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RESUMO 

MENDES, Neyse Patrícia do Nascimento. Conhecimento dos enfermeiros do Hospital 
Universitário Onofre Lopes sobre sistematização da Assistência de Enfermagem. Natal, 
2010. 111p. Dissertação de (Mestrado em Enfermagem) - Departamento de Enfermagem, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2010. 

 

A enfermagem como categoria profissional segue em busca da qualidade de sua assistência 
através da reestruturação do modelo de trabalho vigente, procurando romper com posturas de 
ações fragmentadas. Para mudança de práticas profissionais, faz-se necessária a construção de 
conhecimento próprio com base na sistematização da assistência de enfermagem. O objetivo 
do estudo foi analisar o conhecimento dos enfermeiros sobre a sistematização da assistência 
de Enfermagem, no Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal/RN. Estudo descritivo 
analítico transversal, realizado no HUOL, Natal/RN, 2010, a amostra foi composta de 40 
enfermeiros que trabalhavam nas unidades de internação do hospital ou que recebiam 
pacientes internados.O critério de inclusão foi: estar na escala mensal dos setores escolhidos. 
Foram utilizados um instrumento de observação não participante e um roteiro de entrevista 
para a coleta de dados. O tratamento estatístico foi descritivo e inferencial com teste de 
confiabilidade, teste de Pearson, qui-quadrado e Fischer. As variáveis que se correlacionaram 
foram analisadas segundo um modelo de regressão logística múltipla, calculando razão de 
chance (odds ratio). Encontraram-se como resultados: predominância de profissionais do sexo 
feminino (90%), com idades entre 39 a 46 anos (37,5%), enfermeiros que concluíram curso de 
graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (80%), e que possuíam 
especialização (62,5%). Entre os pesquisados, o conhecimento demonstrou significância em 
relação ao tempo de formação (p=0,018) e tempo  de trabalho no HUOL (p=0,036). A maioria 
dos profissionais investigados não sabia qual o órgão responsável pela resolução da SAE 
(52,5%), tinha conhecimento dos passos necessários para a construção do diagnóstico de 
enfermagem (92,5%), compreendia as características do planejamento de enfermagem (90%,). 
Entretanto, os mesmos profissionais não realizavam exame físico nos pacientes (50%), não 
classificavam os achados clínicos (68,4%), e identificavam os problemas dos pacientes  como 
classificação de diagnóstico de enfermagem (13,2%). O planejamento da assistência de 
enfermagem era realizado por ordem verbal dos enfermeiros (82,5%), 41% dos profissionais 
realizavam avaliação apenas da etapa de intervenção, ou seja, das ações executadas. Referente 
à aplicação prática da evolução de enfermagem 53% dos enfermeiros não realizavam 
evolução, 30,8% o faziam de maneira incompleta, os demais realizavam anotações (p=0,003). 
Os enfermeiros conheciam o processo de enfermagem (90% de adequação nas respostas), não 
obstante as ações definidas pela teoria não eram aplicadas na prática. Os investigados 
acreditavam que a condição de hospital-escola (22,5%) possa interferir positivamente na 
implantação da SAE, associada ao interesse dos profissionais (20%). Dos entrevistados, 
17,5% aceitavam como verdade a inexistência de facilidades que auxiliem na implantação da 
SAE no hospital. Conclui-se que os enfermeiros conheciam a teoria que embasa a SAE e o 
processo de enfermagem, no entanto não desenvolviam a assistência conforme a conheciam; 
assim, há necessidade de ações que impulsionem a implantação da SAE como prática dos 
enfermeiros no hospital investigado.  

 
Palavras-chaves: Processos de Enfermagem, Enfermagem, Conhecimento. 
 
 
 



ABSTRACT 
 

MENDES, Neyse Patrícia do Nascimento. Nurse’s knowledge at the Hospital Universitário 
Onofre Lopes  about of systematization of nursing care. Natal, 2010. 111p. Dissertação de 
(Mestrado em Enfermagem) - Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 2010. 

 
Nursing as a profession goes in search on quality of their care through new frameworks, 
trying to break postures of the health care system so fragmented in the care. To change 
professional practices, it is necessary to build their own knowledge grounded on Nursing Care 
System. The aim of this study was to analyze the influence of nurses' knowledge on care 
systematization in nursing in the University Hospital Natal-RN. It is an analytical descriptive 
study carried out at the Onofre Lopes University Hospital (HUOL), Natal-RN, 2010, the 
sample was composed of 40 active nurses working in hospitalization units of the hospital, the 
inclusion criteria were being in the monthly scale sector  and agree to participate in the study. 
The non-participant observation and another interview were used for collecting data, 
statistical analysis was descriptive and inferential with reliability test, Pearson test, chi-square 
and Fischer, the variables that correlated were analyzed in a model Multiple logistic , 
calculating odds ratio. The results were: predominance of female professionals (90%), 
predominantly in the age range 39-46 years (37.5%), nurses who have the undergraduate 
degree at the Federal University of Rio Grande do Norte (80%), and who have expertise 
training as a minimal degree (62.5%). Among the surveyed, the knowledge showed 
significance with the graduation time (p = 0.018) and time working in HUOL (p = 0.036). The 
majority of the professionals surveyed do not know which organ is responsible for the SAE 
legislation  (52.5%), aware of the steps needed to build the nursing diagnosis (92.5%), 
understand the characteristics of nursing planning (90% ). However the same professionals do 
not perform physical examination in patients (50.0%) did not classify the clinical findings 
(68.4%), and identify the problems encountered as a classification (13.2%). The planning of 
nursing care is carried out by verbal order of nurses (82.5%), 41% of the professionals assess 
only the intervention stage, in other words, the actions taken. Regarding the practical 
application of nursing records 53% of nurses do not realize records, 30.8% is incomplete, the 
other held notes (p = 0.003). The nurses know the nursing process (90% of appropriate 
responses), despite the actions defined by the theory are not applied in practice. Investigators 
believe the condition of the hospital teacher (22.5%) could positively affect the 
implementation of the SAE associated with the interest of professionals (20%). Of the 
respondents, 17.5% accept as truth the lack of facilities to assist the SAE implementation in 
the hospital. It was concluded that nurses know the theory that underlies the SAE and the 
nursing process, but do not develop the service know as well, there is need for action to boost 
the SAE implementation as practice of nurses in the hospital investigated.  
Keywords: Nursing Process, Nursing, knowledge 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O modelo de atenção à saúde vem sofrendo reformulações nas últimas décadas, 

decorrentes das propostas do Sistema Único de Saúde (SUS), trazendo consigo a reflexão das 

práticas vigentes no contexto dos profissionais, em busca de uma assistência mais integral, 

igualitária e direcionada à população em todos os níveis de atenção. 

 Discutir modificações das práticas assistenciais envolve contextos macros, que estão 

intimamente agregados à formação dos profissionais de saúde e, consequentemente, abarcam 

as instituições formadoras desses profissionais, como os hospitais universitários (CASTRO; 

FORMIGA; VILAR, 2006). Em torno de mudanças das práticas da saúde, embasadas nas 

propostas do SUS, os agentes integrantes dos hospitais de formação de ensino superior 

repensam suas ações, e a enfermagem, como parte estrutural dessas instituições, também 

comunga desse pensamento. E vem buscando, por meio de instrumentos próprios e peculiares 

de sua categoria profissional, reformular a sua prática assistencial. 

 Repensar o modo de agir no sistema de saúde já é algo complexo que incita mudanças, 

porém, é necessário que esse pensamento seja difundindo nas estruturas microinstitucionais, 

atingindo os segmentos de gestão hospitalar nos seus espaços de atuação. A fim de unir forças 

para atingir objetivos únicos de melhoria da prestação de serviços à população, com o 

propósito de superar a assistência dicotomizada dominante na sociedade vigente e ofertá-la 

com qualidade (CASTRO; FORMIGA; VILAR, 2006 ). 

Para um serviço fornecer qualidade no atendimento aos seus clientes, é necessário que 

utilize a competência profissional dos seus funcionários, que seja eficaz na utilização dos 

recursos disponíveis e que obtenha a satisfação de sua clientela.  A discussão da instalação da 

qualidade vem sendo adaptada em setores industriais, onde absorveu os principais eixos 

norteadores envolvendo três dimensões distintas e interdependentes, a saber: a estrutura, que 

engloba recursos humanos, materiais e normativos das instituições; o processo, que se refere à 

assistência propriamente dita com identificação dos problemas, diagnóstico, planejamento e 

execução através de padrões científicos; e, por fim, os resultados, trazendo a transformação 

desse elemento e a satisfação do cliente e do trabalhador como resultados (INNOCENZO; 

AMI; CUNHA, 2006). 

 Gonçalves (1987) defende a obtenção de resultados positivos no setor hospitalar e no 

desenvolvimento de mudanças de prática através da direção superior, com o estabelecimento 

de políticas gerais articuladas à área clínica, a fim de concretizá-la.  



21 
 

 Nesse contexto, o esforço das profissões na busca pela excelência traz à tona a 

inovação dos processos de trabalhos nos seus espaços e em suas categorias, tendo como pano 

de fundo a problematização das suas ações desempenhadas no universo institucional, trazendo 

consigo a exposição de temas como falta de pessoal, falta de liderança, falta de conhecimento 

profissional, dentre outros (BACKES et al., 2005; CASTRO; FORMIGA; VILAR, 2006).  

 A enfermagem, como categoria profissional, vem participando deste processo de busca 

pela qualidade de sua assistência através de ruptura de modelos antigos, de posturas 

enraizadas, de representação dicotomizada, fragmentada e dependente, empenhando-se em 

conceber um perfil próprio, com autonomia e ciência própria do cuidar. Visto que sua origem 

é centrada no saber biomédico, sombreada pelas determinações do profissional médico 

decorrentes de momentos históricos vislumbrados na sua gênese, onde é vista como “parte do 

processo de trabalho médico” (ALMEIDA;ROCHA, 1997). 

Incorporando a necessidade de mudança e em busca do crescimento da categoria à luz 

de Florence Nightingale, a enfermagem busca instrumentos que possibilitem o processo do 

cuidar através de julgamentos científicos, a fim de solucionar problemas. Para isso, utiliza o 

método de observação, mensuração e análise de dados, que permite o encontro da 

enfermagem com a sua própria identidade, embasando-se na sistematização da assistência e 

trabalhando com a visão do indivíduo de maneira holística (NÓBREGA; SILVA, 2009). 

O pensamento nightingaleano norteou a enfermagem profissionalizada que se 

desenvolveu em vários ambientes e passava a prestar seus serviços nas instituições de saúde e 

também em outras instituições, como escolas, fábricas, comunidades, entre outros 

(ALMEIDA; ROCHA, 1997; CARRARO, 1997). 

Em decorrência desse fato, ainda nos anos de 1950, o Processo de Enfermagem (PE) 

foi originado em virtude da necessidade da construção de uma enfermagem mais científica e 

autônoma.  Ele foi construído com base na linguagem de Florence Nightingale, com o intuito 

de organizar o pensamento dos profissionais, a fim de obter respostas rápidas aos problemas e 

à prática.  

Ao abordar o tema do processo de enfermagem, entende-se ser importante reformular 

as práticas profissionais, de modo a permitir a ampliação da perspectiva da própria profissão, 

e utilizar o processo de ensino-aprendizagem como eixo norteador, aplicando as modificações 

do “fazer” enfermagem e engajando-o nas práticas de saúde, compondo o contexto político e 

social brasileiro e trazendo-o para a situação específica da profissão. 
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A evolução da enfermagem se deu em três momentos históricos, iniciando-se com 

Florence o despertar da profissão; a segunda fase foi contemplada pela construção das teorias 

de enfermagem, a fim de ser solidificada cientificamente; a terceira é vivenciada na atualidade 

e consiste na sistematização das ações da enfermagem. E, para compor uma assistência 

sistematizada, deve-se seguir o processo de enfermagem. 

 A partir da década de 1990, o processo de enfermagem foi instituído como principal 

método de trabalho e visto como uma ferramenta científica utilizada na resolução de 

problemas, e que permite a identificação e a discussão da aplicação dos conhecimentos 

através das atividades práticas individualizadas. O PE ocorre em cinco etapas: a coleta de 

dados, o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação, promovendo, assim, a 

integração entre enfermeiro, paciente e família, possibilitando uma assistência direcionada, 

individual e integral (SILVA, 2006; INNOCENZO; AMI; CUNHA, 2006). 

O processo de enfermagem pode ser demonstrado através da Figura 1. 

 

 
  Figura 1- Processo de Enfermagem baseado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas.  
  Fonte: A própria pesquisadora 
 

Todas as fases do processo são únicas e revestidas de características próprias. A fase 

inicial é a coleta de dados ou histórico de enfermagem, que é a fase onde ocorre a obtenção de 

todas as informações necessárias para a visualização do paciente como um todo. A fase 

seguinte e a classificação dos diagnósticos, como, por exemplo, a NANDA-I, e Classificação 

Internacional das Práticas de Enfermagem (CIPE®-CIE), onde o enfermeiro consegue  

identificar o diagnóstico, através da utilização de uma linguagem universal. 

Histórico 
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A linguagem única deve também ser utilizada para as intervenções e resultados, onde 

o planejamento das intervenções deve ser realizado para alcançar uma sequencia de objetivos 

programados, a fim de conseguir um resultado satisfatório para o cliente. Nessas etapas deve 

ser empregada também uma linguagem própria, como, por exemplo, as Classificações de 

Intervenção de Enfermagem (NIC), e os Resultados de Enfermagem (NOC) (IYER; TAPICH; 

BERNICCHI-LOSEY, 1993; CUBAS; EGRY, 2008).  

 As práticas de enfermagem constituem o processo de trabalho que demanda 

conhecimento, habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas, a fim de concretizar o 

processo de enfermagem. Esse conjunto de características determina o que deve ser feito, 

porque, como, com que deve ser feito e que resultados são esperados com a execução da 

ação/intervenção de enfermagem (CUBAS; EGRY, 2008, CIANCIANRULLO, et al. 2008). 

O processo de enfermagem vem crescendo nas instituições de ensino, uma vez que se 

visualiza no modelo citado o crescimento científico. Ciancianrullo et al. (2008) comenta ser 

este o grande causador de mudanças das práticas, que são alcançadas pela busca da autonomia 

profissional, como também do status da profissão, com o enfermeiro sendo visto como um 

profissional de saúde inserido no contexto mais amplo.  

Assim com a reformulação de práticas nas instituições, a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) é adotada nas instituições de saúde como forma de 

organização do trabalho da Enfermagem quanto ao método pessoal e instrumental, a fim de 

tornar possível a realização do processo de enfermagem. Também tem a proposição de trazer 

a reflexão sobre o processo de gerenciamento, filosofia do trabalho e serviço, e a competência 

assistencial. (FULY; LEITE; LIMA, 2008, COFEN, 2009). 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) vem estimulando a categoria para 

sistematizar e estabelecer uma hierarquia de condutas executadas pelos profissionais, 

destacando algumas ações exclusivas do enfermeiro, como a implementação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, que permite mudanças e avanços nos serviços 

de saúde. 

Em relação aos aspectos éticos e legais, a Resolução COFEN-358/2009, de outubro de 

2009, determina que, a partir dessa data, o processo de Enfermagem deve ser realizado, de 

modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que 

acontecem ações de enfermagem. Contribuindo assim para uma maior e melhor organização 

no trabalho profissional, quanto ao método pessoal e instrumental, tornando possível a 

operacionalização de todas as fases do processo de Enfermagem, como sendo um conjunto de 
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etapas desenvolvidas em métodos científicos na promoção da assistência para o indivíduo, 

família e comunidade (COFEN, 2009). 

A implantação da SAE vem acontecendo de várias maneiras e muitas delas 

arbitrariamente. Hermida e Araújo (2006) apontam que cerca de 65% das instituições não 

obtiveram êxito na implantação da SAE e que cerca de  25% das instituições pesquisadas não 

conseguiram iniciar o processo de implementação, por conflitos institucionais e da profissão, 

dos quais destacam-se como obstáculos o reconhecimento da falta de uma estrutura política 

institucional forte, estrutura organizacional com recursos humanos insuficientes, estrutura 

física inadequada,  falta de capacitação profissional  contínua e a necessidade da clientela. 

A capacitação dos recursos humanos deve ser de responsabilidade da instituição, 

através da educação continuada, pois a educação é considerada fundamental para a 

conscientização da necessidade de formação sistemática da assistência. Portanto, deve haver 

um investimento nos enfermeiros e supervisores com um programa anual de capacitação, a 

fim de contribuir para a melhoria dos conhecimentos no desempenho profissional baseados na 

SAE (FERREIRA; KURCGANT, 2009). 

A SAE ainda é pouco desenvolvida em muitas instituições de saúde do Estado do Rio 

Grande do Norte (RN), pois requer dedicação do profissional e reformulação do processo de 

trabalho dos enfermeiros, a fim de favorecer a intervenção de práticas assistenciais de maneira 

direta, através do preparo deste profissional. O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 

também faz parte desta realidade. 

 O HUOL, instituição que compõe a rede de ensino superior das práticas de 

profissionais de saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), teve sua 

origem nos anos de 1930. Onde inicialmente foi ambiente exclusivo do ensino médico, 

orientando, assim, todas as ações dos profissionais que compunham a estrutura hospitalar no 

referido período. Somente na década de 1970 a enfermagem veio participar de maneira 

decisória na assistência prestada, desconstituindo a sua maneira empírica de agir, por 

intermédio das enfermeiras graduadas em São Paulo, que chegavam para reorientar as práticas 

executas pelos profissionais da categoria no Hospital Universitário. 

 A enfermagem passou a compor direção do referido nosocômio e, daí por diante, 

houve a preocupação maior em qualificar os profissionais que assumiam as ações de 

enfermagem, através da fundação da escola de enfermagem, que foi  associada ao hospital de 

ensino (CARLOS, 2005). 

Carlos (2005), em um estudo histórico, aponta que a gênese da enfermagem do 

Hospital Universitário Onofre Lopes foi marcada pela procura dos profissionais em ofertar 
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uma assistência de qualidade e pela associação do ensino teórico e prático. No entanto, na 

década de 1980, houve uma fragmentação desse modelo. Com isso, a gerência de enfermagem 

do HUOL passou a ser ocupada apenas por enfermeiras assistenciais e as enfermeiras 

docentes passaram a frequentar a instituição apenas em situações específicas, fragilizando as 

práticas e multiplicando, assim, o conhecimento da medicina em relação ao saber da 

enfermagem. 

É nesse modelo que o referido hospital se encontra hoje dando continuidade ao 

modelo dicotômico, que persiste não somente nas instituições hospitalares de ensino da cidade 

do Natal, mas em todos os hospitais do Estado do Rio Grande do Norte.  

Ainda assim, o serviço tem muita contribuição a ofertar para a academia e a sociedade. 

E vem, aos poucos, procurando retomar seu espaço de excelência, incorporando meios que 

possam trazer modificações na postura dos profissionais, através do conhecimento científico. 

A luta pela implantação da sistematização da assistência de enfermagem faz parte 

desse contexto, no qual se acredita que o esforço de uma enfermagem solidificada no seu 

saber e com autonomia possa trazer consigo uma sequência de melhorias, que vão desde a 

aproximação do profissional do serviço com a academia, como também a academia com o 

serviço, de modo que o produto final seja a melhoria da assistência à população. 

A realidade da Enfermagem do HUOL não está distante, nem descontextualizada com 

do restante do Brasil, pois existe a preocupação de alguns profissionais em obter melhorias e 

autonomia para a categoria, a partir de mecanismos que possibilitem a reformulação das 

ações. E com a ampliação da visão do enfermeiro, objetiva-se ofertar uma assistência 

qualificada aos pacientes e reorientar o processo de trabalho através de recursos inerentes de 

sua própria categoria, por meio da incorporação da sistematização da assistência de 

enfermagem, como é discutido a problemática no estudo de Castilho; Ribeiro; Chirell (2009). 

Tem-se identificado resistência por parte de muitos enfermeiros no processo de 

execução desse sistema de práticas organizadas do cuidar. Algunas autoras citam problemas 

como viabilidade da chefia, reconhecimento institucional da importância da enfermagem, 

interesse do profissional, entendimento e conhecimento da metodologia de trabalho, dentre 

outros. Também ocorre uma distância entre teoria e prática (HERMIDA; ARAUJO, 

2006;HERMIDA, 2004).  

No entanto, a formação profissional muitas vezes não foi privilegiada com o conteúdo 

que se fundamenta na prática da sistematização, o que torna mais difícil a incorporação de 

uma metodologia de trabalho sistemática, em virtude do conhecimento disforme dos 
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enfermeiros e da dificuldade em associar a teoria e uma prática planejada, embasada nos 

problemas dos pacientes. 

Para concretizar as mudanças, torna-se imprescindível a obtenção de conhecimento 

específico que possibilite a sensibilização dos profissionais em relação à sua prática diária e 

que torne factível o agir próprio com avanço e aprofundamento das questões que permeiam a 

busca pela implantação da sistematização da assistência de enfermagem (SILVA; 

FERREIRA, 2008). 

Quando se levanta a possibilidade de mudanças de qualquer etiologia, o conhecimento 

destaca-se como ferramenta indispensável para concretização dessa transformação de postura, 

principalmente quando se pode conhecer o perfil da necessidade dos enfermeiros em relação à 

temática. Assim, a identificação do conhecimento dos enfermeiros demonstra como está o 

preparo dos profissionais para a questão da sistematização da assistência de enfermagem, e 

também permitirá conhecer concretamente como a equipe de enfermeiros do HUOL vem se 

comportando no tocante ao tema. 

O estudo surgiu da inquietação da autora na sua vivência de seis anos como enfermeira 

assistencial do Hospital Universitário Onofre Lopes com uma assistência não normativa e não 

sistematizada, e por acreditar na evolução de uma enfermagem mais científica, adotando 

como referencial o processo de enfermagem, confiando que também poderá contribuir 

significativamente para o progresso da enfermagem institucional, local, regional, visto que se 

trata de um projeto piloto do hospital geral, na realidade local. 

Nesse pensamento, surgiram os questionamentos: 

Qual o conhecimento que os enfermeiros do HUOL têm sobre a SAE? 

Como os enfermeiros do HUOL desenvolvem o processo de enfermagem? 

Quais as sugestões/dificuldades no desenvolvimento da SAE no HUOL? 

Este estudo tornou-se de extrema relevância no cenário local e geral, pois se entende 

que o hospital universitário compõe a rede de ensino superior e encontra-se inserido como 

parte ímpar no processo de ensino-aprendizagem na formação de profissionais na área de 

saúde e outras profissões oferecidas pela UFRN, como também faz parte do processo 

histórico das mudanças desejadas pela políticas nacionais vigentes. 

Essa realidade se faz presente e necessária nas instituições que compõem as unidades 

formadoras de força de trabalho em saúde da UFRN, como é o caso do Hospital Universitário 

Onofre Lopes, onde as propostas de mudança existem de maneira empírica, sem forma 

concreta de reformulação da assistência. 
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O nosocômio é um cenário das práticas de ensino da UFRN. E, nesse ambiente, a 

enfermagem busca por uma metodologia de assistência sistematizada. E o interesse pela SAE 

vem crescendo em pontos isolados, mas sem instrumentos que possibilitem a forma clara de 

incorporação dessas mudanças, pois não se tem o conhecimento prévio da posição dos 

gestores em relação ao incentivo ao processo de sistematização das práticas de enfermagem, 

nem um quadro claro do conhecimento dos enfermeiros sobre a sistematização da assistência 

de enfermagem. 

Este estudo proporcionará a visualização do tema frente os enfermeiros do HUOL, 

através do mapeamento do conhecimento e das ações embasadas no processo de enfermagem. 
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2 HIPÓTESE DO ESTUDO  

Diante dos questionamentos levantados para responder o problema, procurando trazer 

informações importantes para a enfermagem e partindo do pressuposto de que o 

conhecimento é fundamental para o desenvolvimento da SAE, formulamos a seguinte 

hipótese: 

  

• H0 - O conhecimento dos enfermeiros sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem não influencia no desenvolvimento do processo de enfermagem. 

 

• H1 - O conhecimento dos enfermeiros sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem influencia no desenvolvimento do processo de enfermagem. 

 

Onde:  

H0= hipótese nula 

H1= Hipótese Alternativa. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

• Analisar o conhecimento dos enfermeiros do HUOL sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) do Hospital Universitário de Natal/RN. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar as características sociodemograficas dos enfermeiros do HUOL; 

• Identificar o conhecimento dos enfermeiros do HUOL sobre SAE; 

• Descrever como os enfermeiros desenvolvem a SAE através do processo de 

enfermagem no HUOL; 

• Relacionar o conhecimento dos enfermeiros sobre a SAE e o seu desenvolvimento 

através processo de enfermagem utilizado no HUOL; 

• Identificar as sugestões facilidades/dificuldades para a implantação da SAE no 

referido hospital. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA  

 

4.1 CONTEXTUALIZANDO O MOMENTO 

 

O momento de mudanças proposto pelo SUS traz reflexões pertinentes às práticas 

vivenciadas no contexto atual no setor saúde e acontece numa ocasião em que a enfermagem 

vem estruturando suas ações, a fim de torná-las sistematizadas com base nas ciências. Este 

clima de reestruturação chega aos hospitais de ensino com bastante força e inquietando os 

profissionais que o compõem, de forma a tornar concretas as mudanças de postura e, 

consequentemente, a oferta da assistência com qualidade aos pacientes através da combinação 

do ensino e da pesquisa (CASTRO; FORMIGA; VILAR, 2006). 

No entanto, a reformulação de postura no trabalho não deve ser de maneira isolada, 

dissociada do contexto local e nem tampouco de maneira individualizada, pois se trata de 

mudanças de ações em conjunto, nas quais se requer um aparato de atuações que exige 

administração de recursos humanos, que deve integrar a gerência do serviço a fim de conduzir 

atividades de organização, pesquisa e participação de pessoas para compor o desenvolvimento 

desse serviço, com procedimentos de treinamento, avaliação e desempenho e planejamento de 

definições (GONÇALVES, 1987; FINAMOR et al., 2010). 

O modelo de atenção integral à saúde traz consigo considerações importantes na 

mudança dos processos de trabalho, por meio da aglomeração dos novos padrões de saberes 

estruturais, cognitivos e culturais, compondo, assim, um novo cenário de trabalho e tornando-

se um desafio para os gestores institucionais e trabalhadores no redirecionamento do modelo 

organizacional (CASTRO; FORMIGA; VILAR, 2006). 

As categorias profissionais vêm fortalecendo a busca por um melhor desenvolvimento 

da assistência ofertada à população, com base nos princípios do SUS, projetando a criação de 

vínculos entre profissionais e serviços de saúde, a fim de efetuar mudanças advindas do 

incentivo à reformulação dos recursos humanos capacitados em saúde. No entanto, para a 

construção desse novo cenário, faz-se necessário repensar a organização dos serviços e, para a 

enfermagem, esse passo é considerado como sistematizar a assistência (CASTRO; 

FORMIGA; VILAR, 2006; GARCIA et al., 2010).  
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4.2 CONHECIMENTO DA ENFERMAGEM 

 

Ao abordar o tema “conhecimento”, nos vem primeiramente a conceituação desse 

substantivo. Ferreira e Kurcgant (2009) o remete como sendo informação ou noção adquiridas 

pelo estudo ou pela experiência. 

O conhecimento é composto pelo conjunto de informações que concebe um fluxo de 

mensagens; por sua vez, a mensagem vai se associar a outros elementos estruturados e 

intuitivos existentes dentro das pessoas, a fim de modificar o ambiente. Ainda sobre o 

conhecimento, destaca-se que são informações incorporadas ao modelo mental, adquiridas 

através da aprendizagem e que podem tornar uma informação agregada apenas na manutenção 

da situação, ou em instrumento de transformação (FINAMOR et al., 2010). 

As autoras Garcia e Nóbrega (2004), pontuam esse tema em suas discussões e 

acrescentam que o conhecimento não somente é produzido, mas também é uma atividade 

cognitiva e um saber que vem como resultado da produção e cognição, sendo algo vital para a 

compreensão da vida. Contudo, para que se gere o conhecimento, devemos nos reportar 

àquele que é valorizado e pertinente na sociedade, ou seja, o que é gerado pela ciência ou 

princípio científico. 

Os princípios científicos têm sua gênese na ciência, que é a informação descritiva, 

preditiva e explicativa da realidade, composta por um conjunto de conhecimentos organizado, 

estruturado e sistematizado, que surgiu a fim de explicar e descrever os acontecimentos da 

humanidade inseridos nos mais diversos campos, dos quais se destacam o lógico, o histórico, 

o religiosos e o mágico. Também é uma forma do saber utilizada para esclarecer dúvidas e 

promover os avanços na vida do homem na sociedade (HORTA, 1979; LEOPARDI et al., 

2001; SILVA; FERREIRA, 2008).  

O conhecimento científico significa a trajetória na busca pela verdade que leva o 

indivíduo a agir de maneira correta, verdadeira, segura e irrefutável, como também a guardar 

consigo uma relação de informações teóricas e práticas que direciona o nível de desempenho 

de quem as utiliza. Entretanto, a ciência e a pesquisa não poderão firmar certezas de 

competência e aspectos éticos, mas despertam a procura por mudanças associadas à ética e 

responsabilidade profissional (LEOPARDI et al., 2001; DOMINGUES; CHAVES, 2005; 

SILVA; FERREIRA, 2008). 

A forma de organização do conhecimento da ciência da enfermagem é um caminho 

que se perpetua há mais de 140 anos e, por meio dela, se vem acumulando experiência e 

atitudes que explicam o assistir ao ser humano na individualidade, na família e comunidade. 
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 As bases que formam uma enfermagem científica são alicerçadas no ser- o 

conhecimento do ser humano; no objeto – o conhecimento das teorias e processo de 

atendimento de enfermagem; nas necessidades humanas básicas – a psicobiologia, e 

necessidades psicossociais e espirituais (HORTA, 1979). 

Os primórdios da enfermagem foram baseados no conhecimento da medicina, quando 

tal situação levou à associação das práticas de enfermagem sob o domínio dos profissionais 

médicos, e esse modelo foi fortalecido pela estrutura econômica vigente, a qual estabelecia 

uma relação de poder e submissão do conhecimento entre as duas profissões (SILVA, 1986; 

CARRARO; WESTPHALEN, 2001; LEOPARDI et al., 2001). 

Florence Nightingale, pioneira da enfermagem, veio revolucionar esse cenário através 

da ruptura de paradigmas, na qual pregava a estruturação de uma enfermagem baseada na 

ciência com os seus próprios conhecimentos e atitudes, incentivando uma profissão 

solidificada no seu processo de trabalho, destacando o “cuidar” como sendo próprio da 

enfermagem (SILVA, 1986; ZAGONEL, 1996; CARRARO, 1997). 

Com o passar do tempo, a enfermagem passou a construir seus próprios saberes 

alicerçados por conhecimento, que visam ao cuidar do indivíduo, família, comunidade e 

ambiente, resgatando o pensamento de Florence. Assim essa experiência não é estática e sim 

dinâmica, possibilitando o crescimento organizado, estruturado e contextualizado na 

atualidade (CIANCIANRULLO, 2008; LIMA; KURGANCT, 2009).  

Morin (2003) acrescenta que o conhecimento promove a restauração das pessoas e 

reconstrução de culturas determinadas e que essa reformulação é necessária para o 

crescimento do próprio indivíduo, permitindo o uso da inteligência para organizar as ideias e 

concretizá-las.  

Cunha (2005) se refere ao conhecimento como algo que traz o diferencial para a 

distinção dos homens, pela capacidade de absorver, aprender, conceituar e de trilhar o 

pensamento. Complementa que, através das informações adquiridas, o indivíduo é capaz de 

obter crescimento pessoal e coletivo, como também de promover a melhoria da qualidade das 

ações e alcançar uma autonomia maior no desempenho das suas funções. 

As organizações se utilizam desse conhecimento como ferramenta e conseguem 

trabalhar as informação como método decisivo na inovação e intervenção nas práticas 

institucionais, através da promoção da capacitação técnica específica, da aquisição de novos 

conceitos, atitudes e de uma visão dos problemas a serem resolvidos com a participação dos 

profissionais (ANGELONI, 2002; CUNHA; XIMENES NETO, 2006). 
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Como nas organizações, a difusão da informação nas instituições hospitalares se dá em 

três momentos, a saber: a disseminação, reflexão e incorporação. Cada etapa tem suas 

características peculiares importantes no processo de difusão do saber e, através do conjunto 

delas, ocorre a produção do conhecimento técnico-científico dos profissionais, a fim de 

promover mudanças no cenário cotidiano das instituições de saúde (GONÇALVES, 1987; 

ANGELONI, 2002; LIMA, KURGANCT, 2009). 

Morin (2003), aponta que nem sempre o conhecimento adquirido consegue unir os 

objetos entre si; muitas vezes ele isola os problemas e, assim, ocorre dificuldade de integração 

ao contexto maior no qual o indivíduo está inserido, dificultando as mudanças propostas.  

Finamor et al. (2010) afirmam que a modificação da prática somente ocorre com o 

comprometimento das pessoas em seu processo de trabalho, e o resultado desse investimento 

vai depender do posicionamento dos gestores em identificar o conhecimento, habilidades e 

atitudes dos profissionais, a fim de transformar o cotidiano organizacional.   

Outros autores pontuam ainda que o conhecimento isoladamente não permite 

mudanças significativas do fazer, pois as pessoas são argumentadas por uma grande 

quantidade de informações e, quando as informações são isoladas das organizações de 

trabalho, não se consegue mobilizar a construção de uma nova forma de cultura 

organizacional, pois a identificação do conhecimento vai depender da definição adotada pela 

organização para estabelecer expectativas e necessidades em relação aos conhecimentos e 

habilidades empreendidos. 

 

4.3  TEORIA, SAE E PROCESSO DE ENFERMAGEM  

 

A partir da estruturação do conhecimento próprio na enfermagem, os enfermeiros vêm 

refletindo sobre sua prática e definem a especificidade da enfermagem como a determinação 

de elementos inerentes. Nessa ótica, os questionamentos levam ao surgimento de teorias que 

vieram para fortificar e solidificar a ciência da Enfermagem. 

A teoria de enfermagem é um instrumento que consegue unir a estrutura da sociedade, 

no campo geral, e as propensões sociais com a ciência, permitindo também uma visão ampla 

do processo saúde/doença, raciocínio lógico e identificação de escolha que estruturalmente 

serve como embasamento para a prática real (LEOPARDI et al., 2001, NEVES, 2006). 

No tocante à ciência do cuidar, o enfermeiro assume ações distintas, cuja 

responsabilidade é referente à prestação de cuidados ao homem, família e comunidade, e que 

indicam a necessidade de arcabouço teórico, surgindo este suporte em forma de teoria. São 
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definições que apontam para a descrição dos fenômenos e fazem correlações com fatores, 

explicam situações, preveem conhecimento e controlam resultados obtidos a partir das ações 

de enfermagem (TANURE; GONÇALVES, 2008; GARCIA et al., 2010). 

A teoria funciona no contexto da sistematização da assistência, pois serve como marco 

conceitual que irá direcionar a organização da assistência a ser prestada pela enfermagem e 

definida pelo enfermeiro, englobando questões como: qual a metodologia de trabalho a ser 

utilizada, determinando quem vai ser assistido, como será essa assistência e onde dever 

acontecer.  Assim, as teorias possibilitam que o enfermeiro possa visualizar de maneira mais 

ampla o foco de trabalho associando teoria e prática. (NEVES, 2006; HORTA, 1979). 

Ao longo dos anos, surgiram vários teóricos e cada um abordando temáticas distintas, 

cabendo ao enfermeiro a escolha de qual linha trilhar para execução da assistência a ser 

prestada por meio do processo de enfermagem. Os enfermeiros brasileiros foram bastante 

influenciados por Wanda Horta, com a teoria das necessidades humanas básicas, na 

implementação do processo de enfermagem (NEVES, 2006; HORTA, 1979; DELL’AQUA; 

MIYADAHIRA, 2002). 

 Assim, a enfermagem iniciou o processo de busca pelas ferramentas e metodologias de 

melhorias do processo de trabalho, embasadas em princípios científicos que a remetessem na 

condução de uma assistência organizada, sistematizada e de linguagem única, e que traga a 

melhoria da qualidade da assistência e a valorização de sua categoria profissional, e neste 

contexto se discute a implantação de um processo de enfermagem. 

 Esse processo não deve ser realizado sem uma sequência lógica e crescente, vindo à 

tona os conceitos de processo de enfermagem e a sistematização da assistência de 

enfermagem (ROSSI; LIMA; 2005, CIANCIANRULLO et al., 2008). 

Carvalho (2009) aborda a SAE como sendo um sistema organizado que obedece a uma 

dinâmica, e que os elementos desse sistema estão inter-relacionados. De acordo com a autora, 

a SAE se constitui como conjunto de ações ou uma sequência de passos para alcance de um 

determinado fim.  

Esses passos podem ter várias formas de organização, desde a incorporação de 

protocolos, padronização de procedimentos ou a adoção do processo de enfermagem em todas 

as suas etapas. O COFEN, na discussão sobre SAE, considera que ela organiza o trabalho 

preparando a operacionalização do processo de enfermagem (COFEN, 2009).  

 Garcia e Nóbrega (2004), em uma reflexão acerca do tema, afirmam que 

sistematização é a organização das condições necessárias à realização do processo de 

enfermagem. Esse processo, por sua vez, é composto por uma sequência de etapas distintas e 
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interligadas, a partir da definição de necessidades, orientação do cuidado e adoção das etapas 

de maneira organizada. 

 Tannure e Gonçalves (2008), apontam que o processo de enfermagem é um método 

adquirido a fim de estabelecer o conhecimento de maneira prática, após a escolha de uma 

teoria de enfermagem. Ciancianrullo et al. (2008), dizem que processo de enfermagem utiliza 

etapas a fim de resolver problemas, fazendo uso de modelos conceituais. 

 Com base nesses autores, entende-se que o processo de enfermagem nada mais é do 

que a prática do enfermeiro organizada por etapas e embasada em conhecimento científico. A 

sistematização é a maneira lógica, organizada e sistemática de conduzir esse processo de 

enfermagem (TANNURE; GOLÇALVES, 2008; CIANCIANRULLO et al., 2008).  

 A enfermagem é uma profissão que consegue articular os conhecimentos teóricos e 

práticos na realização da assistência voltada ao ser humano e meio ambiente, com o propósito 

de melhorar as condições do ser humano através de prevenção de doenças, manutenção e 

recuperação da saúde (CARRARO, 1997). 

 Com o crescimento da enfermagem como profissão, surgiu a inquietação em melhorar 

o cuidar dos indivíduos empregado pela ação dos profissionais. Nos Estados Unidos, uma 

nova definição do que seria este cuidar, dada por Lydia Hall, nos anos de 1950, passou a 

identificar o cuidar em enfermagem como processo de enfermagem. Na década de 1960, este 

processo passou a ser introduzido nas instituições hospitalares  (GARCIA; NÓBREGA, 2004; 

CIANCIANRULLO et al., 2008). 

 De acordo com Garcia e Nóbrega (2004), o processo de enfermagem é a metodologia 

para ordenar, direcionar e organizar as atividades dos enfermeiros. Já Iyer, Tapich e 

Bernicchi-Losey (1993) o conceituam como método, através do qual essa estrutura é aplicada 

à pratica da enfermagem. Horta (1979) o definiu como a dinâmica das ações sistematizadas e 

inter-relacionadas, visando à operacionalização das ações, com base no raciocínio clínico 

voltado para a identificação dos problemas do indivíduo, ambiente e comunidade.  

 O Processo de Enfermagem (PE) é como uma dinâmica de ações sistematizadas que se 

inter-relaciona e possibilita a organização da assistência de enfermagem através das ações 

éticas e humanizadas, na resolução de problemas para atender às necessidades de cuidados de 

enfermagem (CASTILHO; RIBEIRO; CHIRELL, 2009). 

 No processo de enfermagem, a teoria é necessária para a visualização da resolução dos 

problemas. E seguindo a teoria das Necessidades Humanas Básicas, esse processo foi 

composto inicialmente por três fases: avaliação inicial, planejamento e avaliação final, tendo 

como base a observação científica, na qual havia mensuração, união e análise dos achados. 
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Entretanto, os enfermeiros perceberam que havia necessidade de melhorar esse processo, 

passando, assim, de três para cinco fases concretas, que, para serem seguidas e desenvolvidas, 

necessitam que o enfermeiro tenha habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas. 

(DOENGES; MOORHOUSE, 1992; CARRARO; WESTPHALEN, 2001; GARCIA; 

NÓBREGA, 2004). 

O PE contribui para aumentar a satisfação profissional e acentuar o aperfeiçoamento 

da prática advindo do embasamento teórico, estimulando, assim, a criatividade na solução de 

problemas do cuidado com o cliente  (GARCIA; NÓBREGA, 2004). 

No Brasil, Wanda Horta foi a precursora na utilização da metodologia ou processo de 

enfermagem e embasou-se na teoria para  sistematizar o cuidado, fazendo com que  o 

raciocínio clínico tomasse espaço nas ações voltadas para indivíduo, família e comunidade 

(SILVA; MADUREIRA; TRENTINI, 2007; TANNURE; GONÇALVES, 2008).  

 Absorvendo o pensamento e a teoria de Wanda Horta, os enfermeiros brasileiros 

passaram a adotar o processo de enfermagem como metodologia da assistência em todas as 

fases, que abrangem: o histórico, o diagnóstico, a intervenção ou implementação e a evolução 

de enfermagem para efetuar a sistematização da assistência de enfermagem (TANNURE; 

GONÇALVES, 2008). 

 Tomando como base todo o avanço das discussões e mudanças no trabalho da 

enfermagem, e entendendo como grande avanço na conquista de autonomia, cientificidade e 

melhora da prestação da assistência voltada à população, o órgão de fiscalização do exercício 

profissional vem indicar a implantação do processo por meio da sistematização da assistência 

de enfermagem através da Resolução 358/2009 do Conselho de Enfermagem.  

O COFEN através das suas atribuições legais, considerando leis, artigos da 

Constituição da República Federativa do Brasil, e normas do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem institui a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(COFEN, 2009. p.1).  

Essa Resolução considera que: “Sistematização da Assistência de Enfermagem 

organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumental tornando a 

operacionalização do Processo de Enfermagem viável”, sendo através da contribuição que a 

Enfermagem oferece à saúde da população que ocorrem o aumento da visibilidade e o 

reconhecimento profissional (COFEN, 2009 p.1). 

Dispõe também que o processo de enfermagem “[...] deve ser realizado, em todos os 

ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem [...]”; 

e, no artigo 2o da Resolução 358/2009, o Conselho Federal delibera o Processo de 
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Enfermagem e detalha a sua forma de organização, descrevendo cada fase (COFEN, 2009 

p.1). 

4.3.1. Etapas do processo de Enfermagem 

 

Seguindo a Resolução do COFEN 358/2009, o art. 3º define que o PE deve ser: 

“[...] baseado num suporte teórico que e oriente a 
coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos 
de enfermagem e o planejamento das ações ou 
intervenções de enfermagem; e que forneça a base 
para a avaliação dos resultados de enfermagem 
alcançados”. (COFEN, 2009 p.3). 

 
Para a aplicação prática do processo de enfermagem, deve haver uma sequência de 

passos a serem percorridos e separados por etapas, mas que se completam entre si e resultam 

na qualidade da assistência prestada. 

As etapas do processo de enfermagem, de acordo com a definição de Iyer, Tapich e 

Bernicchi-Losey (1993), são: histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e 

avaliação. Já Tannure e Gonçalves (2008) diferenciam apenas o histórico e o conceituam 

como etapa de investigação, no entanto, ambos apontam como sendo o primeiro passo do 

processo de enfermagem. 

 

4.3.1.1 Coleta de dados (ou histórico) de enfermagem 

 

O COFEN (2009), em sua Resolução atualizada sobre a SAE, detalha sobre o PE e 

classifica como coleta de dados ou histórico de enfermagem a primeira fase do processo de 

enfermagem, no entanto, autores a intitulam com nomenclaturas distintas. Para Alfaro-

Lefreve (2010), essa etapa é denominada de investigação; para Horta (1979), é o roteiro 

sistematizado para o levantamento de dados do ser humano, e para executá-lo deve haver 

informações de identificação do paciente, resultados de exame físico e problemas de saúde na 

percepção do paciente.  

O histórico de enfermagem consiste na coleta de informações a respeito do paciente, 

utilizando a investigação através da observação, exame físico e anamnese, sendo essa coleta 

direta e indireta. As informações podem ser através da leitura de documentos, prontuários de 

saúde e por conversa com o paciente e seus familiares (IYER; TAPICH; BERNICCHI-

LOSEY, 1993; NÓBREGA; SILVA, 2008/2009). 
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Tannure e Gonçalves (2008) nomeiam o histórico de enfermagem como 

“investigação”, definindo-a como coleta de dados referentes ao estado de saúde do cliente, 

com o objetivo de identificar os problemas e inquietações de reações humanas dos indivíduos. 

A realização dessa investigação envolve alguns passos a serem seguidos, que vão desde a 

comprovação dos dados coletados e seguem para o agrupamento, a identificação dos padrões 

(onde ocorre a decisão do que é relevante) e, por fim, chegam na comunicação e registros dos 

dados. 

No cumprimento da investigação ou histórico, o enfermeiro consegue identificar o que 

deve ser realizado a partir do momento da internação ou durante a terapêutica instituída, 

devendo registrar no impresso de evolução de enfermagem todos os passos concretizados 

(CIANCIANRULLO et al., 2008). 

Para que o histórico ou levantamento de dados sejam construídos de maneira 

adequada, deve haver a validação dos dados, através da interação do profissional com o 

paciente; pois nesse contato o enfermeiro comprova os dados obtidos, e, posteriormente, 

realiza o agrupamento dos mesmos, a fim de identificar os padrões do paciente de acordo com 

sua visão, comunicação e registro de dados (TANURRE; GONÇALVES, 2008; ALFARO-

LEFREVE, 2010; NOBREGA; SILVA, 2008/ 2009). 

O enfermeiro, quando consegue visualizar as informações do paciente, identifica as 

necessidades, problemas, preocupações e reações humanas, tendo elementos suficientes para 

desenvolver esta etapa. Mas, para a sua execução completa, há uma efetiva necessidade de 

capacitação técnica dos enfermeiros no desenvolvimento do exame físico, e na análise das 

habilidades psicomotoras (CIANCIANRULLO et al., 2008). 

 

4.3.1.2 Diagnóstico de enfermagem 

 

Diagnóstico de enfermagem é a segunda etapa do processo de enfermagem, sendo 

indispensável na construção da SAE.  

Na Resolução 358/2009, o artigo 2º, sobre a SAE, a entende como modo de 

julgamento e organização de dados coletados, “que culmina com a tomada de decisão sobre os 

conceitos de diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas 

da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento”.  E o COFEN, em seu art. 

4º da Resolução 358/2009 da SAE, atribui ao enfermeiro exclusividade para executar o 

diagnóstico de enfermagem (COFEN, 2009.p.3). 
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Encontramos algumas definições de diagnóstico de enfermagem, dentre elas, a 

declaração que identifica a existência de estado indesejável de saúde (IYER; TAPICH; 

BERNICCHI-LOSEY, 1993).   

Para Horta (1979), diagnóstico de enfermagem é a identificação das necessidades do 

paciente, com determinação do grau de dependência, e este momento requer uma análise do 

paciente realizada pelo enfermeiro. 

Ciancianrullo et al. (2008) reproduzem a conceituação supracitada quando afirmam 

que o diagnóstico de enfermagem expressa as necessidades de cuidados que se identificam no 

paciente ou, até mesmo, são respostas humanas às doenças/situações de saúde reais ou 

potenciais. Já Doenges e Moorhouse (1992) destacam como sendo uma declaração de 

problemas detectados frente às inferências feitas através de dados coletados, compondo, 

assim, a fase mais complexa e que exige raciocínio clínico do enfermeiro, como também a 

identificação dos problemas reais e potenciais da clientela. 

O diagnóstico existe desde o início do processo do cuidar e não há cuidar sem 

diagnóstico, mesmo que ocorra de maneira não sistematizada ou classificada. No entanto, 

autores afirmam que, para o desenvolvimento do diagnóstico, se faz necessária uma 

preparação da equipe através de capacitação dos enfermeiros, a fim de prepará-los para a 

construção deste passo tão importante para a sistematização (BACKES et al., 2005; FONTES; 

CRUZ, 2007; CIANCIANRULLO et al., 2008; TRUPPEL et al., 2009). 

O diagnóstico permite que a enfermagem melhore a comunicação entre os 

profissionais, auxilie na identificação correta da assistência, estabeleça melhorias na 

qualidade da assistência, como também proporciona autonomia no desempenho das funções 

do enfermeiro, sistematizando, assim, a prática da enfermagem (BACKES et al., 2005; 

FONTES; CRUZ, 2007; CIANCIANRULLO et al., 2008; TRUPPEL et al., 2009). 

A construção desse diagnóstico exige o cumprimento de etapas ou passos, que são o 

processamento de dados ou classificação, interpretação e, por último, a confirmação. A sua 

classificação pode ser implementada de acordo com a NANDA-I (geralmente é mais utilizada 

nos Estados Unidos da América e no Brasil) ou com a CIPE® (Classificação Internacional das 

Práticas de Enfermagem) (GARCIA; NÓBREGA, 2004; CIANCIANRULLO et al., 2008).    

Para fazer o diagnóstico, é necessário que o enfermeiro consiga identificar a situação 

clínica e ter conhecimento das classificações nas quais será enquadrado o diagnóstico 

estabelecido por ele (GARCIA; NÓBREGA, 2004; CIANCIANRULLO, 2008). 

Para o diagnóstico da NANDA-I são seguidos os componentes estruturais, como: 

título, que determina a reação da pessoa avaliada; fatores relacionados, ou seja, a etiologia do 
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problema, que pode ser de qualquer natureza; características definidoras ou evidências 

clínicas, que levam à conclusão do problema; fatores de risco, que identificam o risco para o 

desenvolvimento de  outro problema (CIANCIANRULLO et al., 2008). 

 Diferentemente da NANDA-I, para a construção do diagnóstico pela CIPE®-CIE deve-

se: 

“Incluir um termo do eixo de foco da prática, deve-se, 
obrigatoriamente; Incluir um termo do eixo de julgamento ou do eixo 
de probabilidade; e considerar opcional a inclusão de termos dos 
outros eixos, que servem para aumentar a compreensão do diagnóstico 
de enfermagem;[...] usar um termo de cada um dos oito eixos que 
constituem a Classificação de Fenômenos de Enfermagem”. 
(GARCIA; NÓBREGA, 2004 p.59). 
 

 Após o exercício do conhecimento científico, através do julgamento clínico, com a 

classificação dos diagnósticos e interpretação, o enfermeiro pode caminhar para a próxima 

etapa, que é o planejamento da assistência com base nos diagnósticos identificados nos 

indivíduos, família ou comunidade. 

 

4.3.1.3  Planejamento da assistência 

 

O COFEN, no artigo 2º da Resolução 358/2009, sobre a SAE, na disposição sobre 

Planejamento de Enfermagem, conceitua como sendo a fase em que ocorre em: 

“[...] determinação dos resultados que se espera 
alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem 
que serão realizadas face às respostas da pessoa, família 
ou coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde e doença”. (COFEN, 2009. p.3). 

 
O Planejamento é a terceira fase do processo de enfermagem e consiste na avaliação 

dos diagnósticos. O enfermeiro direciona suas decisões para o bem-estar da população 

estudada, define prioridades, estabelece objetivos da assistência, identifica resultados 

desejados e determina intervenções (CIANCIANRULLO et al., 2008). 

Para que o planejamento seja executado de maneira sistemática, é necessário que o 

enfermeiro consiga ser claro e conciso, ter como principal foco o paciente, traçar um objetivo 

alcançável, determinar o tempo de ocorrência da assistência e promover comunicação com 

sua equipe com direcionamento da assistência, e, preferencialmente, criando um registro que 

possa ser usado no momento da avaliação (DOENGES; MOORHOUSE, 1992; TANNURE; 

GONÇALVES, 2008). 
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O planejamento adequado deve ter características próprias e ser um plano coerente de 

acordo com as condições do paciente e de recursos disponíveis na instituição de saúde; deve 

estar embasado nos princípios científicos e ser direcionado para a situação específica, 

utilizando para tal um ambiente seguro e terapêutico (IYER; TAPICH; BERNICCHI-LOSEY, 

1993). 

Para a realização do planejamento da assistência, o enfermeiro inicialmente identifica 

as prioridades de atendimento, analisa através do processo intelectual quais os problemas ou 

necessidades do cliente que merecem acolhimento imediato e programa os demais 

atendimentos a serem executados a médio e longo prazo (TANNURE; GONÇALVES, 2008; 

NOBREGA; SILVA,2009). 

Seguindo os passos citados, o enfermeiro analisa e constrói os resultados esperados 

com prazo de tempo determinado, resultados reais de acordo com as condições de trabalho, 

recursos e tempo, a fim de direcionar a assistência sistematizada (IYER; TAPICH; 

BERNICCHI-LOSEY, 1993). 

No processo de construção do planejamento da assistência, segundo Iyer, Tapich e 

Bernicchi-Losey (1993) e Nóbrega e Silva (2008/2009), devemos contemplar algumas metas 

a serem seguidas, como: O planejamento é direcionado para qual sujeito?; Quais as ações a 

serem realizadas?;  Em que momento deverão ser realizadas as ações?;  Como deverão ser 

realizadas?; Qual o tempo determinado para o desempenho das ações?  

Na obtenção das respostas acima, ocorre a sistematização do planejamento que deve 

seguir uma cronologia e responder às necessidades do indivíduo, família ou comunidade  

(NOBREGA; SILVA, 2009). 

Todos esses passos devem seguir uma linha de pensamento embasada na teoria, no 

cliente e na facilidade de execução. 

 

4.3.1.4 Implementação da Assistência 

 

 A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem no 358/2009, define a implantação 

como fase do PE, em que ocorre a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa 

de planejamento. 

A implementação da assistência é a quarta fase do processo de enfermagem e consiste 

na primeira etapa operacional. Nessa fase ocorre a prescrição das ações estabelecidas com 

base nos dados anteriores vistos e analisados. Compondo o plano assistencial (HORTA, 

1979). 
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Ao realizar a prescrição, o enfermeiro deve fazê-lo de maneira consciente, segura, e 

voltado aos cuidados de enfermagem, seja este cuidado interligado ao não a outras profissões. 

 A prescrição pode se dependente, quando depende de outras profissões; 

interdependente, na medida em que se relacione com outras profissões que completam sua 

ação; independente, ou seja, são inteiramente específicas da enfermagem (CARRARO; 

WESTPHALEN, 2001). 

O enfermeiro deve seguir um roteiro lógico que proporcione uma assistência completa 

ao paciente ou comunidade, e tais prescrições devem responder aos questionamentos 

previamente traçados, como: para quem deve ser feito, como, quando, onde, com quem, com 

que frequência e por quanto tempo devem ser realizadas as ações (CARRARO; 

WESTPHALEN, 2001; TANNURE; GONÇALVES, 2008).  

Ao prescrever as atividades a serem cumpridas pela equipe de enfermagem, o 

enfermeiro deve ter em mente os resultados esperados diante do diagnóstico encontrado e só 

registrar sua decisão tendo como base a coerência e o conhecimento científico. O registro 

deve ser feito através de verbos de ação, juntamente com a listagem de atividades específicas 

para o acompanhamento das intervenções individualizadas e, posteriormente, datando-as e 

assinado-as (IYER; TAPICH; BERNICCHI-LOSEY, 1993; TANNURE; GONÇALVES, 

2008).  

Nóbrega e Silva (2009) relatam que, na implementação, a equipe de enfermagem 

executa o plano de ação estabelecido, devendo ser direcionado ao cliente de acordo com as 

necessidades identificadas nas etapas anteriores. Na execução desta fase, o enfermeiro 

também segue os seguintes passos: “Estabelece prioridades diárias; Investiga e reinvestiga; 

Realiza as intervenções e fazer mudanças necessárias; Registra; Faz comunicações”. 

(NÓBREGA; SILVA, 2009.p 78). 

E ainda, na visão das autoras, para que a implementação seja executada, se fazem 

necessários a estrutura de materiais e organização do ambiente, onde ocorre a participação de 

toda a equipe de enfermagem. 

Nesse sentido, a enfermagem vem cumprir mais uma etapa do processo da assistência 

de enfermagem, prestando e executando com qualidade a atividade que beneficiará o 

indivíduo ou sua família, no cumprimento da implementação da assistência. 

A evolução das ações executadas deve estar presente em todos os momentos do PE, e 

a constatação por meio de registros da assistência prestada se faz de extrema relevância para a 

continuidade do processo. 
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4.4.1.5 Avaliação da assistência de enfermagem 

 

No artigo 4 da Resolução 358/2009, o enfermeiro é responsabilizado pela liderança na 

avaliação do Processo de Enfermagem, afim de alcançar os resultados de enfermagem 

esperados (COFEN, 2009). 

 A avaliação é quinta fase do processo de enfermagem e consiste no acompanhamento 

das respostas propostas nas fases anteriores. Deve ser guiada a fim de melhorar a qualidade da 

assistência ofertada, observando em todos os passos a conquista de resultados esperados e 

identificando o não cumprimento integral de suas tarefas, com o propósito de reorientar as 

fases do processo (TANNURE; GONÇALVES, 2008). 

Para tornar eficiente, o enfermeiro deve identificar a adequação de recursos e modelos 

de organização, a fim de concretizar uma avaliação criteriosa do progresso do cliente. Esta 

fase do processo de enfermagem está presente em todas as outras fases e torna-se cíclica, pois 

deve haver a constante busca pela perfeição, fazendo com que cada etapa seja reavaliada 

periodicamente, retratando a realidade dinâmica que o paciente ou comunidade vivenciam. 

Assim, acontece a avaliação no exame físico, nos registros do impresso e na evolução, na 

coleta de dados, no diagnóstico e na prescrição de enfermagem (DOENGES; MOORHOUSE, 

1992). 

Na avaliação, deve ser observado se as ações são apropriadas, se há necessidade de 

alteração das intervenções, se ocorre o surgimento de novos problemas, se há necessidade de 

utilização de novos recursos, se houve mudança no perfil de necessidade prioritária da 

assistência, se foram realizados os procedimentos conforme a prescrição (DOENGES, 

MOORHOUSE, 1992; TANNURE; GONÇALVES, 2008). 

Neste contexto de pós-avaliação permite que sejam conduzidos os ajustes, de acordo 

com as respostas encontradas e modificadas em sua forma estrutural, de recursos ou de 

informação, objetivando reiniciar processo de enfermagem desenvolvido (THOFEHRN et al., 

1999). 

Para investigação, na avaliação, é necessária a realização de coleta de informações 

através de observação direta, entrevista, revisão de registros e retroalimentar esse sistema 

continuamente, e, assim, detectar e contornar os erros, a fim de contribuir para a incorporação 

dos enfermeiros e equipe na sistematização da assistência de enfermagem (DOENGES; 

MOORHOUSE, 1992; TANNURE; GONÇALVES, 2008). 
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4.3.1.6  Evolução de Enfermagem 

 

O COFEN, por intermédio da Resolução 358/2009, legisla sobre o registro das ações 

desempenhadas no processo de enfermagem, para que contenha dados, diagnósticos, ações, 

intervenções e os resultados atingidos, onde foram executadas as ações, envolvendo os 

pacientes, família ou comunidade. 

Os registros são escritos pela equipe de enfermagem, a fim de documentar 

informações a respeito de todas as etapas do processo de enfermagem desenvolvidas, 

proporcionar comunicação entre a equipe, funcionar como documentação legal do paciente e 

equipe de saúde, além de permitir avaliação contínua através dos dados elencados, 

fornecendo, também, fatos que possibilitem a prática do treinamento e supervisão 

(DOENGES; MOORHOUSE, 1992; THOFEHRN et al., 1999). 

A Lei do exercício profissional 2.604/55, no artigo 14, legisla que é dever da 

Enfermagem efetuar anotação de tudo o que for realizado pela categoria, e nessas anotações 

deve ser feito registro de toda a assistência prestada. A anotação de enfermagem abrange toda 

a equipe, diferente da evolução, que compõe a sistematização da assistência de enfermagem, 

sendo privativa do enfermeiro. 

Ciancianrullo et al. (2008) pontuam que a evolução de enfermagem deve ser feita 

exclusivamente pelo enfermeiro e ela deve conter de forma descritiva e clara os passos do 

processo de enfermagem que foram instituídos. 

O registro é parte essencial do processo, pois, através dele, o enfermeiro deixa a marca 

do seu acompanhamento, como também assegura a comunicação entre os membros da equipe 

de saúde, garantindo, assim, a continuidade da assistência (THOFEHRN et al., 1999). 

Na evolução de enfermagem, o registro ocorre com a finalidade de avaliação do estado 

do paciente, de direcionar o planejamento da assistência e para a obtenção de informações dos 

resultados das ações exercidas pelo profissional. Por isso, deve ser feito diariamente, conter 

redação clara e objetiva, na qual se possa identificar os problemas dos pacientes, as respostas 

aos cuidados instituídos e a resolução dos problemas abordados, como também situação de 

alta e transferências (CIANCIANRULLO et al., 2008).  

 Na evolução de enfermagem deve constar o desenvolver de cada etapa do processo de 

enfermagem, seguindo um padrão onde nele possa haver: identificação do paciente, 

identificação da localização do paciente no lugar em que recebeu assistência, data, hora, 

anotações sobre os cuidados desenvolvidos. A escrita desses itens deve ser com caneta azul, 
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ter validade de cada 24 horas e deve conter a identificação do profissional, como nome e 

registro do COREN, no final do relatório (CIANCIANRULLO et al., 2008). 

Dessa forma, consegue-se encerrar as etapas do processo de enfermagem  tão almejada 

pela categoria de enfermeiros  para a construção da SAE(GARCIA; NÓBREGA, 2004).  

 

4.4 GERENCIAMENTO DO CUIDADO EM ENFERMAGEM 

 

As mudanças propostas pelo SUS permitem que as organizações de saúde tenham a 

definição política institucional clara, com base no novo modelo de atenção à saúde, e espera-

se que, através desse modelo, consigam direcionar as ações de cunho administrativo, a fim de 

atuar diretamente no conjunto de reorientações e estratégias a ser seguido pelos gestores. 

Quanto se fala de reorientação de práticas, estratégias e gestores, coloca-se em foco a 

política de recursos humanos ou gestão de pessoas e, nesse sentido, vem crescendo a 

preocupação permanente dos gestores com a capacitação para o exercício de funções dos 

profissionais em sua instituição de saúde (LIMA; KURGANT, 2009). 

Ainda sobre gestão de pessoas, Dutra et al. (2001), conceituam como sendo um 

conjunto de políticas, práticas e padrões atitudinais, ações e instrumentos que servem para 

conduzir o raciocínio no comportamento humano e direcioná-lo ao trabalho através de 

atitudes tomadas pelo gestor, onde, por intermédio deste, a instituição consegue propor 

modelos de orientação do comportamento humano no trabalho, tendo como pano de fundo um 

conjunto de princípios, políticas, processo e procedimentos que contemplem o objetivo 

prioritário da gestão.  

Os autores apontam que a administração voltada para gestão de pessoas vem tentando 

resolver os problemas relacionados com a participação dos trabalhadores nas decisões de 

reformulação das práticas instituídas nos locais de trabalho, numa busca pela qualidade.  

Situação comum nas instituições, devido à não total estruturação do sistema de gestão 

consolidado que substitua por inteiro modelos de gestão tradicional decorrente da falta de 

investimento em pessoal, em áreas tidas como estruturais para o crescimento institucional 

(DUTRA et al., 2001; LIMA; KURGHANT, 2009). 

No campo da saúde, a gerência é uma atividade cuja ação é articular e integrar as 

transformações do processo de trabalho, as determinações do cotidiano das organizações, 

como também construir um modo de fazer saúde voltada para as necessidades da população  

(LIMA; KURGHANT, 2009). 
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Encontrar o ponto de equilíbrio e efetuar a interação da organização e o 

desenvolvimento profissional institucionais requer uma forma de condução da gerência 

diferenciada, através de atividades desenvolvidas por intermédio de treinamento dos 

profissionais, pois este é o conjunto de processo no qual se aperfeiçoa o conhecimento para o 

exercício do trabalho e no campo da saúde esses conhecimentos vão interferir diretamente na 

forma de assistir os pacientes (GONÇALVES, 1987). 

Fazer gerenciamento no setor saúde requer focalizar ações profissionais utilizando 

saberes administrativos, identificando e incorporando o conhecimento e as atitudes que se 

entrelaçam entre si, para então obter o êxito tão almejado. 

Para a condução mais participativa da equipe, é interessante que haja um planejamento 

estratégico nos níveis de assistência, a fim de que todos os membros envolvidos tenham o 

conhecimento da missão institucional e do seu processo de trabalho. Somente assim se poderá 

favorecer modificações estruturais que possibilitem a organização de um crescimento 

permanente, agindo de maneira responsável, mobilizando, integrando e transferindo 

conhecimentos, recursos, habilidades e assegurando a implantação de novas ideias (ROSSI; 

LIMA, 2005, FINAMOR et al. 2010).  

Diante disso, o novo modelo de saúde na enfermagem está diretamente relacionado à 

mudança de postura proposta pelo SUS e consolidada através da implantação da metodologia 

de trabalho, que é o processo de enfermagem, utilizando o conhecimento dos profissionais e 

os aperfeiçoando na sua prática diária, a fim de obter qualidade no atendimento à saúde da 

população (ROSSI; LIMA, 2005).  

A SAE e o PE apresentam-se como instrumentos assistenciais e gerenciais do processo 

de trabalho do enfermeiro, procurando modificar e qualificar a assistência ofertada aos 

pacientes, através de aperfeiçoamento do conhecimento do processo do cuidar 

(HAUSMANN; PEDUZZI, 2009). 
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5  METODOLOGIA  

 

5.1  TIPO DE PESQUISA 

O estudo desenvolvido é de caráter descritivo analítico e transversal. Segundo 

Lobiondo-Wood (2001), esse tipo de desenho metodológico é usado para buscar informações 

precisas sobre grupos, instituições ou situações, e é transversal, porque é pesquisado em um 

determinado período de tempo. Completando esse pensamento, Polit, Beck e Hungler (2004), 

acrescentam que neste desenho metodológico o investigador analisa um fenômeno ou um 

problema em questão. 

 

5.2 LOCAL DE PESQUISA 

A pesquisa foi realizada no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), que 

funciona no Distrito Sanitário Leste da cidade de Natal/RN. Contendo 179 leitos ativos, ele é 

dividido em unidades de internação e serviço ambulatorial, sendo integrado ao SUS. 

 É um hospital geral, terciário, de alta complexidade, composto por 85 salas 

ambulatoriais, sete salas de cirurgia no centro cirúrgico e sete de cirurgias ambulatoriais, 12 

leitos de terapia intensiva para adultos, e setores de apoio como laboratórios, radiologias, 

hemodinâmica e exames de alta complexidade.  

O hospital oferece os serviços de clínica médica, angiologia, cardiologia, 

dermatologia, endocrinologia, nefrologia, reumatologia, pneumologia, otorrinolaringologia, 

urologia, neurologia, hematologia, pneumologia, cirurgia vascular, cardíaca, geral, transplante 

hepático e renal, neurocirurgia e cirurgia torácica, como também, serviços de laboratório, 

radiologia. 

A instituição é vinculada ao Ministério da Educação e Cultura do Brasil (MEC) e 

funciona como referência em hospital de ensino no Estado do Rio Grande do Norte, 

recebendo alunos dos Cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, 

Contabilidade, Administração, Residência Médica e Multiprofissional. É composto por 1.179 

servidores publico federais, divididos entre pessoal de nível superior, médio, de apoio, como 

também conta com a presença de estagiários e empregados ou servidores terceirizados. No 

que diz respeito aos servidores de nível superior, o HUOL conta com um quadro de 358 

profissionais; destes, 67 são enfermeiros.  

O hospital conta com a população total de enfermeiros distribuídos nos setores 

conforme o Quadro 1.  
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Quadro 1 – Distribuição dos Enfermeiros de acordo com o setor de trabalho. 
Fonte: Divisão de Enfermagem do HUOL, 2009 

 

A escolha de desenvolver a pesquisa nessa instituição ocorreu devido ao fato de o 

hospital servir de campo de estágio para os cursos da área de saúde, e também para a 

Enfermagem, servindo como exemplo na formação do enfermeiro no estado. 

Os setores selecionados para o estudo foram os setores de UTI, enfermarias de clínica 

médica e cirúrgica, transplante renal, setor de curativo, diálise e setor de imagem. 

  

5.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população foi composta por todos os enfermeiros do HUOL, e a amostra é do estudo 

por todos os enfermeiros que trabalhavam nas unidades de internação do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, ou que trabalhavam diretamente com os pacientes internados, 

totalizando o número de 50, sendo eles servidores federais, conforme o Quadro 2.  

 

Quadro 2. Distribuição dos enfermeiros de acordo com o setor do hospital onde foi desenvolvida a 
pesquisa 
Fonte: Divisão de Enfermagem do HUOL, 2009. 

SETOR DE TRABALHO DOS ENFERMEIROS NÚMERO DE 
ENFERMEIROS 

Ambulatórios 14 

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 01 

Central de Material e Esterilização 01 

Centro Cirúrgico 03 

Setor de Curativo 01 

Diálise 02 

Educação Continuada 01 

Enfermarias de clínica médica e cirúrgicas 28 

Setor de Imagem 05 

Transplante Renal 02 

Unidade de Terapia Intensiva 09 

TOTAL 67 

SETOR DE TRABALHO DOS ENFERMEIROS NÚMERO DE 
ENFERMEIROS 

Centro Cirúrgico 03 

Setor de Curativo 01 

Diálise 02 

Enfermarias 28 

Setor de Imagem 05 

Transplante Renal 02 

Unidade de Terapia Intensiva 09 

TOTAL 50 
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O número de 50 enfermeiros foi determinado pela escolha dos setores de internações e 

setores que recebem pacientes internados, onde esses enfermeiros têm um maior contato com 

os clientes, podendo desenvolver o processo de enfermagem de maneira direta e contínua 

(manhã, tarde, noite). Pois acredita-se que, nesses locais de trabalho, possa haver 

representação da realidade vivenciada pelos enfermeiros de maneira adequada para 

monitorização das variáveis, como também por ser espaço inicial do estudo, para posterior 

implementação da assistência de enfermagem nos setores selecionados. 

Os demais enfermeiros não foram incluídos no estudo devido às características do 

setor de trabalho em que eles atuavam, onde o desenvolvimento do processo de enfermagem 

não está presente de forma direta e contínua. Como também pelo fato de que a assistência lá 

prestada contém características diferenciadas, onde há pequenos espaços de tempo de atuação 

e não existe implantada na realidade do HUOL a consulta de enfermagem, tendo em visto os 

enfermeiros estarem voltados basicamente as ações administrativas. 

Para construir a população da pesquisa, foi elencado o seguinte critério de inclusão: 

• Estar na escala mensal dos setores escolhidos durante os meses do estudo.  

E como critério de exclusão: 

• Aceitar participar apenas de uma etapa da coleta de dados. 

Durante a coleta de dados 10 enfermeiros não participaram da investigação, 

ocasionando uma perda de 20% da amostra instituída, constituindo uma perda aceitável para o 

tipo de estudo escolhido. O motivo da não participação dos profissionais foi atribuído pelos 

enfermeiros estarem desacreditados nas pesquisas anteriormente aplicadas no hospital, ou pela 

vontade de não serem observados no desempenhar de suas funções.  

 

5.4 INSTRUMENTOS  

 

Para realização da coleta foram utilizados dois instrumentos estruturados, além da 

consulta ao prontuário como fonte de dados relativos às evoluções de enfermagem sobre o 

processo de enfermagem executado pelos enfermeiros. 

O primeiro instrumento de coleta de dados (Apêndice A) consistiu de um roteiro 

estruturado de observação não participante, tipo check list, baseado na revisão de literatura, 

com descrição de cada etapa de processo seguindo a Resolução do COREN 272/2002 e 

posteriormente adaptada à 358/2009. 

O segundo instrumento destinou-se à avaliação de conhecimento (Apêndice B), sendo 

um questionário estruturado com questões abertas e fechadas, onde se buscou averiguar a 
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caracterização pessoal e profissional dos pesquisados, o conhecimento dos participantes sobre 

processo de enfermagem, como também sua opinião sobre as facilidades e dificuldades para o 

desenvolvimento da sistematização da assistência de enfermagem no referido hospital.  

Sobre a observação direta não participante, Lobiondo-Wood (2001), refere ser uma 

observação científica cujo pesquisador observa o que está acontecendo com percepção 

treinada em busca de situações específicas do seu objeto de estudo, e nesse tipo de  coleta se 

faz necessário seguir critérios sistemáticos e padronizados.  

 

5.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Uma variável pode ser considerada como “[...] uma classificação ou medida, uma 

quantidade que varia, um conceito operacional, que contém ou apresenta valores, aspecto, 

propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração”. 

(LAKATOS; MARCONI, 2008, p. 198).  

Neste estudo, as variáveis independentes foram atribuídas ao conhecimento dos 

enfermeiros e ao relato de dificuldades e facilidades na possível implantação da SAE no 

hospital. As variáveis elencadas como dependentes são as relacionadas com o 

desenvolvimento do processo de enfermagem pelos enfermeiros. 

Para pôr em evidência as características da população estudada, foram utilizadas as 

variáveis de categorização dos enfermeiros do setor de internamento do Hospital Universitário 

Onofre Lopes, que descrevem os pesquisados. 

 

5.5.1 Variáveis de caracterização dos enfermeiros do setor de internação do HUOL 

 

A classificação de variáveis de identificação pessoal e de categorização profissional 

é determinada no Quadro 3.  

 
 
 
 
VARIÁVEIS  DE CARACTERIZAÇÃO 
DOS ENFERMEIROS  

 
CATEGORIAS DE VERIFICAÇÃO 

Sexo Feminino (0); masculino (1) 
Faixa Etária Idade em anos 
 
Estado civil 

Solteiro/viúvo/divorciado (0); casado/união estável 
(1);  

Faculdade onde se formou Nome da Universidade 
Tempo de Formação Em anos 
Grau de formação  Graduado (0); Especialista (1); Mestre (2); Doutor 



51 
 

Quadro 3 - A classificação de variáveis de identificação pessoal e de categorização profissional –
Natal-RN 2010. 
 

Com essas variáveis identificaram-se as características sociodemográficas da 

amostragem selecionada para estudo. 

 

5.5.2 Variáveis de caracterização do setor de internação do HUOL 

 

Nesta classificação de variáveis são identificados o setor de trabalho dos enfermeiros 

e o tempo de trabalho no HUOL.  

 

 
VARIÁVEIS  DE CARACTERIZAÇÃO 
DO SETOR DE INTERNAÇÃO DO HUOL 

 

CATEGORIAS DE VERIFICAÇÃO 

Setor de trabalho UTI (1); Enf. Clínica Cirúrgica (2); Enf. Clínica 
Médica (3); Enf. Tx. Renal (4); 
setor de hemodiálise (5) Centro Cirúrgico (6) Setor 
de Imagem  

Tempo de trabalho no HUOL  
   
  Quadro 4. Variáveis de caracterização do setor de internação do HUOL. Natal/RN, 2010 
 

5.5.3 Variável Independente (VI) 

A variável independente “é aquela que influencia, determina ou afeta outra variável”, 

conforme, Lakatos Marconi (2008, p. 189). As variáveis independentes estudadas foram 

representadas pelo conhecimento dos enfermeiros a respeito das etapas do processo de 

enfermagem /SAE. 

Entende-se que o conhecimento vai influenciar no desenvolvimento das etapas do 

processo de enfermagem/SAE, o que é demonstrado no Quadro 5. 

 

(3) 
Tempo de trabalho no HUOL em anos 
Setor em que trabalha UTI (1); Enf. Clínica Cirúrgica (2); Enf. Clínica 

Médica (3); Enf. Tx. Renal (4); 
 setor de hemodiálise (5) C.C  (6), setor de imagem 
(7) 

Número de vínculos empregatícios  um vínculo (1) ; dois vínculos (2); três vínculos ou 
mais (3)  

Categoria do outro vínculo  Educação (1); administrativa (2); assistencial (3); 
Função que desempenha no HUOL Assistencial (1) ou supervisor (2)  
Turno de trabalho Matutino: (1), vespertino (2), noturno (3) 
Local de conhecimento da SAE   

 

Conhecimento dos Enfermeiros sobre SAE 
 Estudo prévio sobre SAE 1.Sim  
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Quadro 5 - Variáveis de conhecimento dos enfermeiros do setor de internamento do HUOL sobre a 

SAE. Natal/RN, 2010 
 

Para determinar o conhecimento dos enfermeiros, foi adotado critérios de avaliação 

das respostas adequadas ou inadequadas, conforme descritas no Quadro 6.  

 

ESCORES CATEGORIA FREQUÊNCIA CATEGORIZAÇÃO DO ESTUD O 
> 85% de acertos Ótimo Número de questões 

corretas 
CONHECIMENTO ADEQUADO 

> 70% e < 85% Bom Número de questões 
corretas 

CONHECIMENTO ADEQUADO 

> 50% e <70% Regular Número de questões CONHECIMENTO INADEQUADO 

 2.Não  
Local de obtenção do conhecimento 
sobre SAE 

 

Órgão responsável pela legalização da 
SAE 

1. Adequado: COFEN-358/2009 - Resolução que  designa como 
atividades privativas do enfermeiro a implementação, 
planejamento, organização, execução do processo de enfermagem 
0. Inadequado: quando não contemplar os itens acima 

Preparação para o desenvolvimento da 
SAE  

 1.Sim  
 0.Não  

Definição do que é a SAE  
Etapas da SAE 
 

  1.Adequado:  Histórico, diagnóstico, planejamento, 
implementação e avaliação 
  0.Inadequado: quando não contemplar os itens acima 

O propósito do Histórico de enfermagem 
ou levantamento de dados 

 1. Identificar as necessidades, os problemas, as preocupações e 
as reações humanas do paciente  
 0. Inadequado: quando não contemplar os itens acima 

Passos para realização do Histórico de 
enfermagem ou levantamento de dados 

1. Observação, anamnese e exame físico 
  0. Inadequado: quando não contemplar os itens  

Quais são os passos a realização dos 
diagnósticos de enfermagem? 
 

  1. Identificação dos problemas, listar os problemas, elaboração 
e registro dos diagnósticos 
  0. Inadequado: quando não contemplar os itens acima 

Qual dessas classificações de 
diagnóstico(s) que você conhece? 
 

  1. NANDA, CIPE, CIPESC  
0. Inadequado: quando não contemplar os itens acima 

Que características deve ter o 
planejamento da assistência? 
 

   1. Ser coerente com o paciente, de acordo com recursos 
disponíveis e embasados nos princípios científicos  
   0. Inadequado: quando não contemplar os itens acima   

Em que consiste o planejamento da 
assistência de enfermagem? 
 

1.  Na definição de prioridade afim de estabelecer os objetivos da 
assistência, identificar resultados desejados e determinar 
intervenções, identificação de resultados   
0. Inadequado: quando não contemplar os itens acima 

A implementação da assistência de 
enfermagem se concretiza   
 

 
 

 1. Prescrição da assistência onde o enfermeiro deve ter em 
mente os resultados esperados diante do diagnóstico encontrado 
e somente assim  registrar sua decisão, tendo como pano de 
fundo a coerência e o conhecimento científico 
0. Inadequado: quando não contemplar os itens acima 

Em que consiste a avaliação de 
enfermagem? 
 

   1. Avaliar a adequação de recursos, atividades desenvolvidas e 
resultados obtidos  
  0. Inadequado: quando não contemplar os itens acima 

Itens presentes na evolução de 
Enfermagem? 

 1.  Problemas identificados, resultado dos cuidados, problemas a 
serem abordados, identificação do enfermeiro que realizou a 
avaliação 
  0. Inadequado: quando não contemplar os itens acima 
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incorretas 
Acertos < 50% Ruim Número de questões 

incorretas 
CONHECIMENTO INADEQUADO 

 
Quadro 6.   Variáveis de avaliação de conhecimento sobre a SAE pelos enfermeiros do setor de 
internação do HUOL, conforme categorização dos escores. Natal/RN, 2010 

 

O número de repostas dadas pelos pesquisados foi enquadrado na classificação de 

adequado ou inadequado, conforme números de acertos. 

 

5.5.4.  Variáveis Dependentes (VD) 

  A variável dependente "consiste naqueles valores (fenômenos, fatores) a serem 

explicados ou descobertos, em virtude de serem influenciados, determinados ou afetados pela 

variável independente" (LAKATOS, MARCONI; 2008, p. 197).    

Com estas variáveis se obteve informações que retrataram o desenvolvimento do 

processo de enfermagem nos setores onde havia execução de ações dos enfermeiros. 

Para a construção das variáveis dependentes foi utilizada como embasamento teórico a 

Resolução 272/2002 do COFEN, tendo em vista que, no momento da elaboração da 

metodologia do estudo, a mesma estava em vigor.  

 
VARIÁVEIS APLICAÇÃO DO PROCESSO DE 
ENFERMAGEM/SAE 

ESCORE/DEFENIÇÃO TEÓRICA 
 

Histórico de enfermagem 1. Adequado: Enfermeiro faz admissão do paciente 
com exame físico e anamnese; procura informações 
por meio do paciente, prontuário, familiares e outros 
profissionais; após coleta participa aos demais 
membros da equipe A coleta é realizada através da 
interação e observação do enfermeiro com o 
paciente.   
0. Inadequado 

Instrumentos próprios da coleta de dados 1. Adequado: Enfermeiro utiliza impresso próprio 
para realizar registros de investigação inicial 
0. Inadequado: 

 Diagnóstico de enfermagem 1. Adequado: utiliza os diagnósticos da NANDA, 
CIPE ou outro tipo de classificação de diagnóstico, 
baseando-se nos reais problemas (presentes), nos 
potenciais (futuro), identificados e listados em 
ordem de prioridade, com base nas ameaças do nível 
de bem-estar 
0. Inadequado 

Realização da prescrição de enfermagem 1. Adequado: As prescrições somente devem ser 
realizadas após levantamento de histórico, 
diagnóstico, devem ser individualizadas, e fazer 
parte do planejamento da assistência, devem conter 
as atividades de enfermagem, e têm o objetivo 
monitorar o estado de saúde, minimizar riscos, 
resolver ou controlar um problema e promover  
saúde, e elas devem conter datas, a ação a ser 
realizada, quem deve realizá-la e conter  frase 
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descritiva (com que frequência, e por quanto tempo), 
e assinatura  do enfermeiro responsável.  
0. Inadequado 

Planejamento da assistência 1. Adequado: Estabelece prioridades, fixação de 
resultados, como o corrigir, minimizar ou evitar 
problemas com o cliente; registro de diagnóstico de 
enfermagem, dos resultados esperados,  e das 
prescrições de modo organizado. O plano de 
cuidados deve promover comunicação entre 
cuidadores, ser usado como registro de avaliação. 
0. Inadequado 
 

Implementação da assistência 1. Adequado: A implementação da assistência é a 
quarta fase do processo de enfermagem e consiste na 
primeira etapa operacional, onde ocorrem a 
prescrições.  Ao prescrever as atividades a serem 
cumpridas pela equipe de enfermagem, o enfermeiro 
deve ter em mente os resultados esperados diante do 
diagnóstico encontrado e somente assim registrar 
sua decisão, tendo como pano de fundo a coerência e 
o conhecimento científico; e, somente após ter 
certeza, ele deve registrar através de  verbos de ação 
acompanhados da listagem de atividades específicas 
para o acompanhamento das intervenções 
individualizadas. 
0. Inadequado 

Avaliação da assistência de enfermagem 1. Adequado: Deve acontece no final de cada fase do 
processo e avalia os resultados obtidos com os 
planejados, consiste no acompanhamento das 
respostas dos clientes aos cuidados prescritos; e, 
após verificação, retomar todo o processo, se 
necessário. Deve ser clara, objetiva, trazer 
informações do paciente, e da assistência prestada 
pela enfermagem; é realizada por meio de anotações 
no prontuário ou nos locais de observação direta. O 
enfermeiro avalia o progresso e institui medidas 
corretivas; se necessário, rever o plano de 
assistencial. Deve haver identificação do 
profissional com carimbo e assinatura. 
0. Inadequado 
 

Realiza evolução de enfermagem 1. Adequado: Presente em todos os momentos do 
processo de enfermagem; onde o enfermeiro realiza 
avaliação do histórico, diagnóstico, prescrição e 
planejamento, identificando respostas dos pacientes 
e ações de acordo como o idealizado. 
0. Inadequado 
 

Quadro 7 - Variáveis de aplicação do processo de enfermagem dos enfermeiros locados em setor de 
internação do HUOL. Natal/RN, 2010 

 

Para avaliar as respostas, os instrumentos foram categorizados como: (1) adequado; e 

(0) inadequado – de acordo com as ações desempenhadas pelos enfermeiros durante a sua 

prática diária, na qual foi identificada a realização do processo de enfermagem, confrontando 

com a literatura  elencada pelos autores citados na pesquisa. Os escores foram somados e 

avaliados para quantificação dos dados obtidos e análise quantitativa. 
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As questões apresentavam um item a ser avaliado; para tanto, a resposta adequada 

recebeu o escore 1 e a inadequada recebeu o escore 0, ou seja, quando o participante não 

respondeu os itens esperados. Através do somatório dos escores se obteve valores que 

classificaram o conhecimento como adequado ou inadequado; para isso, foram consideradas 

ações adequadas sobre o processo de enfermagem quando os escores das respostas atingiram 

≥ 70%; e inadequadas, quando os escores dos itens foram 60% do número de itens referentes 

a cada etapa do SAE. 

 

ESCORES CATEGORIA FREQUÊNCIA CATEGORIZAÇÃO DO ESTUD O 
> 5 acertos Ótimo Número de quesitos 

realizados 
AÇÔES  ADEQUADAS 

4 < acertos > 5 Bom Número de quesitos 
realizados 

AÇÔES  ADEQUADAS 

2<  acertos 3> Regular Número de quesitos 
realizados 

AÇÔES  INADEQUADAS 

2< acertos Ruim Número de quesitos 
realizados 

AÇÔES  INADEQUADAS 

Quadro 8.  Escores referentes às variáveis de identificação do processo de enfermagem realizado pelos 
enfermeiros do setor de internamento do HUOL. Natal/RN, 2010 

 

Para avaliar o desenvolvimento dos enfermeiros sobre processo de enfermagem/SAE, 

adotou-se critérios de adequação correspondente ao número de ações realizadas pelos 

enfermeiros, que situa-se acima, de acordo com o número de acertos dos quesitos 

apresentados nos instrumentos embasados na literatura do estudo.  

 

5.5.5. Variáveis de dificuldades, facilidades sobre a implantação da SAE pelo HUOL  

 Foram elaboradas também questões abertas que interrogavam a opinião dos 

enfermeiros quanto às dificuldades e facilidades na implantação da SAE. 

 

 

 
Quadro 9. Variáveis de dificuldades, facilidades para a implantação da SAE pelo HUOL. Natal/RN,  
2010  
 

VARIÁVEIS DE SUGESTÕES DE 
IMPLANTAÇÃO DA SAE PELOS 
ENFERMEIROS DO SETOR DE 
INTERNAÇÃO DO HUOL 
  

 
 
    CATEGORIAS DE VERIFICAÇÃO 

Dificuldades encontradas  
Facilidades encontradas  
Sugestão para a implantação da SAE  
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Neste estudo, a variável independente adotada foi o conhecimento que influencia 

diretamente no desenvolvimento do processo de enfermagem/Sistematização da Assistência 

de Enfermagem no HUOL, e pode ou não sofrer alterações, na VD.  

Diante das variáveis elencadas, foram descritas as suas respectivas classificações. 

A partir dessa apresentação com base nas variáveis desenvolvidas e partindo da 

pressuposição da existência de associação entre as variáveis independentes (conhecimento dos 

enfermeiros) e a variável dependente (desenvolvimento SAE no HUOL), propomos neste 

estudo o seguinte modelo esquemático conforme figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Definições de variáveis 

 

5.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

De acordo com a Resolução 196/96 (BRASIL, 1996), projetos de pesquisa 

envolvendo seres humanos devem ser  apreciados,  em  seus  aspectos  éticos,  por Comissões  

de  Ética  em  Pesquisa. Assim sendo, o projeto desta pesquisa recebeu apreciação do  

Comissão  de  Ética  em  Pesquisa do HUOL, a fim de obter  consentimento, e, após 

submissão, o projeto foi aprovado através do Protocolo de número 403/09 – CEP/HUOL 

(Anexo  A). 

 Após aprovação, foi solicitada autorização dos participantes na pesquisa, através de 

um documento explicativo contendo informações sobre a natureza do projeto, para esclarecer 

aos que concordaram em participar da pesquisa por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecimento (TCLE) (Apêndice). O sigilo foi preservado e não 

houve necessidade de identificação dos sujeitos na coleta de dados, assegurando o anonimato 

aos participantes. 

 

  

 
Variáveis Dependentes 

 
Desenvolvimento da SAE 

(observação) 

Variáveis Independentes 
 

Conhecimento dos 
Enfermeiros sobre SAE  

 (entrevista)   
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5.7  PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

O desenvolvimento da pesquisa se constituiu de duas etapas de coleta de dados, em 

momentos distintos. A primeira etapa foi a de observação e registro de dados, e as 

observações foram controladas e verificadas pelo pesquisador. Para complementar as 

informações, foi realizada consulta ao prontuário como fonte de dados relativos aos registros 

de enfermagem sobre o processo de enfermagem. Essa primeira etapa da coleta foi realizada 

em 60 dias, nos meses de abril a maio de 2010. 

 A observação foi não participante, quando o sujeito coletador apenas observa e não 

faz intervenção alguma. (LOBIONDO-WOOD,2001). 

Na segunda etapa, a entrevista foi aplicada em forma de check-list acrescido de 

perguntas semiestruturadas direcionadas aos pesquisados. Lobiondo-Wood (2001) afirma que 

entrevistas são métodos de coleta de dados em que o entrevistador faz questionamentos 

verbais ao sujeito da pesquisa. A entrevista foi aplicada à amostra no período de 15 dias, nos 

meses de junho de 2010.  

Para o acompanhamento do processo de enfermagem, foi realizado monitoramento das 

ações dos enfermeiros dos setores selecionados, durante o período de coleta, e posteriormente 

foi aplicada a entrevista. 

A técnica de coleta foi de observação estruturada não participante, que, segundo Polit, 

Beck e Hungler (2004), exige a preparação antecipada do instrumento e dos tipos de dados 

que serão observados. 

Para efetivar a preparação de coleta de dados, houve um curso de extensão com 

duração de 40 horas, direcionado para 20 acadêmicos de enfermagem que já haviam cumprido 

disciplinas com abordagem na SAE, e o curso tinha como objetivo de instrumentalizar os 

alunos para realização da coleta de dados. Esse curso foi ministrado com aulas teóricas e 

práticas. 

A carga horária foi fragmentada entre teoria e prática e as aulas ocorreram no 

Departamento de Enfermagem/ UFRN. A parte teórica contabilizou 12 horas, e a parte prática 

contou com o treinamento voltado para o instrumento de pesquisa, que foi aplicado sob a 

supervisão da mestranda e do orientador. 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora e seis estudantes de enfermagem 

durante o período de 75 dias, após autorização do Comitê de Ética e liberação dos envolvidos 

através da assinatura do TCLE. 
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5.8 PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados coletados foram organizados em banco de dados eletrônico e exportados 

para planilha do SPSS (Statistical Package for the social sciences) versão 15 e o programa 

Excel. Após a correção e verificação de erros, os dados foram codificados, tabulados, e 

analisados no programa estatístico. 

A análise foi descritiva, onde as variáveis de categorização pessoal e profissional 

foram organizadas em tabelas e quadros com frequências relativas e absolutas, e descritas 

posteriormente. 

As variáveis de conhecimento e desenvolvimento do processo de enfermagem/SAE  

foram organizadas com tabelas de contingência com suas frequências absolutas e relativas, e 

em gráficos, após aplicação do teste de Qui-quadrado e teste de Fisher nas associações. 

O teste de Fischer é equivalente ao teste do qui-quadrado, porém foi utilizado em 

situações onde o valor esperado era inferior a 5; neste caso, o qui-quadrado perde força na 

detecção de associações entre variáveis. 

As variáveis que se correlacionaram foram posteriormente analisadas segundo um 

modelo de regressão logística, sendo calculadas as razões de chance (odds ratio), e através da 

transformação dos dados em tabelas 2x2 com os respectivos intervalos de confiança (IC).  

Para as variáveis relativas às dificuldades e facilidades, onde as questões foram 

abertas, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo para categorização das respostas, com 

base nas ideias de Minayo (2008). Onde se realizou uma exaustiva leitura da opinião dos 

enfermeiros, reescrevendo os discursos e analisando-os de acordo com a literatura, para 

posterior categorização de maneira exclusiva. Em seguida, as informações foram codificadas 

e lançadas no banco de dados quantitativo. Após o caminho metodológico destes dados foi 

seguido o mesmo tratamento estatístico quantitativo. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Apresentaremos e discutiremos os resultados obtidos com o estudo. Com a finalidade 

de uma boa compreensão, os resultados foram divididos em etapas, conforme os objetivos 

propostos. Faremos uma breve caracterização dos participantes da pesquisa e, em seguida, 

descreveremos os achados relacionados aos participantes do estudo.  

 
 
6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DOS PESQUISADOS 
 

Inicialmente identificaremos a caracterização sociodemográfica e profissional dos 40 

participantes da pesquisa, onde todos eram enfermeiros, funcionários públicos federais 

lotados no Hospital Universitário Onofre Lopes e atuando na área de internação hospitalar de 

acordo com sexo, estado civil e idade. 

 
Tabela 1 – Distribuição dos enfermeiros do HUOL segundo dados sociodemográficos. Natal/RN, 
2010 
  

Variáveis 
 

N % 

       Sexo 
 

   

       Feminino  36 90 
         Masculino  4 10 

           
               Estado civil 

 
      Idade 

         
 
 
 
 
 
 

Solteiro/viúvo/divorciado 16 40 
          Casado/união estável 24 60 

                   30 < 4 10 
                 31 Ι- 38 10 25 
                 39 Ι-  46 15 37,5 
                 47 Ι- 54 6 15 

                    ≥ 55 5 12,5 

Total 40 100 
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Analisando os dados apresentados na Tabela 1, evidencia-se uma predominância de 

profissionais do sexo feminino (90%), em relação ao sexo masculino (10%), justificada pela 

característica da própria enfermagem de ser composta, em sua maioria, por pessoas do sexo 

feminino. Dado confirmado por Silva (1986), que refere, em relato da gênese da profissão, a 

questão da diferenciação do trabalho, onde as mulheres predominam nesse cenário.  

Em um estudo que aborda o perfil de enfermeiros em hospital público federal de 

ensino, encontramos relação entre as populações, onde o sexo feminino caracterizava 92%, 

constituindo semelhanças com o encontrado na realidade do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (NÓBREGA et al., 2008). 

   Relativo ao estado civil, a maior parte dos enfermeiros mantinha uma relação de união 

estável/casado (60%). A população investigada é compatível com as informações contidas no 

estudo da percepção dos enfermeiros sobre a SAE em um hospital público, onde a união 

estável/casado e a prevalência de mulheres casadas estava presente na equipe de enfermeiras 

da população investigada (NEVES et al., 2008). 

A idade dos enfermeiros investigados do HUOL estava no intervalo de 39 a 46 anos 

(37,5%), seguido de 31 a 38 anos (25%). Esses achados sugerem a presença de grande 

quantidade de profissionais acima de 40 anos na instituição, em virtude do acesso admissional 

dos enfermeiros ocorrer sob a forma de aprovação em concurso público, e o último 

disponibilizou poucas vagas para o quadro, permanecendo assim enfermeiros com a idade 

destacada. 

Cenário não muito diferente foi contemplado em um estudo sobre demandas de 

atenção do enfermeiro no ambiente de trabalho, onde os profissionais encontravam-se 

predominantemente na faixa etária de 30 a 39 anos (SANTOS; GUIRARDELLO, 2007). 

A seguir apresentaremos a tabela 02 que é composta de dados profissionais dos 

enfermeiros do HUOL de Natal/RN, 2010, com descrição da faculdade de origem, grau e  

tempo de formação e o tempo que trabalha na hospital investigado. 
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Tabela 2 – Distribuição dos enfermeiros do HUOL segundo dados profissionais. 
Natal/RN, 2010 
 

 
Variáveis  profissionais 

 
N % 

Faculdade de formação 
 

  

Escola Enfermagem  PB 1 2,5 
UFAM* 1 2,5 

  UFBA** 1 2,5 
   UFPB*** 3 7,5 

     UFPE**** 1 2,5 
        UFRN***** 32 80 

               UNIFESP****** 1 2,5 
Grau de Formação   

Graduado 9 22,5 
Especialista 25 62,5 

Mestre 6 15 
Tempo de formação   

≥10 9 22,5 
11 Ι- 16 14 35,5 
17 Ι- 22 8 20,5 
23 Ι- 28 6 15 
≥29 3 7,5 

Tempo de trabalho no HUOL   
≥ 5 anos 6 15 

De 6 Ι- 10 anos 23 57,5 
De 11 Ι- 15 anos 3 7,5 
≥16 anos 8 20 
TOTAL 40 100 

*Univ. Federal do Amazonas;** Univer. Federal. da Bahia;*** Univer. Federal. da Paraíba;**** Univer. 
Federal. de Pernambuco;*****; Univer. Federal. do Rio Grande do Norte;****** Univer. Federal. de São Paulo  
 

A Tabela 2 mostra que a maior parte dos enfermeiros do estudo concluiu o curso de 

graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (80%), localizada em Natal/RN. 

Esse fato ocorre devido à UFRN ser a única instituição de ensino superior com curso de 

graduação em enfermagem com concluintes até a data do último concurso público para 

enfermeiros do quadro técnico administrativo, que se realizou em 2006. Diferente da 

realidade atual, onde há outras instituições de ensino superior em enfermagem na cidade e no 

Estado do RN com concluintes que já fazem parte do mercado de trabalho. 

Em relação ao grau de escolaridade, a população estudada tem, em sua maioria, a 

especialização como formação mínima (62,5%), seguida da graduação (22,5%), e em menor 

número a presença de Mestres (15%). Mostrando que os enfermeiros do hospital buscam o 

aprimoramento do conhecimento técnico. Situação similar foi encontrada em estudo sobre o 
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ensino no processo de enfermagem de D’ellAqua (2002), onde enfermeiros professores (96%) 

eram especialistas. Em outro trabalho sobre o enfermeiro supervisor de Ayres; Berti; 

Sprit,(2007), a característica se repete, visto que 59,2% da população investigada era 

composta de especialistas, demonstrando que o HUOL se concentra igualmente nos 

parâmetros dos enfermeiros brasileiros. 

Carlos (2005), em seu estudo sobre a história do Hospital Universitário Onofre Lopes, 

comenta que cerca de 50% da população de enfermeiros possuía pós-graduação, sendo estava 

dividida em especialização e mestrado, onde os especialistas dominavam o quadro vigente. A 

situação é atribuída à importância da especialização na reciclagem dos profissionais e à busca 

pela atualização, muito embora esta ocorra de maneira fragmentada. 

Os profissionais técnico-administrativos (categoria dos enfermeiros do HUOL) nas 

instituições de ensino superior têm como função prestar serviços à população e privar pela 

formação acadêmica, em sua prática diária o grau de especialista (quando este não é 

especialização para docentes), não confere este papel de educador, pois a especialização não 

prepara os profissionais para a prática do ensino no seu cotidiano. Assim sendo, Ayres, Berti e 

Sprit (2007) declaram que a especialização teve um crescimento nas últimas décadas e esse 

tipo de formação prepara o técnico administrativo para trabalhar de forma específica. Costa e 

Miranda (2009) comungam desse pensamento e afirmam que as especializações são voltadas 

para a prática de saberes fragmentados. 

O tempo de conclusão da graduação dos enfermeiros era de 11 a 16 anos (35,5%), 

expondo o período de experiência profissional dos enfermeiros. Conjuntura divergente foi 

encontrada em estudo sobre a percepção dos enfermeiros em relação ao processo de 

enfermagem, onde o tempo de formação profissional variou entre 5 e 10 anos (75%) 

(BORDILHÃO et al., 2010). 

Os enfermeiros pesquisados trabalhavam no HUOL entre 6 e 10 anos (57,5%). Essa 

característica está atribuída ao tempo decorrido desde o último concurso público admissional 

realizado na instituição hospitalar federal, que confere 100% de enfermeiros funcionários 

públicos. Outra realidade foi encontrada em uma instituição pública onde realizou-se um 

estudo de percepção sobre da SAE, e o tempo de trabalho dos profissionais se situava entre 4 

e 22 anos de serviço (NEVES et al., 2008). 
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6.2 IDENTIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A SAE 
 

A luta pela progressão do conhecimento científico na enfermagem vem sendo alvo de 

vários trabalhos, devido à busca por uma enfermagem valorizada, autônoma, que vem ao 

longo dos anos construindo esse cenário. Em nossa realidade, desde Wanda Horta, as 

enfermeiras brasileiras têm discutido sobre o processo de trabalho ser aplicado de maneira 

científica. A evidência dessa afirmação é percebida pelos estudos que encontramos na 

categoria a respeito do processo de enfermagem (LIMA, 2003;. HERMIDA, 2010, 

CASTILHO; RIBEIRO, CHIRELL, 2009, GARCIA; NÓBREGA, 2009). 

E nesse entendimento foi investigado a respeito do conhecimento dos enfermeiros do 

Hospital Universitário Onofre Lopes.  

 

Tabela 3 – Distribuição do conhecimento sobre o PE dos enfermeiros pesquisados do 
HUOL, segundo o conhecimento, tempo de formação e atividade desenvolvida. 
Natal/RN, 2010 

 

1 Teste qui-quadrado 
 

  Total Conhecimento     

  Inadequado 
(%) 

Adequado 
(%) 

Total 
 

p 

 % % %  

Tempo de formação     

< 10 0 22,5 22,5  

11  Ι- 16 0 35 35 0,018 1 

17  Ι- 22 0 20 20  
23  Ι- 28 5 10 15  

29 0 7,5 7,5  

Tempo de trabalho no 
HUOL 

 
   

 

< 5 anos 0 15 15  
 6  Ι- 10 anos 0 57,5 57,5 0,0381 

        11  Ι- 15 anos 0 7,5 7,5  
20< anos 5 15  20  
Atividade 

desenvolvida no 
HUOL 

   
 

Educação 0 2,5 2,5  
Administrativa 0 10 10 0,8601 

Assistencial 5 82,5 87,5  
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Considerando os enfermeiros do HUOL, a Tabela 3 revela que os entrevistados 

apresentavam conhecimento adequado sobre processo de enfermagem/SAE (95%), tendo 

terminado a graduação entre 11 a 16 anos (35,5%), trabalhando na instituição entre 6 e 10 

anos (57,5%), e executando ações de caráter assistencial (87,5%). 

Na análise de associação univariada, constatou-se que a natureza da atividade 

desenvolvida pelo profissional não interfere significativamente no conhecimento sobre a SAE 

(0,0860), entretanto demonstraram significância o tempo de formação (0,018) e o tempo de 

trabalho no HUOL (0,036).  

Quanto ao tipo de assistência, visualiza-se que a maioria dos enfermeiros se 

enquadrava no quadro assistencial, e estes posicionaram adequadamente suas respostas sobre 

o conhecimento das fases de construção da SAE. 

Semelhança foi encontrada em um estudo sobre atividades da enfermeira no processo 

de trabalho da assistência de enfermagem, onde se observou que, no processo de trabalho 

assistencial, a maioria (95%) dos residentes de enfermagem relatava atuar no cuidado direto 

ao cliente, desenvolvendo procedimentos técnicos de enfermagem baseados em 

conhecimentos teóricos (SANTOS; DOURADO, 2007). 

A significância estatística foi atribuída a alguns enfermeiros com tempo intermediário 

de formação e serviço, por apresentarem maior facilidade em conhecer a SAE/PE em 

decorrência do interesse profissional, tendo em vista que, em estudo de Martins et al. (2006), 

sobre o perfil dos enfermeiros na competência profissional, o tempo de conclusão do curso de 

graduação foi tido como indicativo de experiência e conhecimento  dos profissionais. 

 O conhecimento dos profissionais pode oferecer subsídios para o crescimento e 

qualificação pessoal e profissional individuais, no entanto, quando esta envolve o coletivo, o 

conhecimento passa a ser necessário para a melhoria dos setores de trabalho e crescimento 

institucional (FINAMOR, et al., 2010). 

Com o intuito de responder aos objetivos propostos pela pesquisa, agregou-se as 

informações obtidas sobre o conhecimento teórico sobre o processo de enfermagem pelos 

enfermeiros do HUOL, e com as informações construímos o Quadro 10 ilustrado na pagina 

seguinte. 
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Quadro 10 – Distribuição dos enfermeiros do HUOL sobre cada fase do processo de enfermagem/SAE. 
Natal/RN, 2010 

 

Os resultados demonstram que parte dos profissionais investigados não sabia qual o 

órgão responsável pela legislação da SAE (52,5%), expondo a falta de atualização em relação 

às normas de exercício profissional. 

Essa realidade pode ser atribuída à falta de fiscalização das associações responsáveis, 

pois, mesmo tendo o Conselho Federal de Enfermagem iniciado a implantação da SAE, em 

2002 e em 2009, nas instituições de saúde do Brasil, não há cultura de cobrança do 

cumprimento dessa resolução.  

No HUOL, a realidade é associada à falta de atualização dos profissionais e à falta de 

um setor de educação continuada atuante, que possa manter os profissionais sempre cientes 

das modificações ocorridas no cotidiano da categoria. 

 Adequado Inadequado 
 

total 

 N % N % N % 

Órgão responsável pela legislação 
da SAE 

19 47,5 21 52,5 40 100 

     

Histórico 35 87,5 5 12,5 40 100 

       

Passos para realizar o diagnóstico 
de enfermagem 

37 92,5 3 7,5 40 100 

   
 

  

Identificação dos tipos de 
classificação de diagnóstico 

21 52,5 19 47,5 40 100 

   
 

 

Características do planejamento 37 92,5 3 7,5 40 100 

     

Em que consiste o planejamento 36 90 4 10 40 100 

     

Implementação da assistência 15 37,5 25 62,5 40 100 

   
 

 

Avaliação de enfermagem 30 75 10 25 40 100 

     

Evolução 37 92,5 3 7,5 40 100 
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 A obrigatoriedade de sistematização da assistência foi legislada desde 2002, e veio 

fortalecer e instrumentalizar os profissionais para implantação da SAE (NÓBREGA, SILVA 

2009, CASTILHO; RIBEIRO; CHIRELL, 2009). 

Ramos (2007), em um estudo sobre a percepção dos auxiliares e técnicos de 

enfermagem sobre a SAE, pontua que os profissionais entrevistados não conheciam a 

legislação que determina a atuação profissional no tocante à SAE. Situação semelhante é 

encontrada nos enfermeiros do HUOL neste estudo.  

Os profissionais do HUOL revelaram conhecer o significado da etapa de coleta de 

dados ou histórico de enfermagem (87,5%). Os enfermeiros identificaram teoricamente os 

instrumentos necessários para aplicação dessa fase, situação atribuída à preparação dos 

profissionais no tocante aos princípios fundamentais, pois Tannure e Gonçalves (2008) 

comentam que a preparação do enfermeiro para a coleta de  informações dos clientes também 

necessita de arcabouço teórico. 

De acordo com Wanda Horta, nessa fase o enfermeiro recolhe o maior número de 

informações para poder prosseguir com as demais etapas, iniciando um trabalho de 

investigação (CIANCIANRULLO et al., 2008; HORTA 1999). 

No item “passos para a realização de construção do diagnóstico”, entende-se que o 

conhecimento teórico é indispensável para a execução desse método e os entrevistados 

mostraram em suas respostas esse domínio (92,5%), revelando interesse dos profissionais na 

área. Segundo Tannure e Gonçalves (2008), para a construção dos diagnósticos o enfermeiro 

deve agrupar, analisar dados, julgar e interpretá-los. Os enfermeiros do HUOL relataram 

conhecimento na metodologia supracitada. 

Quanto ao conhecimento dos tipos de classificação de diagnósticos de enfermagem, o 

percentual de enfermeiros que conheciam foi de 52,5%. Refletindo o pouco conhecimento 

sobre o tema abordado por parte dos enfermeiros. A classificação de diagnóstico é um grande 

desafio para a enfermagem, tendo em vista que os enfermeiros passam a utilizar uma 

linguagem universal. 

  No Brasil, a divulgação sobre as classificações ocorreu a partir dos anos de 1980, e 

hoje as classificação da NANDA-I é bastante difundidas. O estudo de  Pfeilstickeri; Cadêii 

(2008), sobre conhecimento da CIPE na academia, relata que há pouca difusão sobre esse tipo 

de classificação, diferente da classificação da NANDA-I, que Gaidzinski et al. (2008) afirma 

ser propagada desde a sua origem. 

Nas questões relacionadas ao planejamento, o percentual de acerto ultrapassou 90%. 

Os entrevistados conheciam de maneira teórica as etapas que embasam essa fase do processo, 
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tendo em vista ser constituída por um plano de ação composto de maneira sistemática, onde o 

enfermeiro deve ser claro, conciso e manter o foco no paciente, para traçar objetivos 

alcançáveis com a assistência (DOENGES; MOORHOUSE, 1992; TANNURE; 

GONÇALVES, 2008). 

Em relação à implementação da assistência de enfermagem, os enfermeiros da 

pesquisa se mostraram confusos. No conhecimento teórico, 62,5% apresentaram 

conhecimento inadequado. Esse achado demonstra a falta de instrumentalização teórica no 

item abordado pelos profissionais, tendo em vista que Tannure e Gonçalves (2008) a apontam 

como sendo a fase em que se realiza a prescrição de enfermagem, mas Iyer, Tapich e 

Bernicchi-losey (1993, p.193) diferencia como sendo “abordagem funcional à aplicação de 

tarefa...”. 

No item avaliação, grande parte dos entrevistados detém conhecimento teórico (75%), 

e esta é definida como a última fase do processo de enfermagem, onde o enfermeiro deve 

refletir sobre a assistência prestada e comparar os resultados encontrados com o planejado, 

havendo suprimento das necessidades do indivíduo, como também avaliação de todas as 

outras fases processo de enfermagem, com o objetivo de modificar ou continuar o 

planejamento com base nas evidências (TANNURE; GONÇALVES, 2008; IYE; TAPICH E 

BERNICCHI-LOSEY, 1993, NÓBEGA; SILVA, 2008). 

O conhecimento teórico sobre a composição do registro das ações, em forma de  

evolução da assistência de enfermagem, é encontrado nos entrevistados (92,5%), retratando 

atualização dos profissionais no processo de registro. Ciancianrullo et al. (2008) afirma que, 

para fundamentar a evolução de enfermagem, o profissional deve estar ciente das informações 

dos pacientes, ações executadas e resultados obtidos, como também relatar sua experiência 

prática, para assim documentar nos impressos. 

Horta (1979) define evolução como instrumento de controle de qualidade no 

atendimento ofertado. 

As respostas do Quadro 10 identificam que os profissionais conhecem teoricamente a 

maioria das etapas da SAE, mostrando que os enfermeiros do HUOL do setor de internação 

hospitalar desfrutavam de capacidade teórica para aplicação de todas as fases do processo de 

enfermagem. 

Situação semelhante encontra-se no estudo de Azeredo, Silva e Lima (2010), onde as 

enfermeiras investigadas possuíam conhecimento teórico a respeito do processo de 

enfermagem, e com esse conhecimento elas conseguiam compreender as etapas do PE, 

conjuntura que demonstra a busca por subsídios teóricos para desenvolverem a SAE.  
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Para que haja o conhecimento teórico, deve haver absorção de informações relevantes 

ao tema abordado pelos profissionais. E, mesmo tendo consciência da teoria, não significa que 

esta será aplicada na prática diária, pois Azeredo; Silva e Lima (2010) afirmam que existe 

uma lacuna no processo de aprendizagem, apontado pelas universidades, deixando um vazio 

no item aplicação prática da SAE.  

 

Tabela 4 – Distribuição da associação do conhecimento dos enfermeiros investigados 
sobre os tipos de classificações de diagnósticos de Enfermagem, com o tempo de 
formação e tempo de serviço no HUOL. Natal/RN, 2010 
 

 

Considerando os enfermeiros do HUOL, a Tabela 4 revela que parte dos entrevistados 

relata conhecimento sobre a classificação dos diagnósticos de enfermagem, com o tempo de 

conclusão da graduação de 11 a 16 anos e tempo de trabalho institucional entre 6 e 10 anos.  

Na análise univariada, constatou-se que o término da graduação e o tempo como 

servidor do HUOL apresentam significância estatística de 0,024 e 0,023 respectivamente, em 

relação ao conhecimento específico da classificação dos tipos de diagnósticos. Com esse 

resultado, optou-se por realizar a razão de chance. 

Atribui-se a classificação de diagnóstico à utilização do raciocínio clínico e, assim, 

requer o conhecimento de modelos recentes na enfermagem, cuja aceitação se dá em melhor 

escala aos mais jovens, tendo em vista a proposta de mudança da prática que acompanha o 

tema abordado (GAIDZINSKI, et al., 2008). 

Em uma analise mais detalhada construiu-se o quadro 11 

 
 
 

 
Identificação dos tipos de 

classificação dos diagnóstico 
de enfermagem 

  

  Inadequado  
( %) 

Adequado  
 (%) 

Total 
(%) 

p 

11 – 16 20 50 70 

 
0,024 

 
 

Tempo 
de formação 

 em anos 
23 – 28 25 5 30  

 
Tempo de Serviço 

 
 

 
       6 - 10 

 
  

 
29 
 
 
 

 
45,2 

 
 
 

 
74,2 

 
 
 

0,023 
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Variáveis Razão de chance 
Intervalo de confiança 

(ajustado a (95%) 

Tempo de formação 

11 – 16 anos 

23 -28 anos 

 

0,080 

0,343 

 

0,007 a 0,918 

Tempo de serviço no HUOL 

6 – 10 

20 + anos 

 

0,092 

0,447 

 

0,010 - 0,877 

  

 

 

No tocante à chance de uma enfermeira que tem tempo de formação entre 11 e 16 anos 

conseguir distinguir os tipos de classificação de diagnóstico adequadamente, é de 80%. 

Observando o intervalo de confiança de 95% (IC=0,007 a 0,918), pode-se afirmar que a 

chance entre os dois grupos foi estatisticamente significante. 

O risco relativo dos enfermeiros com tempo de formação entre 23 e 28 anos 

identificarem os tipos de diagnóstico inadequadamente é 66% maior, em comparação aos 

demais profissionais analisados (IC = 0,010 a 0,877) considerando (p>0,1). 

Dando seguimento à análise, a chance de uma enfermeira com tempo de trabalho no 

HUOL de 6 a 10 anos para identificar adequadamente os tipos de diagnósticos existentes é 

praticamente 100% maior do que para os funcionários com tempo superior a 20 anos de 

serviço. E o risco relativo dos entrevistados que trabalham de 6 a 10 anos é 55% maior para 

identificar os tipos de classificação de diagnóstico inadequadamente, em comparação aos 

demais analisados, considerando  p>0,01. 

Em um estudo sobre a capacitação dos enfermeiros, Ferreira; Kurgant (2009) aponta 

que os enfermeiros recém-formados dominam poucas instruções, desfavorecendo o 

desenvolvimento de atividades, divergindo do achado encontrado no presente estudo. 

 Quadro 11 de Distribuição da Razão de chance do conhecimento dos enfermeiros referente ao tipo de 
classificações de diagnósticos de enfermagem de acordo  com o tempo de formação e  serviço no HUOL. 
Natal-RN, 2010. 
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6.3 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NO HUOL 

  

Tendo como base as etapas do processo de enfermagem sendo realizadas de maneira 

sistemática, seguindo a Resolução 358/2009, apresenta-se a descrição das atividades 

desempenhadas pelos enfermeiros visualizando o cumprimento das regras incutidas nas 

distintas etapas do processo de enfermagem. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos motivos de inadequação do histórico de enfermagem, por 
setor de trabalho dos enfermeiros do HUOL. Natal/RN, 2010 
  

 

Não 
realiza 

nenhuma 
etapa do 
histórico 

(%) 

Não 
realiza 
exame 
físico 
(%) 

Não realiza 
coleta de 

dados 
secundários 

(%) 

Não 
registra os 

dados 
coletados 

(%) 

Total 
(%) 

p 

Enfermaria. 
Clínica Cirúrgica 

 
15,4 15,4 0 7,7 38,5 0,2521 

Enfermaria. 
Clínica Médica 

 
3,8 23,1 3,8 3,8 34,6  

Enfermaria. TX 
Renal 

0 7,7 0 0 7,7  

Hemodiálise 0 3,8 0 0 3,8  

Centro Cirúrgico 0 0 3,8 7,7 11,5  

Setor de Imagem 0 0 0 3,8 3,8  

Total 19,2 50 7,7 23,1 100  

*1Teste do qui-quadrado  

 

Na Tabela 5, observa-se que 50% dos enfermeiros não realizavam exame físico nos 

pacientes, destacando-se as enfermarias de clínica médica (23,1%) e clínica cirúrgica (15,4%). 

Observa-se também que 19,2% dos enfermeiros não desenvolviam nenhuma etapa da coleta 

de dados ou histórico de enfermagem. 

O estudo demonstra que a principal fase de obtenção de informações a respeito do 

paciente estava sendo desvalorizada no que tange à importância de conhecer o paciente, para 

então prosseguir com todas as outras etapas do processo de enfermagem, pois os enfermeiros 

colhiam informações por intermédio de conversa e dados em prontuário, no entanto não 

realizavam o exame físico. Esse dado revela a fragilidade da assistência de enfermagem em 
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que os pacientes se encontravam como também evidencia uma enfermagem fragmentada em 

um hospital de ensino, tendo em vista a inexistência de formulário próprio que norteie a 

execução da etapa de investigação. 

Em um estudo sobre a realização do processo de enfermagem em hospital de ensino, 

Pokorski et al. (2009) identificou uma realidade diferente da vivenciada no hospital 

investigado. Nesse estudo, o exame físico foi realizado em mais de 90% dos casos estudados, 

em todas as unidades de internação, mesmo que de maneira incompleta em relação à 

recomendação da literatura.  

A pesquisa supracitada revela, ainda, que a aplicação prática da fase de coleta de 

dados ocorreu de maneira insuficiente, devido à falta de formulário-padrão completo e 

apresentando deficiências na semiotécnica (POKORSKI et al., 2009). 

O Histórico ou coleta de dados exige a realização de exame físico completo como 

também a investigação direta com realização de entrevista direta, observação, acrescido de 

coleta secundária, onde o enfermeiro obtém informações por intermédio de prontuários e 

outros profissionais (NÓBREGA; SILVA, 2008/2009; HORTA, 1979; BITTAR 2006). 

A não realização do histórico de enfermagem pelos enfermeiros do HUOL pode 

resultar em lacunas ou inadequação nas demais etapas do processo de enfermagem, visto que 

no histórico de enfermagem podemos obter informações sobre o paciente, família e 

comunidade, a fim de trabalhar os dados de forma que se planeje uma assistência de 

enfermagem completa. Tal situação vem confirmar o pensamento das autoras Nóbrega e Silva 

(2009). 

Ao analisar os setores de internação do HUOL, a UTI apresentou 100% de adequação 

nas suas ações no tocante ao item abordado, cumprindo as fases de histórico de enfermagem, 

fato justificado pela implantação da primeira etapa do processo de enfermagem com impresso 

próprio, onde o enfermeiro executa todas as fases e registra em prontuário eletrônico, 

justificando o não aparecimento do setor na discussão supracitada. 
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Tabela 6 – Distribuição da classificação dos motivos de inadequação do diagnóstico de 
enfermagem, por setor de trabalho dos enfermeiros pesquisados do HUOL. Natal/RN, 
2010 
  

 Motivo de inadequação do diagnóstico  
de enfermagem 

 

Não 
realiza 

nenhuma 
etapa do 

diagnóstico 
(%) 

 Não classifica 
   os achados  
 
        (%) 

Utiliza 
Problemas 

como 
classificação 

(%) 

Total 
(%) 

p 

UTI 0 21 0 21,1 0,421 

Enfermaria clínica 
cirúrgica 

10 15 2,6 28,9  

Enfermaria clínica 
médica 

5,3 15 8 28,9  

Enfermaria TX renal 0 5 0 5,3  

Hemodiálise 0 2 0 2,6  

Centro Cirúrgico 2,6 2,6 2,6 7,9  

Setor de Imagem 0 5,3 0 5,3  

Total 18,4 68,4 13,2 100  

*1Teste do qui-quadrado  

 

A Tabela 6 demonstra que a maioria dos enfermeiros não levantava os diagnósticos de 

enfermagem (68,4%); não executavam nenhuma ação que pudesse classificar os diagnósticos 

(18,4%), mas identificavam os problemas encontrados no dia a dia (13,2%). 

Com base nos achados anteriores da pesquisa, podemos inferir que a primeira etapa do 

processo de enfermagem influencia no raciocínio clínico dos enfermeiros, pois as informações 

que são colhidas na investigação do indivíduo definem as próximas etapas. 

No que se refere ao setor de trabalho, observamos que no setor de terapia intensiva 

uma parcela (21%) dos enfermeiros não classificava os achados clínicos e 15,8% dos 

profissionais localizados nas clínicas cirúrgicas e médicas também seguiam essa linha de 

pensamento.  

A classificação dos achados clínicos é instrumento utilizado para melhorar a descrição 

clínica dos pacientes através de uma linguagem única (GAIDZINSKI et al., 2008). 
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No estudo de Repptto e Souza (2005), os enfermeiros do hospital universitário 

realizavam a classificação dos diagnósticos (100%), mesmo com falhas no histórico de 

enfermagem. 

Quando ocorre a classificação pelos problemas. Em um estudo de Carvalho (2008) o 

enfermeiro leva em consideração os problemas relacionados ao diagnóstico médico e os 

acolhe como sendo da enfermagem, situação que dificulta a adoção do emprego do 

diagnóstico de enfermagem. Posição semelhante encontra-se na realidade do HUOL. 

Esse fato se dá pelos muitos elementos que compõem a fase de diagnóstico, onde para 

a aplicação adequada do diagnóstico de enfermagem é necessária uma coleta de dados bem 

feita e o desenvolvimento do raciocínio clínico e julgamento crítico, associados à adoção de 

uma classificação de diagnósticos (CARVALHO et al. 2008; GAIDZINSKI, et al., 2008).  

 

Tabela 7 – Distribuição por motivo de inadequação no planejamento da assistência de 
enfermagem, realizada pelos enfermeiros do HUOL, de acordo com o setor de trabalho. 
Natal/RN, 2010 

 Motivo Planejamento Inadequado   
 

Não realiza 
nenhuma 
etapa do 

planejamento 
(%) 

 
Planeja de 
acordo com 
a prescrição 

médica 
(%) 

Realiza 
planejamento de 

forma verbal 
(%) 

    Total 
 

(%) 

 
 

p  

UTI 0 0 20 20 0,2111 

Enfermaria Clínica 
Cirúrgica 5 5 17,5 27,5  

Enfermaria Clínica 
Médica 0 2,5 27,5 30  

Enfermaria TX renal 2,5 0 2,5 5  
Hemodiálise 0 0 5 5  

Centro Cirúrgico 0 0 7,5 7,5  

Setor de Imagem 0 2,5 2,5 5  

Total 7,5 10,0 82,5 100  
1 Teste do qui-quadrado 

 

Na Tabela 7, observa-se que o planejamento da assistência de enfermagem é realizado 

em sua maioria por ordem verbal dos enfermeiros (82,5%), direcionada para a equipe de 

enfermagem. Destaca-se ainda que 10% dos profissionais não planejavam suas próprias ações, 
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mas incorporavam o planejamento médico como sendo da enfermagem, e em um percentual 

menor não realizavam nenhum tipo de planejamento (7,5%). 

Observa-se nesta investigação que há uma preocupação em realizar o planejamento da 

assistência, mesmo que ocorra de maneira incompleta. 

Sobre processo de enfermagem em um hospital universitário, o estudo de Bourdilhão 

et al. (2010) retrata semelhança com o encontrado nesta pesquisa, onde maioria dos 

enfermeiros seguiam a prescrição médica, não planejando os cuidados aos pacientes. 

A falta de estrutura própria do serviço (não conter formulários apropriados, sobrecarga 

de trabalho), associada à maneira com que os enfermeiros conduzem o trabalho, favorece a 

execução inadequada do planejamento de enfermagem (BOURDILHÃO et al., 2010;  

HERMIDA, 2004). 

Sobre o processo de enfermagem no centro cirúrgico, Stumm, Macalai e Kirchner 

(2006) apontam as dificuldades de planejamento da assistência de enfermagem nesse setor e 

concluem que há lacunas no planejamento da assistência em virtude da falta de prioridade dos 

enfermeiros em administrar o setor, em decorrência dos poucos recursos materiais e pessoais, 

conduzindo para uma assistência distante dos cuidados diretos ao paciente.  

 O planejamento deve sempre considerar reflexões que direcionem as ações. Para que 

isso ocorra, é necessário que o enfermeiro tenha em mente os resultados esperados na 

aplicação do plano traçado; esse fato leva o profissional a pensar na ação, utilizando seus 

conhecimentos a fim de ofertar um cuidar com qualidade (WALDOW, 2008). 
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Tabela 8 – Distribuição dos motivos de inadequação na implementação da assistência de 
enfermagem, realizada pelos enfermeiros pesquisados do HUOL, de acordo com o setor 
de trabalho. Natal/RN, 2010 
 

 Implementação inadequada   
 Não executa 

nenhuma 
ação 
(%) 

Ações de acordo 
com prioridades 

(%) 

Orienta 
ações isoladas 

(%)  
Total 
(%) 

     p 
 

UTI 5 12,5 2,5 20 0,341 

Enfermaria clínica 
cirúrgica 

7,5 5 15 27,5  

Enfermaria clínica 
médica 

0 17,5 12,5 30  

Enfermaria TX renal 0 2,5 2,5 5  
Hemodiálise 0 0 5 5  

Centro Cirúrgico 0 5 2,5 7,5  
Setor de Imagem 0 2,5 2,5 5  

  Total 12,5 45 42,5 100  
*1 Teste do qui-quadrado  

 

A Tabela 8 expõe que as ações executadas pelos enfermeiros estão associadas à 

necessidade prioritária de atendimento (45%), girando de acordo com prioridades 

momentâneas dos pacientes, seguidas (com 42,5%) das atividades implementadas 

posteriormente à orientação das ações sob forma isolada, sem planejamento prévio. 

Em relação aos setores de trabalho, a UTI e  a clínica cirúrgica realizavam as ações 

conforme as prioridades dos pacientes, com 5% e 7,5% respectivamente, justificado por serem 

setores que abrangem um número maior de pacientes graves e necessitam de intervenções 

mais rápidas. 

Apesar da implementação da assistência de enfermagem ocorrer dissociada de um 

planejamento adequado, percebe-se a presença dessa fase do processo de enfermagem nas 

rotinas dos enfermeiros investigados.  

A implementação do planejamento ocorre com o estabelecimento das prioridades, 

investigação e condução das ações, através da orientação da equipe de enfermagem, como 

também na execução das ações pelo profissional enfermeiro (NÓBREGA; SILVA 2009, 

BACKES, et al. 2005 ). 



76 
 

Identifica-se a distância dos enfermeiros no processo de assistir no hospital 

investigado, retratada nas atividades realizadas pelos profissionais, onde ocorre a falta de 

direcionamento das ações e distanciamento do profissional para com o seu objeto de trabalho, 

que é o cuidado (CARVALHO, 2008; BOURDILHÃO et al., 2010). 

Em um estudo sobre processo de trabalho em maternidade-escola, Carvalho et al. 

(2008) encontrou o mesmo cenário de distanciamento da assistência por parte dos enfermeiros 

do setor. 

Os achados dos enfermeiros do HUOL levam-nos a questionar não somente o interesse 

dos profissionais, mas a estrutura organizacional em que estão inseridos, onde não se 

consegue mudar uma prática tão ultrapassada e discutida pela enfermagem. 

 

Tabela 9 – Distribuição que apresenta o motivo de inadequação na etapa de avaliação da 
assistência de enfermagem, realizada pelos enfermeiros pesquisados do HUOL, de 
acordo com setor de trabalho. Natal/RN, 2010 
 

 Motivo de inadequação da Avaliação    
 
 
 

Não 
realiza 

nenhuma 
avaliação 

(%) 

Executa 
avaliação verbal de 

algumas etapas 
(%) 

Avalia 
apenas 

etapa de 
intervenção 

(%) 
Total 
(%) 

 p 
 
 
 

UTI 5,1 2,6 12,8 20,5 0,2521 
Enfermaria clínica 

cirúrgica 10,3 5,1 12,8 28,2  

Enfermaria clínica 
médica 7,7 15,4 7,7 30,8  

Enfermaria TX Renal 2,6 0 0 2,6  

Hemodiálise 0 2,6 2,6 5,1  
Centro Cirúrgico 5,1 0 2,6 7,7  
Setor de Imagem 2,6 0 2,6 5,1  

Total 33,3 25,6 41,0 100  
*1 Teste do qui-quadrado 

 

Na busca por descrever a etapa de avaliação realizada pelos enfermeiros investigados, 

mostra-se, na Tabela 9, que cerca de 40% dos profissionais realizavam avaliação apenas da 

etapa de intervenção, ou seja, das ações executadas; 33,3% não faziam avaliação alguma; 
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25,6% executavam a avaliação verbalmente, não constando nenhum registro sobre essa fase 

nos prontuários dos pacientes. 

A falta de avaliação das etapas do processo de enfermagem pelos enfermeiros do 

HUOL demonstra que o gerenciamento do cuidar estava fragilizado, visto que o enfermeiro, 

quando avalia, estabelece medidas corretivas necessárias, e revê o projeto de cuidados 

inicialmente proposto, para então direcionar a assistência para as necessidades de saúde do 

indivíduo (TANNURE, 2008, HAUSMANN; PEDUZZI, 2009). 

A avaliação é considerada como uma fase muito importante no processo de 

enfermagem, uma vez que ela se dá em todas as etapas, a fim de obter resultados adequados 

para uma assistência de enfermagem direcionada para os problemas dos pacientes.  

Esta etapa do processo permite a análise dos procedimentos que foram executados, 

acompanhados por profissionais e pela gestão hospitalar, permitindo que os resultados se 

transformem em indicadores de qualidade (NÓBREGA; SILVA, 2008, TANNURE,2008,  

HAUSMANN; PEDUZZI, 2009). 

A falta de autonomia no processo do cuidar é percebida pela ausência de avaliação 

adequada realizada pelos enfermeiros, e é atribuída por alguns autores à formação acadêmica, 

que muitas vezes está atrelada ao modelo cartesiano fragmentado das escolas e que perpetua o 

ensino da teoria, sem o aprendizado prático da aplicação do processo de enfermagem 

(CASTILHO;RIBEIRO;CHIRELI,2009;ANDRADE, VIERA, 2005). 

Com base na afirmação supracitada, a situação encontrada no HUOL pode ser 

explicada pelo frágil modelo de gestão, que tenha o foco nos profissionais, como também pela 

pouca instrumentação prática dos enfermeiros no gerenciamento do cuidar baseado no 

processo de enfermagem.  
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Tabela 10 – Distribuição dos motivos de inadequação da evolução de enfermagem, 
realizada pelos enfermeiros pesquisados do HUOL, de acordo com setor de trabalho. 
Natal/RN, 2010 
 

 Motivo de Inadequação da Evolução  

 
Realiza anotações 
de Enfermagem 

(%) 

Evolui algumas 
etapas do 
processo 

(%) 

Não 
realiza 

nenhum 
registro 

(%) 

Total 
(%) 

 
 

p 

UTI 0 20,5 0 20,5 0,0031 
Enfermaria clínica 

cirúrgica 2,6 5,1 20,5 28,2  

Enfermaria clínica 
médica 7,7 2,6 20,5 30,8  

Enfermaria TX Renal 0 0 2,6 2,6  

Hemodiálise 2,6 2,6 0 5,1  

Centro cirúrgico 2,6 0 5,1 7,7  

Setor de Imagem 0 0 5,1 5,1  

Total 15,4 30,8 53,8 100,0  
*1 Teste do qui-quadrado 

  

Referente à aplicação prática da evolução de enfermagem, 53% dos enfermeiros não 

realizavam evolução, 30,8% o faziam de maneira incompleta, e os demais realizavam 

anotações de enfermagem. 

A realidade encontrada retrata o pouco cumprimento dos enfermeiros do exercício 

profissional em relação ao registro das atividades desenvolvidas, considerando que o COFEN 

dispõe o registro de enfermagem como documento legal que deve conter informações 

específicas do paciente e o processo de assistência. 

Observa-se que na UTI existe uma distinção dos demais setores, pois a evolução, 

mesmo que de maneira inadequada, era incorporada como prática diária dos enfermeiros. 

A evolução de enfermagem deve ser realizada diariamente, constando os dados do 

paciente, problemas, plano e cuidados, e resultados obtidos, como também a identificação do 

profissional, sendo atividade exclusiva do enfermeiro (CIANCIARULLO, et.al, 2008).  
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 Os setores de UTI e Centro Cirúrgico são considerados como sendo de alta 

complexidade, e assim a importância da evolução de enfermagem completa torna-se 

fundamental para avaliação da qualidade da assistência. 

No setor do centro cirúrgico, os enfermeiros pesquisados pouco realizavam anotações 

nos prontuário dos pacientes, e na UTI ocorria o registro no prontuário dos pacientes, no 

entanto essa anotação não seguia os itens pontuados na literatura, onde se deve registrar toda 

ação e plano de ação direcionados ao paciente, assim como os resultados alcançados. 

 No entanto, ao analisar a UTI, pode-se observar que o andamento do processo de 

enfermagem estava sendo implementado, devido ao apoio gerencial da unidade, 

diferentemente de outros setores, refletido nas evoluções que são informatizadas e contêm um 

grande número de informações dos pacientes.  

 Na UTI do HUOL, a evolução é construída diariamente pelos enfermeiros do setor e 

com registro de ações assistenciais, no entanto, a falta da implementação de outras fases do 

processo de enfermagem identifica lacunas no registro. Conjuntura encontrada também em 

um estudo de Repptto e Souza (2005), que avaliou o registro dos enfermeiros referentes à 

etapa da SAE em um hospital universitário e encontrou concordância com a realidade do 

HUOL. 

No centro cirúrgico do HUOL há uma ficha de evolução, e quem a preenche é o 

técnico de enfermagem. O enfermeiro participa registrando ações burocráticas. Neste local de 

trabalho o número de profissionais é escasso, exigindo dos enfermeiros o direcionamento das 

ações para questões burocráticas e a preocupação em traçar planos gerenciais é maior do que 

com os planos assistenciais. 

Essa observação denota deficiência na quantidade de Recursos Humanos no centro 

cirúrgico, sendo justificada pela literatura como carência de RH na execução do processo de 

implantação da SAE (FONSECA; PENICHE, 2009; HERMIDA, 2005). 

O registro das ações desenvolvidas pelo enfermeiro deve ser realizado pelos 

profissionais e consignar por escrito as atividades desempenhadas, dando importância e 

reconhecimento às ações dos profissionais, como também respeitando as determinações 

exigidas pelo do conselho de enfermagem (CIANCIARULLO et al., 2008). 
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6.4 RELAÇÃO ENTRE O CONHECIMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO 

PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 

Com base na investigação sobre o conhecimento dos profissionais enfermeiros e as 

ações do processo de enfermagem executadas por eles, realizou-se uma associação dos 

achados, a fim da visualizar a utilização da teoria e aplicação prática no referido tema no 

HUOL. 
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Gráfico 1 – Distribuição da relação entre o conhecimento e o desenvolvimento do processo de 
enfermagem pelos entrevistados do HUOL. Natal/RN, 2010 

 

O Gráfico 1 mostra que os enfermeiros conheciam o processo de enfermagem (total de 

acertos de 90%) no tocante às questões teóricas, contudo ilustra também a não execução 

adequada das ações definidas pela teoria. Refletindo a dissociação do saber e o fazer, ou 

melhor, da teoria e prática, nos profissionais investigados. 

Em estudo sobre a compreensão do processo de enfermagem, a realidade encontrada 

foi igual a do HUOL, onde os enfermeiros trabalhavam sem protocolos ou padronização das 

ações e assim não conseguiam aplicar o conhecimento teórico nas atividades práticas (ROSSI, 

2001). 

Essa realidade pode ser atribuída a três questões: primeiro à falta de aplicação prática 

dos ensinamentos aprendidos, onde os enfermeiros conhecem de maneira teórica, definem as 
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fases da SAE, no entanto não detêm a prática. Situação que reflete a falta de interação 

academia/serviço e vice-versa, pois a sistematização tem sido muito discutida na academia e 

esta não consegue conciliar a teoria e a prática no serviço. O serviço, mesmo fazendo parte do 

complexo universitário, não acompanha as discussões atuais da enfermagem trazidas pelos 

docentes em seus momentos de estágio. 

Em segundo lugar está a falta de gestão estruturada na condução do grupo, que não 

está favorecendo a melhor distribuição de recursos humanos, promovendo constante 

capacitação e fatores de estimulação profissional, a fim de mudar as ações de saúde. Nesse 

contexto, pontuamos a ausência de setor de educação permanente voltado para todas as 

categorias de profissionais da enfermagem, tendo em vista que o setor de educação 

continuada do hospital tem suas ações voltadas apenas para os bolsistas auxiliares e técnicos 

de enfermagem. 

 E, por último, a falta de interesse dos profissionais, que pode ser atribuída ao conjunto 

de situações acima citado, ou pelo perfil próprio dos enfermeiros que compõem o corpo da 

enfermagem do HUOL. 

As situações supracitadas são bastante discutidas tanto por autores na área de processo 

de enfermagem, como na área de gestão (ROSSI, 2001; BOURDILHAO, 2010; FREITAS; 

QUEIROZ; SOUZA,2007; FINAMOR 2010). 

Em estudos sobre a implantação e ensino sobre a sistematização da assistência de 

enfermagem, podemos encontrar discussões a respeito da implantação prática que confirmam 

a análise e destacam que os enfermeiros devem refletir a respeito de sua prática (FREITAS; 

QUEIROZ; SOUZA, 2007, CASTILHO, RIBEIRO; CHIRELL 2009; ANDRADE; VIEIRA 

2005). 

O conhecimento isolado em uma instituição não confere mudanças de comportamento, 

mas toda uma estrutura organizacional proposta pela gerência confere condições que 

permitem ampliar o conhecimento e que, assim, passe a ser utilizado em prol do 

melhoramento dos processos e consequentemente com melhora na assistência oferecida, o que 

atualmente é simbolizado pela implantação da SAE (FINAMOR, 2010). 

Encontramos estudos que apontam para um distanciamento do enfermeiro para com o 

paciente na assistência direta e integral aos pacientes, trazendo à torna a reflexão do agir de 

maneira mais coesa e baseada em conhecimento científico, a fim de contribuir para a melhoria 

da qualidade e humanização da assistência (FREITAS; QUEIROZ; SOUZA, 2007). 

O processo de enfermagem é uma metodologia composta de muitas fases distintas, o 

que torna difícil a aplicação adequada de todas as suas etapas, devido à influência de várias 
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situações que interferem na adoção completa desse modo de assistir, como encontrado na 

realidade do HUOL, e sendo justificado na literatura (HERMIDA; 2004; GÁRCIA; 

NÓBREGA, 2009). 

 

 

6.5 IDENTIFICAÇÃO DAS FACILIDADES E DIFICULDADES EM DESENVOLVER A 

SAE 
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Gráfico 2 – Facilidades para implementação da SAE, segundo opinião dos enfermeiros  
investigados do HUOL. Natal/RN, 2010 

 

Dentre os enfermeiros, 22,5% acreditavam que a condição de hospital-escola possa 

interferir positivamente na implantação da SAE, associada a interesse dos próprios 

profissionais em desenvolver a SAE (20%). No entanto, 17,5% dos entrevistados aceitavam 

como verdade a inexistência de facilidade que permitisse vislumbrar a implantação dessa 

metodologia de assistência no hospital. E havia ainda o grupo de enfermeiros lotados na UTI, 

que julgava ser a homogeneidade do setor o facilitador para a implantação da SAE no 

hospital. Essas questões são visualizadas no Gráfico 2. 

A presença de docentes no hospital, associada ao fato de o nosocômio ser ligado 

diretamente ao Ministério da Educação, justifica o pensamento da maioria dos entrevistados, 

quando apontam facilidades em ser hospital-escola. Contudo, a relação dos docentes com o 

serviço é fragmentada, permanecendo a dicotomia entre a academia e serviço, deixando o 

serviço desatualizado das ações ensinadas aos alunos de graduação, fato confirmado na 

literatura por Andrade e Vieira (2005), e Meirelles; Erdmann, (2005), que acrescentam que 
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esta política de integração é complexa e necessita de uma ampla discussão, para que haja uma 

quebra de paradigmas na academia e no serviço. 

A presença de uma política institucional que utilize esse interesse como instrumento 

positivo na implementação da SAE é importante, fato confirmado por Costa (2006), que 

completa que nesses casos torna-se interessante a política de organização pessoal.  

Ao analisar o discurso dos enfermeiros da UTI, observa-se que existe a adoção da 

primeira etapa do processo de enfermagem no setor. Observa-se também uma política de 

gerenciamento diferenciada dos demais setores do hospital, onde existem equipamentos 

computacionais contendo o histórico de enfermagem implantado eletronicamente, e há um 

número adequado de enfermeiros, diferindo dos demais setores em que não há presença de 

computares, confirmando a literatura supracitada. 

Nos demais setores não existiam computadores específicos de uso da enfermagem e 

também havia uma carência de RH. 

O item sobre falta de facilidade é encontrado em 17,5% das opiniões. Situação que 

sugere pouco apoio aos profissionais pela instituição, pois o discurso destaca a confiança 

abalada dos enfermeiros em mudanças de ações no ambiente de trabalho, sugerindo a 

existência de lacunas nas políticas de recursos humanos e materiais, que, de outra forma, 

poderiam auxiliar e direcionar os profissionais. (FINAMOR, 2010; CASTILHO, RIBEIRO, 

CHIARELLI, 2009).  
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Gráfico 3 – Dificuldades para implementação da SAE, segundo a opinião dos enfermeiros 
investigados do HUOL. Natal/RN, 2010 
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O Gráfico 3 revela que os enfermeiros do HUOL acreditavam que o desconhecimento 

fosse o maior empecilho para a implantação da SAE no hospital (30%), seguido do 

desinteresse profissional (22,5%) e dificuldade na gestão (20%), respectivamente.  

Ao analisar os discursos dos enfermeiros, observa-se que os itens apontados tratam de 

questões que envolvem capacitação em serviço, desinteresse profissional e motivação, 

revelação que sugere uma política de recursos humanos com carência de instrumentos 

motivacionais aplicados aos enfermeiros no HUOL. 

Esse dado reflete que os enfermeiros atribuíam à gestão as dificuldades idealizadas por 

eles, visto que o conhecimento, interesse pessoal e desmotivação são situações que podem ser 

resolvidas quando a empresa tem uma filosofia voltada para a qualidade do atendimento 

(MEDEIROS, 2010, FINAMOR, 2010). 

 As respostas dos enfermeiros do HUOL estão de acordo com a literatura consultada, 

quando expõem sobre as dificuldades encontradas nas instituições na implantação da SAE 

(HERMIDA; ARAUJO, 2006, ANDRADE; SILVA, 2006, LIMA; KURGANT, 2009).  

Erdemann et al. (2006) afirmam que, quando uma instituição de saúde apresenta 

dificuldades na gestão, as questões mais pontuadas pelos profissionais retratam o foco do 

problema, e são resolvidas quando com há investimento na capacitação e acompanhamento 

nas tecnologias, acrescidas de estratégias de orientação, no método de trabalho que traga 

mudanças significativas na assistência ao paciente (MEDEIROS, 2010). 
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7 CONCLUSÃO: 

Baseado nos resultados do estudo, concluiu-se que havia uma predominância de 

profissionais do sexo feminino (90%), em relação ao sexo masculino (10%), com idades 

predominantes no intervalo de 39 a 46 anos (37,5%). 

 Parte dos enfermeiros do estudo concluiu o curso de graduação na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (80%), e eles possuíam o nível de especialização como 

formação (62,5%), seguida da graduação (22,5%), e em menor número a presença de mestres 

(15%). 

Na análise de associação univariada (p < 0,05) constatou-se que o tipo de atividade 

desenvolvida pelo profissional, sendo este assistencial ou gerencial, não interferia 

significativamente no conhecimento sobre a SAE (0,0860), entretanto demonstraram 

significância o tempo de formação (0,018) e o tempo de trabalho no HUOL (0,036). 

 A maioria dos profissionais investigados não conhecia qual o órgão responsável pela 

legislação da SAE (52,5%), expondo a pouca atualização em relação às normas de exercício 

profissional. No tocante ao item dos passos para a construção do diagnóstico, entende-se que 

o conhecimento teórico é indispensável para a execução desse método e os entrevistados 

mostraram em suas respostas este domínio (92,5%), revelando interesse dos profissionais na 

área. 

Nas questões relacionadas ao planejamento, o percentual de acerto ultrapassou os 

90%, demonstrando que os entrevistados conhecem a teoria. E em relação à implementação 

da assistência de enfermagem, os enfermeiros mostraram-se confusos no conhecimento 

teórico, tendo em vista que 62,5% apresentaram conhecimento inadequado. 

Na análise univariada constatou-se que o término da graduação e o tempo como 

servidor do HUOL apresentavam significância estatística de 0,024 e 0,023, respectivamente, 

em relação ao conhecimento do tipo de classificação dos diagnósticos existentes.  

No estudo se pôde observar que 50% dos enfermeiros não realizavam exame físico nos 

pacientes, e também que 15,4% dos profissionais não desenvolviam nenhuma etapa da coleta 

de dados ou histórico de enfermagem. 

Os enfermeiros não desenvolviam o diagnóstico de enfermagem (68,4%), e não 

executavam nenhuma ação que pudesse classificar os diagnósticos (18,4%), mas 

identificavam os problemas encontrados no dia a dia (13,2%). 

O planejamento da assistência de enfermagem era realizado em sua maioria por ordem 

verbal dos enfermeiros (82,5%) direcionada para a equipe. Destaca-se ainda que 10% dos 

profissionais que não planejavam suas próprias ações, mas incorporavam o planejamento 
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médico como sendo da enfermagem, e em um percentual menor não realizavam nenhum tipo 

de planejamento (7,5%). 

 As ações executadas pelos enfermeiros estavam associadas à necessidade prioritária 

de atendimento (47,5%), de acordo com prioridades momentâneas dos pacientes, seguidas 

(com 42%) de atividades implementadas posteriormente à orientação das ações sob forma 

isolada, sem planejamento prévio. 

Cerca 41% dos profissionais realizavam avaliação apenas da etapa de intervenção, ou 

seja, das ações executadas, 33,3% não faziam avaliação alguma, 25,6% executavam a 

avaliação verbalmente, não constando nenhum registro sobre essa fase nos prontuários dos 

pacientes. 

Referente à aplicação prática da evolução de enfermagem, 53% dos enfermeiros não 

realizavam evolução, 30,8% o faziam de maneira incompleta, e os demais realizavam 

anotações de enfermagem (p=0,003). 

Os enfermeiros (90%) conheciam o processo de enfermagem no tocante às questões 

teóricas, contudo executavam ações inadequadamente, de acordo com a abordagem 

conhecida.  

Os investigados (22,5%) acreditavam que a condição de hospital-escola possa 

interferir positivamente na implantação da SAE, associada a interesse em desenvolver a SAE 

(20%), no entanto 17,5% aceitavam como verdade a inexistência de facilidade que 

vislumbrasse a implantação dessa metodologia de assistência no hospital.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

O estudo  analisou o perfil de conhecimento dos enfermeiros sobre a SAE e o processo 

de enfermagem. Os achados foram diferentes da hipótese inicialmente formulada, 

observando-se que os participantes da pesquisa detinham o conhecimento teórico em relação 

ao investigado, porém não conseguiam concretizar esse conhecimento com ações práticas. A 

aplicação do PE era muito simplória, denotando uma assistência não organizada. 

Questionamos a assistência oferecida aos usuários do HUOL, em virtude do pouco 

contato dos profissionais no gerenciamento da assistência e execução das ações de 

enfermagem visualizados nos registros, interrogando assim onde se apresenta este enfermeiro.  

 A carência de uma avaliação do serviço, protocolos institucionais e mecanismos de 

avaliação deixam os profissionais à vontade no executar de suas atividades, proporcionando 

uma fragmentação e descontinuidade de ações. 

Apesar da instituição ser voltada para o ensino de profissionais, não se observava a 

ligação dos saberes teóricos e práticos por parte dos próprios enfermeiros, e sim a perpetuação 

da não utilização na prática do que foi aprendido na academia.  

Nos achados, podemos identificar que a UTI iniciou a implantação da primeira fase do 

processo de enfermagem, e esse fato foi atribuído ao suporte gerencial do setor, onde há 

instrumentos técnicos para tal, como também o setor de imagem conseguiu construir o 

instrumento para instituir a primeira fase do processo de enfermagem. 

Os outros setores contemplavam a literatura, no que diz respeito à falta de estrutura, 

contudo a falta de realização de ações básicas que direcionam todo o processo não deve estar 

ligada somente a questões gerenciais. Nesse contexto, sugerimos um estudo aprofundado, no 

hospital, que identifique a qualidade da assistência, e outro voltado para a gerência, a fim de 

identificar se as questões gerenciais são determinantes na descontinuidade das ações de 

enfermagem ou se existem outros fatores associados. 

Não se poderia deixar de pontuar a necessidade de um setor de educação continuada 

que trabalhe com os enfermeiros do hospital a constante atualização e treinamento.  

Deixa-se como colaboração deste estudo o conhecimento dos enfermeiros e das ações 

de enfermagem desenvolvidas pelos profissionais no HUOL, e com os resultados pretende-se 

iniciar o processo de conscientização desses profissionais em relação à temática abordada, 

para posteriormente iniciar a execução de um plano de institucional de implantação da SAE. 

 O plano deverá ser direcionado à direção geral e de enfermagem, e construído em 

conjunto com os entrevistados e docentes da universidade. Contudo, reforço a premissa de 
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vários autores que aplicam a ideia da SAE nas instituições como melhoria da qualidade nos 

serviços, valorização e autonomia da enfermagem brasileira e mundial. 

Na realização do estudo, a pesquisadora deparou-se com alguns imprevistos, visto que 

muitos colegas enfermeiros não permitiram a observação da suas condutas, como também 

ocorreu a presença significativa de enfermeiros afastados com atestados médicos. Outra 

dificuldade que não se pode deixar de registrar foi a resistência dos profissionais em participar 

da pesquisa em virtude do relato de outras pesquisas aplicadas no hospital, realizadas pelo 

departamento de enfermagem, que, segundo explicação dos enfermeiros, não trouxeram 

retorno para a instituição, deixando os enfermeiros tímidos na participação deste estudo. 

Finaliza-se este trabalho com a esperança de poder traçar um plano a ser aplicado no 

HUOL e contribuir para a melhoria da assistência ao paciente, através da implantação da SAE 

no hospital, favorecendo o crescimento da enfermagem local, regional e brasileira. 
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 
 

ROTEIRO DE PESQUISA PARA OBSERVAÇÃO NÃO 
PARTICIPANTE 

 
 

Titulo da Pesquisa: CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS SOBRE A 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO HOSP ITAL 

UNIVERSITÁRIO 

 

 

1. Chek list para identificação do processo de enfermagem no HUOL: 
 
1.1Identificação do setor: 
 
1.2-Número de enfermeiros por horário de trabalho 
 

0 ( ); 1( ); 2( ); 3( ); 4( ); 5( ); 6( ); 
1.3-Turno de observação: 
 

Matutino (  ), Vespertino (  ), Noturno (  ) 
 
Etapas da SAE Descrição das ações Categorização Motivo 

  Conduta: Se 0 motivo : 
Histórico de 
enfermagem 

1. Adequado: Enfermeiro faz 
admissão do paciente com exame 
físico e anamnese; procura 
informações por meio do paciente, 
prontuário, familiares e outros 
profissionais; após a coleta, 
participa com demais membros da 
equipe   
0. Inadequado 
   

1. (   ) 
0. (   ) 

 

 Diagnóstico de 
enfermagem 

1. Adequado: utiliza os 
diagnósticos da NANDA, CIPE ou 
outro tipo de classificação de 
diagnóstico, baseando-se nos reais 
problemas (presentes), nos 
potenciais (futuro), identificados e  
listados em ordem de prioridade, 
com base nas ameaças do nível de 
bem-estar 

1. (   ) 
0. (   ) 
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0. Inadequado 
 

Realização da 
Prescrição de 
enfermagem: 

1. Adequado: As prescrições 
apenas devem ser realizadas após 
levantamento de histórico, e 
diagnóstico; devem ser 
individualizadas, e fazer parte do 
planejamento da assistência, devem 
conter as atividades de 
enfermagem, e ter o objetivo 
monitorar o estado de saúde, 
minimizar riscos, resolver ou 
controlar um problema e promover  
saúde, e devem conter datas,  a 
ação a ser realizada, quem deve 
realizá-la e conter  frase descritiva 
(com que frequência, e por quanto 
tempo), e assinatura  do enfermeiro 
responsável.  
0. Inadequado 

1. (   ) 
0. (   ) 

 

Planejamento 
da assistência 

1. Adequado: Estabelece 
prioridades, fixação de resultados, 
com o corrigir[,] minimizar ou 
evitar problemas para o cliente, 
registro de diagnóstico de 
enfermagem, dos resultados 
esperados,  e das prescrições de 
modo organizado. O plano de 
cuidados deve promover 
comunicação entre cuidadores, ser 
usado como registro de avaliação. 
0. Inadequado 

1. (   ) 
0. (   ) 

 

Avaliação das 
ações de 
enfermagem: 

1. Adequado: Deve acontecer no 
final de cada fase do processo e 
avaliar os resultados obtidos com 
os planejados. Consiste no 
acompanhamento das respostas dos 
clientes aos cuidados prescritos, e, 
após verificação, retomar todo o 
processo, se necessário. Deve ser 
clara, objetiva, trazer informações 
do paciente e da assistência 
prestada pela enfermagem. É 
realizada por meio de anotações no 
prontuário ou nos locais de 
observação direta. O enfermeiro 
avalia o progresso e institui 
medidas corretivas, e se necessário 
revê o plano assistencial. Deve 
haver identificação do profissional 

1. (   ) 
0. (   ) 
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com carimbo e assinatura. 
0. Inadequado 

Realiza 
evolução de 
enfermagem: 

1. Adequado: Presente em todos os 
momentos do processo de 
enfermagem, onde o enfermeiro 
realiza avaliação do histórico, 
diagnóstico, prescrição e 
planejamento, identificando 
respostas dos pacientes e ações de 
acordo como o idealizado. 
0. Inadequado 
 

1. (   ) 
0. (   ) 

 

Fonte: próprio pesquisador 
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             APÊNDICE B 

       
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Titulo da Pesquisa: CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS SOBRE A 

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO HOSP ITAL 

UNIVERSITÁRIO 

Caracterização dos enfermeiros do HUOL  

1.Sexo:  
 Feminino ( ); masculino ( ) 
2. Idade:  

                                                                               _________________ 
 
3. Estado civil: 
Solteiro/viúvo/divorciado ( ); casado/união estável ( ); 
4. Faculdade onde se formou:________________________________________________ 
 5. Tempo de Formação em anos: 
                                                                                                                 ________________. 
6. Grau de formação:  
 Graduado ( ); Especialista ( ); Mestre ( ); Doutor ( ) 
7. Tempo de trabalho no HUOL:  
Menos de 5 anos ( ); De 6 a 10 anos ( ); De 11 a 15 anos ( ); 
 De 16 a 20 anos ( ); Acima de 21 anos ( );  
8. Setor em que trabalha no HUOL:  
UTI (  ); Enf. Clínica Cirúrgica (  );  Enf. Clínica Médica (  ) 
  Enf. tx. renal (  )  Setor de hemodiálise (  );  Em dois setores (   ) 
9.Atividade desenvolvida no HUOL: 
Educação (  ); administrativa (  ); assistencial (  ); 
10. Número de vínculos institucionais:  
Um vínculo (  ) ; dois vínculos(  ); três vínculos ( ); acima de três vínculos ( ) 
11. Setor em que trabalha no outro vínculo: 
Educação (  ) ; administrativo ( ); assistencial ( ); 
12. Função que desenvolve no outro vínculo: 
Assistencial (  ); supervisor ( ); 

 
Conhecimento dos Enfermeiros sobre a SAE: 

 
13. Já Estudou sobre a SAE? 
1.Sim (  ) 
2.Não (  ) 
13. Onde você obteve conhecimento sobre a SAE? 
___________________________________________________________________________
_   
15.Você se sente preparado para o desenvolvimento da SAE? Sim (  ) Não (  ) 
Justifique 
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16.Para você o que é  SAE? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____ 
17.Qual o órgão responsável pela legalização da SAE? 
  (  ) COFEN   
  (  ) COREN 
  (  ) SINDICATO 
  (  ) Não sei. 
  (  ) NRA 
18.Quais as etapas da SAE? 
    (   ) Admissão, entrevista, planejamento, acompanhamento  
    (   ) Histórico, diagnóstico, avaliação e resultados  
    (   ) Admissão, diagnóstico, prescrição, intervenção, resultados   
    (   ) Histórico, planejamento, diagnóstico, implementação e avaliação 
    (   ) Não sei. 
    (  ) NRA 
19.Qual o propósito  do Histórico de enfermagem ou levantamento de dados? 
    (   )Identificar a doença do paciente, as preocupações e prescrição médica.  
    (   )Identificar as necessidades, os problemas, as preocupações e as reações humanas do 
paciente. 
    (   )Identificar a doença do paciente,  as necessidades do paciente e equipe de saúde.  
    (   ) Não sei. 
    (  ) NRA 
20.Quais são os passos para realização do Histórico de enfermagem ou levantamento de 
dados? 
    (   ) Exame físico e prescrição médica 
    (   ) Observação, anamnese e exame físico  
    (   )  Prescrição, intervenção, registro  
    (   ) Não sei. 
    (  ) NRA 
21.Quais são os passos para a realização dos diagnósticos de enfermagem? 
   (   ) Identificação dos problemas, listar os problemas, elaboração e registro dos diagnósticos 
   (   ) Identificação das reações, listar os diagnósticos médicos e avaliar os resultados  
   (   ) Realizar admissão, listar os registros, e avaliar as intervenções 
   (   ) Não sei. 
   (  ) NRA 
22.Qual dessas classificações de diagnóstico(s) que você conhece? 
   (   ) NANDA , CIPE, CIPESC  
   (   ) NIC,  NOC  
   (   ) Wanda Horta 
   (   ) Não sei. 
   (  ) NRA 
23.Que característica deve ter o planejamento da assistência? 
 
  (   ) Ser direcionado a situação específica, de acordo com a prescrição médica,  embasado no 
raciocínio lógico.  
  (   ) Ter recursos disponíveis, estar de acordo com o planejamento médico, embasado no 
raciocínio multiprofissional.  
  (   ) Ser coerente com o paciente, de acordo com recursos disponíveis e embasado nos 
princípios científicos.  
  (   ) Não sei. 
  (  ) NRA 
24. Em que consiste o planejamento da assistência de enfermagem? 
 
 (   ) Na definição de prioridades a fim de estabelecer objetivos da assistência, identificar 
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resultados desejados e determinar intervenções. 
 (   ) Na definição de resultados, identificação da prescrição médica e determinar a doença 
dos pacientes.  
 (   ) Na intervenção da equipe multiprofissional, identificação de resultados 
 (   ) Não sei.  
 (  ) NRA 
25 A implementação da assistência de enfermagem se concretiza através de: 
(   ) Diagnóstico de enfermagem 
(   ) Prescrição da assistência 
(   ) Resultados obtidos 
(   ) Não sei. 
(  ) NRA 

26.Em que consiste a avaliação de enfermagem? 
   (   ) Avaliar  os resultados da admissão e medicação.  
   (   ) Avaliar a adequação de recursos, atividades desenvolvidas, e resultados obtidos.  
   (   ) Avaliar as prescrições de enfermagem e exame físico. 
   (   ) Não sei. 
   (  ) NRA 
27.Quais as informações que devem estar presentes na evolução de Enfermagem? 
   (   ) Queixa do paciente, medicação administrada, identificação do médico assistente 
   (   ) Recursos disponíveis, acompanhamento multiprofissional, administração de 
medicamentos  
   (   ) Problemas identificados, resultado dos cuidados, problemas a serem abordados, 
identificação do enfermeiro que evoluiu 
   (   ) Não sei. 
   (  ) NRA 
28.Você gostaria de implantar a SAE no HUOL? 
 (   ) Sim  
 (   )Não  
Justifique 
_______________________________________________________________________ 
29.Quais as dificuldades que você visualiza para implantação da SAE? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
30.Quais as facilidades que você visualiza para implantação da SAE? 
 
 

Fonte: Próprio pesquisador. 
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APÊNDICE C 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O(a) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar, voluntariamente, no estudo sobre 
“Conhecimento dos Enfermeiros sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
do Hospital Universitário Onofre Lopes”. 

Justificativa e objetivos da pesquisa: Trata-se de uma pesquisa importante, pois tem o 
objetivo de investigar o conhecimento dos enfermeiros do HUOL, as dificuldades e 
facilidades encontradas no desenvolvimento do processo de enfermagem, para que os 
resultados possam subsidiar a construção da sistematização da assistência e construir um 
projeto de implantação da sistematização da assistência de enfermagem no HUOL, como 
também possibilitar a ampliação da produção científica e consequentemente a renovação dos 
conhecimentos nessa área. 

Desconfortos, riscos e benefícios: Os riscos associados à participação neste estudo são 
mínimos e serão minimizados pelo cuidado que teremos com os procedimentos que 
realizaremos. Todos os dados que obtivermos serão manipulados e guardados em sigilo. Nós 
assumimos o compromisso de não disponibilizarmos esses dados para terceiros (outras 
pessoas). As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos serão realizadas mediante a 
autorização prévia da instituição, já concedida, assim como a assinatura deste Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo participante e pesquisador, ficando 
estabelecido o sigilo absoluto sobre as informações recebidas e sua identidade por parte do 
pesquisador. 

Participação voluntária: Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, 
podendo recusar-se a fazer parte do mesmo ou interromper se julgar conveniente, sem 
prejuízo para o andamento do trabalho de pesquisa. 

Confidencialidade do estudo: Os registros de sua participação no estudo serão 
mantidos em sigilo. Eles serão guardados e somente os pesquisadores envolvidos com a 
pesquisa terão acesso. Se qualquer relatório ou publicação resultar deste trabalho, a 
identificação dos participantes não será revelada. 

Forma de acompanhamento: Durante e após o término da pesquisa você receberá toda 
assistência e acompanhamento por parte da equipe responsável pela pesquisa, podendo entrar 
em contato com Neyse Patrícia do Nascimento Mendes através do telefone (84) 3642-2467 na 
Rua Antonio Madruga n.1982, Capim Macio, Natal/RN. Se algum dano ocorrer, decorrente da 
pesquisa, toda assistência lhe será assegurada pelo pesquisador e pela instituição. 
Ressarcimento de despesas: Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na 
pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. 

Comitê de Ética: Este projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Universitário Onofre Lopes-Natal/RN. Informações adicionais podem ser obtidas 
pelo telefone CEP-HUOL, 32023719 - ramal 2286.  
 
Nome do participante: ___________________________________________________ 
Assinatura 
COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Neyse Patrícia do Nascimento Mendes, discuti 
as questões acima apresentadas com o participante no estudo. 
_______________________________________ Natal, ___ de ___________ de 2010 
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APÊNDICE D 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário Br 101, Lagoa Nova- Natal/RN – Cep: 59072-9, Fone/fax: 
 
 
 
 
Ilmo, Sr. José Ricardo Lagreca Sales 
Diretor do Hospital Universitário Onofre Lopes 
 
 

O Departamento de Enfermagem Centro de Ciências da Saúde da UFRN tem em seu 

quadro de discente a mestranda NEYSE PATRÍCIA DO NASCIMENTO MENDES que está 

realizando uma pesquisa sobre; “Conhecimento dos Enfermeiros do Hospital 

Universitário Onofre Lopes sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem” 

necessitando, portanto, coletar dados que subsidiem este estudo junto a essa instituição de 

ensino. 

Sendo assim, solicitamos de V. Sa. a valiosa colaboração no sentido de autorizar tanto 

o acesso da referida mestranda para a realização da coleta de dados, como a utilização do 

nome da instituição no relatório final da investigação e apresentação dos resultados na 

instituição e posterior publicação.  

Salientamos que os dados coletados serão mantidos em sigilo e utilizados somente 

para a realização deste estudo. 

Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho da Direção Geral, 

agradecemos antecipadamente. 

 

 
 
Natal, _________de_______________________ de 2009 
 
______________________________________________________________ 

            Prof. Gilson Vasconcelos Torres  
       Profa Francis Solange Vieira Tourinho 
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