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só agora, mas aquela que vai vir é continuação da
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refletir para aquela equipe [...]. Se eu deixei de
anotar uma coisa importante vai realmente deixar o
déficit para equipe que vem depois.
Profissional de enfermagem colaborador da pesquisa

RESUMO

A produção de registros constitui uma prática da enfermagem hospitalar, tendo sua efetivação
instituída e orientada por lei. Dentre as práticas de escrita da área, o registro de ordens e
ocorrências é concebido como o resumo do plantão, dos problemas e das ocorrências mais
importantes, apresentando-se como documento e instrumento de comunicação utilizado por
profissionais a cada turno de trabalho. Seu principal propósito consiste em disponibilizar
informações que possibilitem não apenas a continuidade das atividades, mas também a
sequencialidade da assistência oferecida aos pacientes. Considerando a complexidade dessa
prática de letramento, este estudo, que se desenvolve no cenário de uma instituição pública
hospitalar, tem como objetivo compreender e descrever o processo de efetivação e uso dos
referidos registros, com vistas a explicar sua implementação no domínio da enfermagem. A
discussão se situa no campo da Linguística Aplicada contemporânea e sua relevância reside
nas conexões que estabelece entre as abordagens linguísticas e as questões de linguagem
inerentes à esfera institucional do trabalho. Em termos teóricos, fundamenta-se nas
postulações dos estudos de letramento, elegendo como categorias de análise os elementos:
participantes, domínio, artefatos e atividades, estabelecidos por Hamilton (2000), ao discorrer
sobre eventos e práticas de letramento. Metodologicamente, a abordagem proposta segue
orientações da pesquisa etnográfica na medida em que resulta da imersão do pesquisador no
universo investigado com a utilização de conjunto de técnicas do olhar e do perguntar para
depreender como agem e o que dizem os sujeitos em relação à elaboração dos registros em
estudo. O corpus da pesquisa compreende 100 registros de ordens e ocorrências, observações
de campo, 04 sessões reflexivas e entrevistas dirigidas realizadas com 36 profissionais de
enfermagem. A análise dos dados evidencia a importância documental e interacional dessa
prática ao mesmo tempo em que revela dificuldades de natureza informacional,
composicional e normativa em termos de aspectos legais e linguísticos. Nesse sentido,
conclui-se que essas questões merecem ser discutidas por meio de processo de intervenção,
especialmente em eventos de formação continuada, na perspectiva de que os profissionais de
enfermagem possam aprimorar procedimentos no tocante à tarefa de elaboração dos registros
de ordens e ocorrências.
Palavras-chave: Práticas de letramento no trabalho. Registros de enfermagem. Etnografia.
Linguística Aplicada.

RESUMEN

La producción de inscripciones se constituye una práctica de la enfermería hospitalaria y su
efectividad es instituida y orientada por ley. Entre las prácticas de escrita de esa actividad, la
inscripción de órdenes y ocurrencias es concebido como el resumo del turno, de los problemas
y de las ocurrencias más importantes, presentándose como documento y instrumento de
comunicación utilizado por profesionales, en cada turno de trabajo. Su principal finalidad
consiste en disponer informaciones que posibiliten también la secuencialidad de la asistencia
ofrecida a los pacientes y no solamente la continuidad de las actividades. Al considerar la
complejidad de esa práctica de letramento, este estudio, que se desarrolla en el escenario de
una institución pública, tiene como objetivo comprender y describir el proceso de efectividad
y usos de las referidas inscripciones con la finalidad de explicar su implementación en el
dominio de la enfermería. La discusión situase en el campo de la Linguística Aplicada
Contemporánea y tiene como relevancia establecer conexiones entre los abordajes
linguísticas y cuestiones de lenguaje inherentes a la esfera institucional del trabajo. La teoría
fundamentase en las ideas postuladas pelos estudios de letramento, eligiendo como categorías
de análisis los elementos: participantes, dominio, artefactos y actividades, establecidas por
Hamilton (2000), al descorrer sobre eventos y prácticas de letramento. Metodológicamente, el
abordaje propuesta sigue orientaciones de la investigación etnográfica en la medida en que
resulta de la inmersión del pesquisidor en el universo investigado con la utilización de
conjunto de técnicas de la mirada y del preguntar para deprender como actúan y lo que dicen
los sujetos en relación a la elaboración de las inscripciones en estudio. El corpus de la
investigación comprende 100 inscripciones de órdenes y ocurrencias, observaciones de
campo, 04 sesiones reflexivas y entrevistas dirigidas realizadas con 36 profesionales de
enfermería. El análisis de los datos evidencia la importancia documental e interaccional de esa
práctica al mismo tiempo en que revela dificultades de naturaleza informacional,
composicional y normativa en términos de aspectos legales y lingüísticos. En ese sentido, se
concluye que esas cuestiones merecen ser discutidas por medio de proceso de intervención,
espacialmente en eventos de formación continuada, en la perspectiva de que los profesionales
de enfermería posan perfeccionar procedimientos en relación con la tarea de elaboración de
las inscripciones de órdenes y ocurrencias.
Palabras-clave: Prácticas de letramento en el trabajo. Inscripciones de enfermería. Etnografía.
Lingüística Aplicada.

ABSTRACT

Nursing documentation is a literacy practice which is regulated by law. Among the written
practices of the literacy field, nursing registration is understood as the attendance resume of
the main problems and occurrences on duty. In other words it is a document and a
communication instrument used by hospital orderly on duty. It’s main goal is to keep a record
of the information which is necessary to the continuity of the activities as well as to the
assistance to the patients. Taking into consideration the complexity of this kind of literacy
practice, this study which took place in a hospital context, aims at studying the nursing
registration process in order to explain its implementation in the nursing field. The discussion
is situated in the area of applied linguistics, and it makes a linkage between linguistics
approaches and language questions which are related to the area of discourse at work. The
theoretical foundations come from contemporary literacy studies such as Hamilton (2000)
who proposes the following categories: participants, domain, artifacts and activities. The
analysis was guided by the principles of the ethnographic methodology which proposes that
the researcher spends much time in the field and uses a set of techniques in order to collect
data related to the subjects speech as well as their deeds concerning the research main object.
The data were collected through field observations, analysis of 100 nursing records, 04
reflective sessions and interviews as well involving 36 nurses. On one hand, the analysis
reveals the importance of the nursing records in terms of documentation and communication.
On the other hand, it shows informational, compositional as well as normative difficulties in
terms of linguistics and legal aspects. For, we conclude that these questions need to be
addressed through the process of intervention especially in events of teacher in service
activities so that the professional nurses may improve their practice in relation to the
elaboration of the nursing documentation on duty.

Key-words: literacy practices at work, nursing documentation, ethnography, applied
linguistics.
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1 INTRODUÇÃO

No cotidiano de uma unidade hospitalar, além dos procedimentos técnicos
inerentes às funções específicas de cada setor, a elaboração de registros se instaura como uma
prática adotada pelas equipes de enfermagem.
Instituídos e orientados por dispositivos legais1, esses registros se revestem de
relevância, visto que podem se constituir documentos tanto para o paciente quanto para a
instituição que o atende, estabelecendo-se como fonte de informações para o ensino e a
pesquisa, assumindo inclusive status de instrumento de defesa legal em situações em que a
sua utilização seja pertinente.
Textualmente, os registros contemplam formas e extensões variadas. Seu
conteúdo prioriza a veiculação de informações acerca das intercorrências, assim como dos
procedimentos realizados na prestação da assistência ao paciente em cada turno de trabalho.
Sua efetivação objetiva não somente favorecer a comunicação entre os diversos
profissionais que atuam nos setores de enfermagem, mas também fornecer subsídios para
quem exerce funções gerenciais na instituição hospitalar no tocante ao planejamento de
medidas organizacionais e ao aprimoramento da qualidade dos serviços oferecidos aos
usuários.
Dentre as várias práticas de registros de enfermagem circulantes na esfera do
trabalho hospitalar, destacam-se as anotações de enfermagem. Essas anotações compreendem
o prontuário do paciente e o registro de ordens e ocorrências. A primeira efetiva-se como
registro referente aos quadros clínicos. Sua constituição envolve a anotação sistêmica e
criteriosa dos sinais e sintomas subjetivos e objetivos apresentados pelo paciente, os cuidados
requeridos pelo seu estado de saúde, as observações e os procedimentos executados pela
equipe designada para o atendimento. Esses registros ocorrem em formulários padronizados.
Os registros de ordens e ocorrências, por sua vez, divergem do prontuário do
paciente em termos de conteúdo e formatação. Em relação ao conteúdo, eles evidenciam não
somente as ações de rotina desenvolvidas em cada setor, como também as intercorrências ou
anormalidades surgidas durante os plantões e, até mesmo, as informações referentes a
materiais e medicamentos disponíveis ou não para o uso. Esses registros compreendem
igualmente atividades pendentes, informações gerais sobre os quadros dos pacientes atendidos
1

Lei 7498/86 de 25/06/1986 e Decreto 94.406 de 08/06/1987 que dispõem sobre o exercício profissional da
enfermagem e enfatizam o dever de todo pessoal da área quanto à realização de anotações referentes a tudo que
diz respeito ao paciente que se encontra sob os cuidados da unidade de saúde, assim como ao trabalho da
enfermagem de uma forma geral.
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ou casos clínicos que exigem maior atenção da parte dos profissionais de enfermagem
escalados para os turnos posteriores.
Em suma, os registros de ordens e ocorrências contemplam, na perspectiva de Ito
et al. (2005), um resumo do plantão, dos problemas e das ocorrências mais importantes.
Reúnem informações pertinentes às áreas clínica e administrativa e sua escrita ocorre em
livros devidamente designados para esse fim. Sua elaboração pode ser realizada por um ou
mais membros de cada equipe de trabalho.
Por se tratar de prática de escrita que não se configura em formulários, conforme
acontece com os textos dos prontuários de pacientes, a formatação dos registros torna-se mais
livre, face à inexistência de padrões a serem seguidos tanto no que diz respeito à disposição
das informações quanto no que se refere à extensão textual.
Assim sendo, os aspectos relacionados ao contingente de informações e à
extensão dos textos de registros de ordens e ocorrências vão depender da disponibilidade do
profissional para realizar a tarefa, das representações que ele tem acerca dessa prática e, até
mesmo, da importância que atribui à sua escrita.
Embora o uso das práticas a que nos referimos seja recorrente no âmbito
hospitalar, focalizamos, neste estudo, nossa atenção nos registros de ordens e ocorrências, em
razão não somente da sua relevância como documento e instrumento de comunicação no
âmbito da enfermagem, mas também por se constituírem um tópico merecedor de estudo pela
Linguística Aplicada, visto que os estudos nessa área estiveram, durante muito tempo,
voltados para o espaço escolar com ênfase nas produções escritas nele desenvolvidas.
Considerando que a escrita não é uma atividade unicamente efetivada em
estabelecimentos de ensino, mas sim em inúmeras instituições que permeiam os múltiplos
segmentos sociais, é possível deslocar o nosso olhar para essa prática como atividade que
também ocorre além dos limites da escola, concebendo-a como prática social que permite ao
sujeito não apenas interagir socialmente, mas também agir nas mais diversas esferas e
circunstâncias, movido pelos mais diferentes propósitos.
Mesmo tendo explorado, durante longo tempo, a escrita do professor em
contextos de ação e formação, através da experiência em pesquisas com a escrita de docentes
em atividades avaliativas (PAZ, 2001) e com as representações construídas por esses
profissionais acerca dos registros na formação continuada (PAZ, 2008), sempre houve de
nossa parte um forte desejo de estudar práticas de escrita pertinentes a outras esferas da
atividade humana e assim experienciarmos diferentes vivências na atividade da pesquisa.
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Tendo em vista o domínio da enfermagem como um universo bastante fecundo
para a efetivação de estudos em face da diversidade de práticas de letramento que nele se
efetivam e fundamentado no anseio e na disponibilidade de seus profissionais em discutir e
aperfeiçoar seus conhecimentos acerca de suas produções escritas através da participação em
atividades de pesquisa, optamos por desenvolver estudo na área com vistas a depreender essas
práticas e, dessa forma, explicar o seu processo de efetivação.
Nessa perspectiva, elegemos como objeto de investigação, dentre as inúmeras
escritas de enfermagem, os registros de ordens e ocorrências. Essa escolha se justifica pela
inobservância de trabalhos que abordem esses registros no campo de atuação da Linguística
Aplicada e, sobretudo, na esfera da enfermagem que, até o presente, não evidencia pesquisas
direcionadas para sua abordagem desses registros, fato que não ocorre com as notificações em
prontuários de pacientes, uma vez que essas produções constituem alvo da maioria dos
trabalhos realizados sobre a escrita no domínio da enfermagem.
A esse respeito, são ilustrativos os trabalhos que versam sobre os registros. Dentre
eles, destacam-se: Análise de conteúdo dos registros da equipe de enfermagem (LOURENÇO
et al., 2002)2; Análise retrospectiva dos registros de enfermagem em uma unidade
especializada (OCHOA-VIGO; PACE; SANTOS, 2003)3; Prontuário eletrônico do paciente:
a importância da clareza da informação (THOFEHRN; LIMA, ([200-?])4; O enfermeiro e
sua percepção sobre o sistema manual de registro no prontuário (SANTOS; PAULA; LIMA,
2003)5; Reestruturação do Sistema da Gestão de Informações e Registros de saúde do
Hospital Antônio Pedro – HUAP/UFF (SOARES et al., 2005)6; Registro de enfermagem: sua
importância no controle e prevenção relacionada a cateter venoso em clientes com HIV/AIDS
(JOHANSON et al., 2002)7; Mapeamento de termos atribuídos aos fenômenos de
enfermagem nos registros dos componentes da equipe de enfermagem (NÓBREGA, et al.,

2

Estabelece como objetivo propor roteiro norteador de registros a partir da análise de conteúdos dos registros de
enfermagem em um hospital do interior paulista.
3
Estudo retrospectivo longitudinal, realizado em unidade especializada do interior do Brasil, com o objetivo de
verificar as diferenças existentes nos registros de enfermagem quanto ao modo de documentar a assistência
oferecida em três períodos relacionados com a implementação do processo de enfermagem.
4
Tem como principal preocupação discutir questões relacionadas à legibilidade das informações propostas no
prontuário eletrônico do paciente.
5
Busca identificar os fatores relacionados à compreensão que os enfermeiros têm frente ao sistema manual de
registro de informação em enfermagem.
6
Objetiva identificar o perfil e a qualificação dos professores envolvidos no processo da informação
(preenchimento, processamento e análise dos dados).
7
Analisar os registros da equipe de enfermagem relacionados ao acesso venoso dos clientes com HIV/AIDS,
assim como identificar nos registros de enfermagem subsídios para controle e prevenção de infecções
relacionadas a cateter nesses clientes.
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2003)8; Análise dos registros de enfermagem sobre dor e analgesia em doentes hospitalizados
(SILVA; PIMENTA, 2001)9; Análise dos registros de enfermagem em uma unidade cirúrgica
de um hospital escola (CARVALHO, 2005)10, dentre outros.
Ao enfocarmos os registros de ordens e ocorrências como práticas de letramento
na enfermagem hospitalar, estaremos tendo a oportunidade de, a partir da perspectiva dos
estudos de letramento, abordar essa prática de escrita, atribuindo especial atenção a aspectos
como a atuação dos profissionais da enfermagem em relação à sua produção, ao domínio
institucional em que se configuram, aos artefatos utilizados e às atividades que são
desenvolvidas no decurso de sua elaboração.
Diante disso, a relevância deste trabalho reside nas contribuições que ele
fornecerá tanto para os estudos da enfermagem hospitalar quanto para os estudos da
linguagem, especialmente para o âmbito da Linguística Aplicada. Essas contribuições
consistem no fato de trazer para o bojo das abordagens linguísticas um novo objeto e,
consequentemente, uma nova perspectiva de trabalho para os estudos do letramento que, na
maior parte de suas pesquisas, no que se refere ao Brasil, sempre estiveram centrados nas
práticas de escrita situadas no campo educacional escolar.
A interação estabelecida entre a Linguística Aplicada, a enfermagem e outras
esferas do conhecimento para descrever a prática dos registros de ordens e ocorrências no
âmbito da enfermagem hospitalar ressalta o “caráter mestiço e transdisciplinar assumido pela
Linguística Aplicada” (MOITA LOPES, 2006, p. 100), que busca, por meio de seus trabalhos,
não somente se abastecer de conhecimentos e vivências de diversas áreas para abordar
aspectos da linguagem nos inúmeros domínios, mas também trazer para sua área de atuação o
estudo de tópicos ainda sem vinculações com a Linguística Aplicada, objetivando destacar
questões a serem discutidas e redimensionadas pelos sujeitos em seus respectivos contextos
sociais.
Outra contribuição dessa abordagem situa-se na condição de trazer à baila a
prática dos registros, destacando a sua natureza documental e interacional, sua funcionalidade
e conteúdo informacional, evidenciando inclusive as representações construídas pelos
profissionais da área acerca das práticas de escrita, o que representa o deslocamento da
8

Identificar os termos empregados pelos componentes da equipe de enfermagem, nos registros em prontuários
de pacientes, para denominar os fenômenos de enfermagem e comparar com os constantes na Classificação de
Fenômenos de Enfermagem da CIPE.
9
Analisar os registros de enfermagem sobre dor e analgesia em doentes internados em um hospital oncológico,
comparando-os com o relato dos pacientes.
10
A comunicação escrita é tratada neste estudo a partir dos registros ou anotações de enfermagem durante a
assistência ao paciente.

17

atenção até então concedida à escrita dos registros no campo dos trabalhos da enfermagem
hospitalar que, por vezes, priorizam, em seus estudos, aspectos alusivos à implementação do
processo da prestação da assistência ao paciente.
Ao direcionarmos nossa atenção para a elaboração dos registros de ordens e
ocorrências, buscamos abrir novos espaços para os estudos linguísticos em outros domínios
sociais, especialmente no segmento da atividade laboral. Diante disso, propomo-nos a
depreender e a discutir as particularidades que permeiam a escrita do profissional de
enfermagem.
Com vistas a atender a esses interesses, estabelecemos como questões de
pesquisa:
• Como se efetiva a escrita dos registros de ordens e ocorrência como prática de
letramento no trabalho da enfermagem hospitalar?
• Como se caracterizam os registros de ordens e ocorrências no tocante a seus
elementos constitutivos: participantes, domínios, artefatos e atividades?
Orientados por essas questões, nosso propósito consiste em descrever como se
realizam os registros de ordens e ocorrências elaborados pelos profissionais que atuam na
enfermagem hospitalar, tendo-se como foco as categorias formuladas por Hamilton (2000),
que contemplam aspectos como participantes, domínio institucional, artefatos materiais e
conceituais, assim como atividades relacionadas às práticas de escrita.
Dada a natureza do objeto de estudo, adotamos como aportes teóricos os
fundamentos dos estudos do letramento visto como uma prática social (HEATH, 1983;
BARTON, 1991, 1994; STREET, 1995; BARTON; HAMILTON, 2000), da noção de
comunidade de prática (WENGER, 1998, 2001; BROWN; DUGUID, 1998; LESSER;
PRUSAK, 1999; SIM, 2006; dentre outros), do domínio discursivo institucional
(MARCUSCHI, 2008; BOUDIEU, 1983, dentre outros), dos artefatos (COLE, 1998, 1996),
da

textualização

dos

registros

(KOCH;

FÁVERO,

1987;

BRONCKART,

1999;

BEAUGRANDE, 1997; HAMON, 1981; MARQUESI, 1995; AUSTIN, 1990, dentre outros),
da teoria das representações sociais (MOSCOVICI, 1984, 2003; JODELET, 1994; ABRIC,
1994), da teoria da atividade (MARTINS E DALTRINI, 1999; NARDI, 1996; KAPTELININ;
NARDI, 1996) e da escrita processual (HAYES; FLOWER, 1980, 1986; MEURER, 1997) e
colaborativa (RIMMERSHAW, 1992; SHARPLES, 1992; MEDINA, 2004).
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No que diz respeito à prática de registro na área de enfermagem, adotamos as
postulações de Duarte (1976), Cunha (1985), Fernandes (1989), Stefanelli (1993),
Cianciarullo et al. (2001), Ito et al. (2005), Alfaro-LeFevre (2000) e Possari (2005).
Para atender ao objetivo proposto, o estudo adota os parâmetros da pesquisa
qualitativa de cunho etnográfico, na medida em que não nos propomos a coligir nem mesmo
mensurar informações acerca do objeto em estudo, tampouco avaliar hipóteses ou estabelecer
relações de causa e efeito, mas sim a focalizar os significados das ações dos sujeitos
colaboradores a partir do que pudemos depreender e retratar através da nossa “imersão”
(CHIZZOTTI, 2000, p. 81) no cenário social em que se efetiva a realização das práticas de
escrita em estudo.
Nesse sentido, seguimos o que propõem Bodgan e Biklen (1994) acerca da
investigação qualitativa etnográfica ao priorizarem o ambiente natural em que se desenvolvem
as práticas como fonte de geração de dados, a descrição e a focalização do processo das
práticas investigadas, assim como o que os sujeitos colaboradores pensam e têm a dizer sobre
suas práticas e experiências ao implementarem suas ações, o que implica levar em conta o
ponto de vista dos participantes da pesquisa ou, em outras palavras, “fazer com que suas
vozes sejam ouvidas”, conforme defende Cavalcanti (2006, p. 250).
No intuito de apresentar a trajetória de execução da pesquisa e, consequentemente,
a discussão das informações construídas acerca da prática dos registros de ordens e
ocorrências, tendo como pano de fundo os estudos do letramento, este trabalho encontra-se
formatado em cinco capítulos. O primeiro compreende a introdução, que aborda as questões
de pesquisa, os objetivos do trabalho, as razões que motivaram sua realização, assim como as
suas contribuições para os estudos da Linguística Aplicada e para as abordagens do âmbito da
enfermagem. O segundo refere-se à contextualização da pesquisa. Nele, contemplamos a
abordagem da investigação, o objeto de estudo e os objetivos da investigação, o cenário em
que se desenvolvem as ações de pesquisa, os sujeitos colaboradores, o processo de geração de
dados e a referência à constituição do corpus.
O terceiro direciona-se para as discussões sobre a natureza e a complexidade do
letramento, com ênfase nos usos da leitura e da escrita como práticas sociais. Nessa etapa,
focalizamos o letramento na esfera do trabalho assim como os aspectos éticos que envolvem
sua efetivação. O quarto capítulo trata das práticas e dos eventos de letramento, especialmente
da caracterização dos registros de ordens e ocorrências como prática de letramento no
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trabalho hospitalar, a partir das categorias: participantes, ambiente e domínio, artefatos e
atividades.
No que se refere à forma como os participantes se organizam socialmente, a
enfermagem hospitalar é caracterizada como comunidade de prática no trabalho. Na parte do
ambiente e domínio serão evidenciados dados que revelem as condições físicas e
institucionais em que são implementadas as práticas dos registros. Em relação aos artefatos,
foram eleitos dois aspectos: a textualização dos registros e as representações construídas pelos
profissionais que usam essa prática de escrita. Em termos das atividades, a elaboração desses
registros será analisada como uma prática de escrita processual e colaborativa.
O quinto capítulo compreende as considerações finais. Nesta fase, retomamos as
questões e objetivos da investigação na perspectiva de avaliarmos o que foi possível alcançar
mediante a realização do trabalho, como também apresentamos nossas impressões acerca dos
procedimentos adotados pelos profissionais da enfermagem hospitalar frente à elaboração dos
registros de ordens e ocorrências.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em se tratando de produção escrita instituída e orientada por lei, desenvolvida
cotidianamente no âmbito hospitalar para atender dentre outros propósitos o de documentar e
comunicar dados relativos aos turnos de trabalho, os registros de ordens e ocorrências
constituem práticas de letramento recorrentes no domínio da enfermagem.
Na perspectiva de pesquisar essas práticas, procuramos, ao longo deste trabalho,
centrar foco em duas grandes questões: evidenciar como se efetiva a escrita dos registros de
ordens e ocorrências como prática de letramento no trabalho da enfermagem hospitalar, assim
como caracterizar os elementos participantes, ambiente e domínio, artefatos e atividades como
aspectos fundamentais na abordagem de práticas e eventos de letramento.
Para contemplar a primeira questão observamos que os registros de ordens e
ocorrências se estabelecem em eventos de letramento que se iniciam com a realização da
leitura das anotações repassadas pela equipe do turno anterior. A adoção desse procedimento
se explica pelo fato de esses registros se constituírem instrumento de interação entre os
membros das equipes que exercem suas funções em setores da enfermagem, servindo,
portanto, para focalizar dados de relevância para o andamento do trabalho, como é o caso de
procedimentos pendentes a serem executados pelas turmas subsequentes.
Feita a leitura das anotações, a elaboração dos registros de ordens e ocorrências se
estabelece, acontecendo, por vezes, ao término do expediente, como também por etapas no
transcorrer do plantão, dependendo da disponibilidade dos profissionais e da movimentação
de cada turno de atividade.
A geração dos dados a serem textualizados nos registros é habitualmente
desenvolvida por enfermeiros e técnicos por meio da utilização de algumas estratégias. Dentre
elas, destacam-se a execução de anotações prévias, em blocos de papel, com ênfase em
tópicos de relevância, e a rememoração das principais ocorrências do plantão, ação que, em
geral, ocorre ao final dos horários de trabalho.
A produção desses textos é geralmente efetuada pelos membros da equipe de
enfermagem, que realizam conjuntamente essa tarefa. Em alguns casos, a atividade é dividida
entre eles, de modo que cada profissional se responsabilize pela construção de uma parte, o
que demanda uma socialização das anotações e a estruturação da versão final do registro no
encerramento do turno.
Considerando que as práticas de letramento podem ser caracterizadas em termos
de elementos como participantes, domínio, artefatos e atividades, procuramos focalizar seus
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traços específicos no âmbito da efetivação dos registros de ordens e ocorrências como uma
prática de letramento do campo da enfermagem hospitalar.
No que concerne aos participantes dos eventos em que são elaborados os registros
em estudo, observamos que se tratam de profissionais com formação diversificada: em níveis
médio, de graduação e pós-graduação na área.
Em relação à produção dos registros relativos aos resumos dos plantões,
notificações concernentes aos quadros clínicos dos pacientes, dentre outras práticas de escritas
comuns à profissão, os profissionais recebem instrução em disciplinas dos cursos, na literatura
especializada da área e na legislação que normatiza o ofício da enfermagem no período de
formação escolar e/ou acadêmica.
No exercício de suas funções, cumprem carga horária que varia entre seis e vinte
quatro horas. Em sua maioria, possuem mais de um vínculo trabalhista, atuando em
instituições de saúde das esferas estadual, municipal e/ou particular no intuito de atingir
condições financeiras satisfatórias para suprir necessidades pessoais e familiares.
Em seus testemunhos, revelam-se interessados no aperfeiçoamento de seus
conhecimentos profissionais, sobretudo no que diz respeito à prática da escrita, por
considerarem-na indispensável nas atividades que realizam cotidianamente. Diante disso,
defendem a formação continuada em serviço, destinada à discussão das dificuldades que se
presentificam no processo de implementação das anotações na área.
Instaurada como prática, a produção escrita encontra no domínio hospitalar
ambientes e materiais disponibilizados para a sua efetiva elaboração. Nesses termos, há na
instituição hospitalar espaços físicos e mobiliários apropriados para a construção de textos,
como também materiais de escrita tais como livros, formulários, fichas e suportes para a sua
difusão como murais, quadros de avisos e outros.
As escritas de enfermagem, em especial a dos registros de ordens e ocorrências,
seguem direcionamentos legais e institucionais transmitidos através de cursos, orientações da
supervisão em enfermagem, rotinas, procedimentos e condutas comumente adotadas no dia-adia da atuação profissional.
Em face dos procedimentos executados, o grupo de profissionais da enfermagem
assume características próprias de uma comunidade de prática já que seus membros, guiados
por interesses comuns, interagem entre si, compartilham experiências e aprendizados, como
também tomam decisões no intuito de encontrar as melhores formas de executar suas
atividades, notadamente as práticas de escrita.
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No âmbito da enfermagem, os registros apresentam diferentes características em
relação à formatação e conteúdo, dependendo da especificidade dos setores em que eles
ocorrem. Isso significa que nos segmentos do cuidar, como é o caso das clínicas por exemplo,
esses registros contemplam informações específicas que dizem respeito à assistência
fornecida aos pacientes e às condições em que se encontram esses segmentos a cada plantão
quanto à medicação, equipamentos e outros aspectos.
Em contrapartida, o setor do supervisionar, ou mais precisamente da divisão de
enfermagem, responsabiliza-se por fornecer, por meio dos registros, uma espécie de
panorâmica ou levantamento estatístico do trabalho desenvolvido por todos os demais setores
que integram o domínio da enfermagem hospitalar, incluindo providências a serem agilizadas.
Consequentemente, sua escrita procura proporcionar ao leitor uma visão geral dos
atendimentos executados e das intercorrências observadas.
Mesmo seguindo orientações de dispositivos legais, da literatura especializada e
da própria comunidade em que se insere, parte dos profissionais entrevistados demonstra
dificuldades em relação à produção dos registros de ordens e ocorrências, as quais se
manifestam sob a forma de problemas de textualidade que dizem respeito à informatividade,
pertinência, explicitude e questões de natureza gramatical.
Essas dificuldades, na visão dos enfermeiros e técnicos colaboradores da pesquisa,
podem estar vinculadas a várias razões. Uma delas é a inexistência de eventos de estudo em
termos de formação continuada que sejam promovidos na perspectiva de viabilizar momentos
de discussão, reflexão e estabelecimento de direcionamentos voltados para o aperfeiçoamento
da prática dos registros em enfermagem.
Outro motivo apontado é a ausência de um maior acompanhamento da supervisão
em enfermagem quanto à elaboração dos registros e à adoção de critérios que definam melhor
as informações e o modo como elas devem ser abordadas nesses textos.
Além dessas razões, há também o aspecto da pouca valorização dessas práticas de
escrita por parte de alguns integrantes do domínio hospitalar, bem como a elevada demanda
de atividades a ser executada por esses profissionais que têm de não apenas oferecer
assistência a um contingente expressivo de usuários dos serviços hospitalares, mas também
efetivar diferentes práticas de escrita.
Sobre os artefatos culturais que medeiam a realização da prática de escrita em
estudo, destacamos os textos dos registros de ordens e ocorrências e as representações geradas
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pelos profissionais acerca dessas práticas, tomando por base vivências cotidianas, crenças e
percepções.
No que diz respeito aos textos dos registros, estes apresentam traços
característicos em termos retóricos, esquemáticos e linguísticos. Em sua dimensão retórica, os
registros são elaborados pelos profissionais da enfermagem e têm como destinatários oficiais,
em primeira instância, os auxiliares, técnicos e enfermeiros, incluindo os profissionais da
equipe médica. Em segunda instância, esses registros estão endereçados a sujeitos externos à
instituição hospitalar ou, mais precisamente, aos profissionais das áreas jurídica e acadêmica
(professores e pesquisadores).
Em meio às funções de documentar e estabelecer a comunicação entre membros
das várias equipes de trabalho, esses registros também têm como propósitos prestar contas de
fatos e procedimentos da enfermagem, cumprir exigências legais e institucionais para obter
status de prova em casos de litígios, orientar procedimentos futuros, preservar a história do
trabalho da área da enfermagem, dentre outros escopos.
Esquematicamente, sua estrutura reúne características próprias dos textos de
cunho descritivo. Consequentemente, sua formatação é permeada pela predominância de
sequências descritivas compatíveis com o modelo organizacional proposto por Marquesi
(1995). Nelas preponderam aspectos como a condensação e a designação, como também a
expansão que compreende a definição e a individuação. Ademais, verificam-se igualmente
algumas recorrências de sequências injuntivas, embora esses casos surjam em quantidades
consideradas pouco significativas.
Sob o ponto de vista linguístico, observa-se uma recorrência expressiva de verbos
performativos, a presença de adjetivações utilizadas para caracterizar a movimentação dos
plantões, a organização dos setores, os quadros de pacientes e outros, a evidência de verbos de
comando e, inclusive, a ocorrência expressiva de termos técnicos do discurso paramédico.
Nessa dimensão, destacam-se também as estruturas sintáticas formadas por períodos simples
ou por períodos compostos por coordenação.
As representações geradas pelos profissionais da enfermagem acerca da prática
dos registros de ordens e ocorrências se reportam aos princípios éticos que permeiam as
práticas do trabalho hospitalar (registro como responsabilidade e cuidado), às funções
atribuídas a essas práticas (registro como comunicação e luz), a imagens que se reportam a
outras práticas de escrita (redação, coleta de dados, registro geral e documento).
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Essas representações traduzem concepções, impressões e conhecimentos
construídos pelos profissionais em suas interações com os outros na perspectiva de atribuir
sentido às suas ações, nortear seus procedimentos e iluminar compreensões acerca das tarefas
do ofício da enfermagem, em especial a prática de elaborar anotações.
Em termos de atividades, as ações implementadas seguem uma trajetória
constituída de etapas experienciadas conjuntamente pelos enfermeiros e técnicos em
enfermagem, o que justifica o fato de a escrita dos registros se efetivarem como atividade
processual e colaborativa.
No que se refere à sua natureza processual, essa prática surge de uma “motivação
imposta” (MEURER, 1997, p. 19) por se tratar de uma escrita instituída e exigida pelo
domínio da enfermagem hospitalar. Sua realização compreende algumas fases como:
planejamento, geração de frases e revisão (HAYES; FLOWER, 1986) e está sob influência da
história discursiva dos enfermeiros, do discurso da enfermagem hospitalar, das práticas
sociais da área e dos parâmetros de textualização que envolvem elementos retóricos,
organizacionais e linguísticos dos registros propostos, conforme destaca Meurer (1997).
Seu caráter colaborativo reside no fato de os profissionais de enfermagem
desenvolverem de forma coletiva suas escritas, dividindo tarefas, interagindo para socializar
conhecimentos, participando da geração de informações, acompanhando a realização da
atividade do registro, atuando como co-autores e autores efetivos desses textos.
No processo colaborativo de escrita dos registros de ordens e ocorrências,
observa-se o emprego não apenas de estratégias paralelas, como também de estratégias
sequenciais, segundo destaca Medina (2004). As estratégias paralelas possibilitam que a
atividade de escrita seja segmentada e distribuída entre os membros da equipe de enfermagem
a fim de que todos possam contribuir com a construção dos registros. As estratégias
sequenciais, por sua vez, permitem que a construção dos registros se estabeleça como
complemento ou continuidade da produção anterior.
Em que pese se tratar de um objeto de estudo inserido em universo bastante amplo
e complexo, acreditamos, mediante o exposto, termos contribuído para a descrição e
explicação de alguns dos muitos aspectos que permeiam o processo em que se desenvolve a
prática dos registros de ordens e ocorrências no âmbito da enfermagem.
Ademais, acreditamos termos fornecido dados capazes de caracterizar
particularidades inerentes à própria textualização dos registros em estudo, como também
aspectos alusivos aos participantes, ao ambiente e domínio, aos artefatos e às atividades como
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elementos que constituem as práticas e os eventos de letramento no campo de um dos
importantes segmentos da instituição hospitalar, o que nos deu a oportunidade de atender,
portanto, às duas questões de pesquisa a que nos propomos responder durante a execução
deste trabalho.
Outra contribuição da pesquisa apresentada reside no fato de termos conduzido os
profissionais da área a falar sobre a sua prática de registros e, através desse procedimento,
poderem refletir acerca do que fazem cotidianamente em termos de produção escrita.
Em suma, as verbalizações emitidas nas entrevistas e nas discussões geradas a
cada sessão reflexiva certamente repercutirão em termos de mudança de postura e adoção de
novos procedimentos por esses colaboradores, bem como no que se refere à construção e
reconstrução de conhecimentos relacionados à elaboração de registros de ordens e
ocorrências.
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APÊNDICE A

UFRN – CCHLA – DEPARTAMENTO DE LETRAS
PROGRAMA DE PESQUISA EM ESTUDOS DA LINGUAGEM
DOUTORADO EM LINGUÍSTICA APLICADA
PROJETO DE PESQUISA: REGISTROS DE ORDENS E OCORRÊNCIAS: UMA
PRÁTICA DE LETRAMENTO NO TRABALHO DA ENFERMAGEM HOSPITALAR
ALUNA PESQUISADORA: Doutoranda Ana Maria de Oliveira Paz
PROFESSORA ORIENTADORA: Profa. Dra. Maria do Socorro Oliveira

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Enquanto colaborador (a) da pesquisa “Registros de ordens e ocorrências: uma prática de
letramento no trabalho da enfermagem hospitalar”, realizada em instituição pública de saúde
hospitalar,

no

período

de

outubro

a

dezembro

de

2006,

eu,

__________________________________________, autorizo a pesquisadora Ana Maria de
Oliveira Paz (aluna do doutorado do PPgEL/UFRN) a prerrogativa de fazer uso das
informações por mim repassadas em áudio, vídeo, ou por escrito, na elaboração de sua tese de
doutoramento em Linguística Aplicada.

___________________________________________________
Local e data

___________________________________________________
Assinatura do(a) profissional de enfermagem colaborador(a)
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APÊNDICE B

ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA GERAÇÃO DE DADOS 1

1. Em que consistem os registros de ordens e ocorrências?
2. Na sua concepção, quais as finalidades desses registros?
3. Como essa prática de registro é realizada no cotidiano da enfermagem? Em que momento
ocorre? Existe um cumprimento de etapas no processo de sua elaboração?
4. Há algumas estratégias utilizadas para reunir as informações textualizadas nos registros?
5. Como ocorreu o seu primeiro contato com a escrita dos registros de ordens e ocorrências?
Já contava com algum conhecimento a respeito de sua produção? Recebeu orientações de
alguém da instituição?
6. No caso das orientações recebidas, o que compreendiam esses ensinamentos?
7. Que dificuldades são enfrentadas na realização dos registros?
8. A que se pode atribuir essas dificuldades?
9. Que medidas podem ser adotadas no sentido de amenizar os efeitos dessas dificuldades?
10. Quais as contribuições do registro de ordens e ocorrências para o trabalho do setor e da
enfermagem em geral?

APÊNDICE C
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA GERAÇÃO DE DADOS 2

1. A escrita dos registros é reconhecida e legitimada pelo domínio da enfermagem?
2. Como se configura ou como deveria se configurar essa prática de escrita na instituição
hospitalar?
3. Quais os parâmetros legais e institucionais que orientam a realização dessa prática?
4. O que a instituição hospitalar espera dessa prática de escrita?
5. O que os registros representam para o domínio da enfermagem e para a instituição
hospitalar?
6. Da maneira como se efetiva, essa escrita é funcional? Consegue atender aos interesses e
expectativas do domínio da enfermagem?
7. Em caso de não atendimento de expectativas, quais as razões que contribuem para isso?
8. Que condições e recursos são oferecidos pela instituição hospitalar para que o domínio da
enfermagem possa implementar a prática do registro?
9. Que pontos são abordados nos livros dos registros nas enfermarias?
10. Que informações são textualizadas nos livros de registros da divisão de enfermagem?
11. Que medidas, em sua opinião, poderiam ser tomadas com vistas a atingir a melhoria da
escrita dos registros?

