de ferramenta de
gestão, em formato 5W1H, no Google Formulários para
criação dos planos de ação.
Em 2019, também fora incluída dentre as melhorias a
elaboração de dashboards com os dados das auditorias,
facilitando o processo de gerenciamento dos resultados.

A utilização de ferramentas informatizadas no processo de
auditoria de prontuários tornou o processo com menos
vieses da subjetividade na auditoria, mantendo
percentuais acima do esperado em todo o ano de 2019,
como pode ser evidenciado nas figuras abaixo. Na figura,
relativa as auditorias de avaliação geral dos prontuários, os
percentuais se mantiveram, em média, acima de 90% de
adequação.

Conclusões
Entendendo que no prontuário médico devem ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que
a excelência no registro é um indicador de qualidade da assistência prestada, observamos que o emprego de ferramentas
metodológicas informatizadas na auditoria de prontuários melhora a fidedignidade dos resultados do processo, a
elaboração de planos de ação direcionados, resultando em melhoria da qualidade dos registros.
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