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ENFERMAGEM (SAE) EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE ENSINO: uma
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RESUMO
A busca incessante do enfermeiro por qualificar a assistência de enfermagem faz da
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) um tema atual de discussão em todo o
país, não apenas no intuito de atender às exigências legais de sua prática, mas especialmente
pelos benefícios esperados com sua aplicação. Nesse sentido, este estudo teve uma abordagem
qualitativa, desenvolvida por meio da pesquisa-ação. O objetivo geral foi analisar a mudança
nas práticas de enfermagem em um hospital pediátrico de ensino, a partir da construção e
implementação da SAE pela equipe de enfermagem. Os resultados tiveram a análise temática
de Paulo Freire e foram divulgados na forma de relatórios. Para atingir tais objetivos, iniciouse por passos pré-pesquisa, com a revisão nos prontuários da instituição e uma abordagem
com os gestores. No diagnóstico situacional das práticas de enfermagem sem a
sistematização, seguiu-se com a aplicação de um questionário com a equipe de enfermagem e
um grupo focal com os enfermeiros. Esses passos subsidiaram a etapa de implementação da
SAE, na qual se desenvolveram ações concomitantes, tais como o grupo focal com os
enfermeiros sobre o histórico de enfermagem, capacitação com a equipe de enfermagem sobre
a SAE, elaboração, aplicação e reelaboração de impressos, e discussões em pequenos grupos.
A avaliação das mudanças ocorridas após as ações da pesquisa ocorreu por meio de uma
entrevista individual com os enfermeiros, para verificar os resultados obtidos. A revisão de
prontuários confirmou o déficit nos registros realizados pelo enfermeiro no prontuário, o que
reforçou a necessidade de implementação da SAE, argumento apresentado na reunião com os
gestores, que prontamente acataram o estudo. Os questionários e o grupo focal com os
enfermeiros revelaram um processo de trabalho de enfermagem sem sistematização,
demonstrando lacunas nas práticas, mas também se obteve relatos das expectativas de
melhorias na qualidade da assistência a partir da SAE, fornecendo-se dados para a elaboração
dos passos seguintes. Os impressos foram gradativamente utilizados e modificados, à medida
que a equipe compreendeu a SAE e seus objetivos por meio de uma capacitação. A avaliação
final apontou para a implementação parcial das etapas da SAE, tendo sido institucionalizados
o histórico e a evolução de enfermagem, além de relatadas dificuldades com o diagnóstico e a
prescrição de enfermagem, representando esta última em uma quebra de paradigma. Este
estudo contribuiu para mudança na concepção da SAE pela equipe de enfermeiros na
instituição, tendo sido revelada por meio da introdução de novas práticas no processo de
trabalho de enfermagem, como a realização do exame físico do paciente, a entrevista na
admissão do cliente ao serviço e o acompanhamento diário pelo enfermeiro por meio da
evolução de enfermagem. Diante disso, percebeu-se que os objetivos deste estudo foram
atingidos, uma vez que se analisaram as mudanças na prática de enfermagem com a
sistematização. A pesquisa-ação atingiu a proposta do envolvimento da equipe de
enfermagem nas mudanças de sua prática. Este estudo contribuiu com a implementação da
SAE em um hospital pediátrico de ensino e mostrou que é possível buscar a resolução de
problemas quando o objetivo é do grupo, bem como abriu um leque de possibilidades para
novos estudos dentro desta temática.
Palavras-chave: enfermagem, processos de enfermagem, sistema de assistência de
enfermagem, teoria de enfermagem.
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IN A PEDIATRIC TEACHING HOSPITAL: a research-action. 2010. 161 fls. Dissertação
(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio
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ABSTRACT

The incessant search if nurse for qualify nursing care makes the Nursing Assistance
Systematization, a current topic of discussion throughout the country, not only in order to
comply the legal requirements of their practice, but especially by the expected benefits of its
application. In this meaning, this research had a qualitative approach, developed for a way of
research-action. The general purpose was to analyze the change in the nursing practices in a
pediatric teaching hospital, based on construction and implementation of Nursing Assistance
Systematization by the nursing team. The results had the thematic analysis of Paulo Freire and
were shown in the form of reports. To achieve these purposes, it began by steps pre-trial, to
review the charts of the institution and an approach with the managers. In the situational
diagnosis of nursing practices without the systematization followed by applying a
questionnaire with a nursing team and a focal group with nurses. These ways supported the
implementation stage of the Nursing Assistance Systematization which developed actions
associate such as focal group with the nurses about the nursing history, capacity with the
nursing team about the Nursing Assistance Systematization, development, application and
reworking of printed, and discussions in the small groups. The evaluations of the changes
after the actions of the research occurred through individual interview with the nurses, to
check the results. The charts review confirmed the deficit in the records performed by the
nurse on the chart, which reinforced the need for implementation of Nursing Assistance
Systematization, an argument used on the meeting with the managers, who promptly agree
with the search. The questionnaire and the focal group with the nurses reveal a process of
nursing work without systematization, showing gaps in practices, but also obtained relate of
expectations of improvements in quality of care as of Nursing Assistance Systematization,
furnishing data to the development of ways following-up. The prints were gradually used and
modified as the team understood the Nursing Assistance Systematization and its purposes
through capacity course. The final evaluation pointed to the partial implementation of the
stages of Nursing Assistance Systematization had been institutionalized at the history and the
development of nursing, beyond difficulties with diagnosis and prescription of nursing, in
later representing a paradigm shift. This search collaborated to change the view about the
Nursing Assistance Systematization by nursing team at the institution had been revealed
through introduction of new practices in the process of nursing work, as examination of
physical exam of the patient, the interview in the admission of customers on service and the
daily monitoring by nursing through development of nursing. Before addition, it was noted
which the purposes of this search were achieved, since were analyzed the changes in the
nursing practices with the systematization. The research-action achieved proposes of the
involvement of nursing team in changing their practices. This search contributed to the
implementation of the Nursing Assistance Systematization in a pediatric teaching hospital and
showed which is possible to seek resolution of problems when the objective is of the group
and gave access for further searches within this theme.
Keywords: nursing, nursing process, system of nursing care, nursing theory.
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INTRODUÇÃO

A mudança não é trabalho exclusivo de alguns homens, mas dos homens
que a escolhem. O trabalhador social tem que lembrar a estes homens que
são tão sujeitos como ele do processo de transformação. (FREIRE, 2010,
p. 52).
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1 INTRODUÇÃO

As mudanças transcorridas no mundo atual devido ao processo de globalização
influenciaram o homem em muitas profissões. Algumas das consequências da modernidade
no mundo capitalista foram a crescente disputa de mercado e a corrida pelo poder, as quais
alavancaram questionamentos sobre a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos serviços,
conduzindo o trabalho para a avaliação da satisfação do cliente, em todas as áreas de
prestação de serviços.
Na saúde, a evolução tecnológica proporcionou um turbilhão de novidades nos
diagnósticos e tratamentos, por consequência gerando novas necessidades de atendimento aos
clientes. Estas múltiplas transformações e avanços influenciaram a área médica inclusive na
forma de cuidar, redirecionando o foco de atuação do geral para o específico e afunilando o
saber à medida que avançou o modelo médico para o cartesiano. Tudo isso proporcionou o
surgimento de inúmeras especialidades de assistência, além de ter contribuído com o
surgimento de novas profissões de saúde.
A Enfermagem é uma delas e, ao longo da história da humanidade, acompanhou as
tendências e amadureceu como profissão e ciência. Assim como em todo o mundo, no Brasil a
enfermagem também percorreu “[...] uma trajetória pontilhada de dificuldades, refletindo, em
cada momento, o contexto histórico específico da sociedade brasileira” (GERMANO, 2007, p.
11). Ao estudar a enfermagem no país, a autora destacou dois aspectos na produção
intelectual, como a religiosidade, que acompanha a história da profissão em todos os tempos,
e a preocupação com o social, relacionada ao servir ao outro, ao doar-se para o cuidado.
Nesse sentido, muitos obstáculos foram vencidos, desde a profissionalização, o
surgimento das primeiras escolas e a difusão da enfermagem em todo o país. Além disso,
houve a criação de diversos cursos de nível universitário, distribuídos entre universidades
públicas ou privadas, e dos cursos de pós-graduação, que representam uma busca incessante
da enfermagem pelo saber. Um dos resultados desta evolução científica e social da
enfermagem é a procura pela cientificidade, por meio do desenvolvimento de teorias de
enfermagem e de conhecimentos próprios orientados para a prática. Assim sendo, o processo
de enfermagem (PE), constituindo-se parte desses saberes, é atualmente discutido no meio,
havendo uma tendência de ser absorvido por todos os profissionais da área, com o passar dos
tempos.
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Segundo Souza et al. (2008), o processo de enfermagem foi introduzido no Brasil nos
anos de 1970, por Wanda de Aguiar Horta, como um modelo conceitual para explicar a
natureza da enfermagem, definir seu campo de ação específico e seu método de trabalho.
Desde então ele vem sendo abordado nas suas diferentes etapas e gradualmente introduzido na
prática da enfermagem.
Nos estudos pesquisados sobre o processo de enfermagem, observou-se a referência
constante a uma teoria de enfermagem, seja para aplicação na assistência ou apenas a fim de
auxiliar os profissionais nas ações do cuidado. Ela representa ideias e conceitos previamente
estudados, que têm a função de guiar a prática e orientar os profissionais em suas ações,
fornecendo-lhes uma base científica. Com isso, atenta-se para a reflexão sobre a escolha de
uma teoria e atrelá-la à implementação do processo de enfermagem.
A despeito da escolha de uma teoria de enfermagem, Leopardi (2006) alega que esta
pode ser uma estratégia de rompimento com o modelo médico, embora algumas reafirmem
esse modelo. Contudo, uma teoria de enfermagem significa ter conhecimentos próprios e,
dessa forma, assumem-se ideologias que permitem associar conceitos, descrever e organizar a
prática, fortalecendo a enfermagem como ciência.
A busca incessante da enfermagem por qualificar a assistência faz da Sistematização
da Assistência de Enfermagem (SAE) um tema atual de discussão em todo o país, não apenas
no intuito de atender às exigências legais de sua prática, mas especialmente pelos benefícios
relatados pelos autores com sua aplicação. Um exemplo disso está na abordagem de
Cianciarullo (2008), que defende a busca da enfermagem pelo conhecimento, por meio do
estudo de teorias e sua aplicação no processo de cuidar, o que fortalece o aspecto científico da
profissão e contextualiza a sistematização de enfermagem como pressuposto que norteia a
práxis de enfermagem e possibilita a reflexão sobre o cotidiano.
As definições de SAE utilizam como referência o PE, especialmente no que se refere
às fases de aplicação do método. Segundo Crossetti et al. (2007), a SAE é uma metodologia
de trabalho que dá concretude ao processo de enfermagem na prática e suas etapas conferem
habilidades ao enfermeiro de diagnosticar, intervir e avaliar. Esta autonomia de ações
atribuídas com a sistematização se constitui na inquietação de muitos enfermeiros que buscam
a valorização da profissão, bem como a qualidade do cuidado prestado ao cliente.
É possível encontrar literatura facilmente, com livros, artigos científicos, relatos de
experiências e ensaios de autores sobre suas experiências com a SAE. Entretanto, não se
localizou nessas produções facilidades no processo de implementação da mesma, uma vez que
existem obstáculos de natureza diversa para o sucesso da sistematização. Todavia, a grande
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maioria ressalta a importância de sua efetivação, alegando em suas justificativas a qualidade
na assistência, valorização do enfermeiro e consolidação da enfermagem como ciência.
Cunha e Barros (2005), em análise sobre sua experiência de implementação da SAE,
se utilizaram do processo de enfermagem segundo o modelo conceitual de Wanda de Aguiar
Horta, onde as fases foram elaboradas conforme preconiza esse modelo. Porém, no estudo,
esses autores lançaram mão também de outros modelos conceituais, no caso o biomédico e o
epidemiológico de risco. Isso revelou a importância de o enfermeiro compreender os modelos
conceituais, as diferenças entre eles, a fim de escolher adequadamente um modelo que guie
suas ações na prática.
Percebeu-se que a falta de domínio de saber dos enfermeiros para com o PE
representa um aspecto dificultador para a implementação do mesmo nos serviços. Nesse
sentido, Fuly, Leite e Lima (2008) afirmam que os enfermeiros desconhecem os vocábulos
padronizados na enfermagem, abordando-os como métodos de assistência, confundindo-os
com o próprio processo de enfermagem.
Outros obstáculos a serem vencidos no processo de implementação da SAE são
relacionados por outros autores. Nesse sentido, Hermida e Araujo (2006), ao abordarem os
subsídios necessários para implantação da SAE, apontam como recursos disponíveis a análise
dos seguintes itens: estrutura física com espaço privativo dos profissionais para troca de
informações sobre o paciente e planejamento entre os membros da equipe, recursos humanos
em quantidade suficiente para o uso efetivo dessa metodologia, disponibilidade de impressos
a serem utilizados nos instrumentos, capacitação profissional de toda a equipe com a
fundamentação teórica e prática, e a avaliação das necessidades específicas da clientela.
Em análise comparativa sobre os resultados obtidos com a SAE, em um hospital
universitário, Lima (2003) observou ser possível trabalhar com a mesma, visto ter obtido
melhora no cuidado. A autora acredita que o enfermeiro pode melhorar consideravelmente a
qualidade de sua assistência e promover aproximação, não só com o paciente, mas com toda a
equipe multiprofissional. Embora tenha apontado algumas dificuldades relacionadas à
colaboração da equipe, ao número insuficiente de auxiliares e técnicos de enfermagem e à alta
rotatividade dos mesmos, além da baixa qualidade das anotações de enfermagem registradas.
Ao compreender a SAE não apenas como metodologia para o cuidado, mas como
uma forma de pensar a prática de enfermagem, Lopes et al. (2007) realizaram uma reflexão
desde os princípios da sistematização aos elementos da complexidade propostos por Edgar
Morin, justificando-se pela contribuição para o aspecto humano e sua subjetividade. Os
autores fizeram uma análise sobre as contribuições da implementação da SAE, reforçando a
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autonomia profissional e seu significado na intercomunicação entre pesquisa e ensino,
aprimoramento da qualidade do cuidar, visibilidade do enfermeiro, uso de linguagem
científica e aprofundamento do saber, produzindo novos conhecimentos continuamente. Este
tipo de reflexão conduz o enfermeiro a pensar em uma dimensão ampliada da sistematização,
compreendendo-a não apenas como instrumento, processo ou método, mas como elemento
que possibilita entender complexidade do ser humano e outros aspectos a ela interligados.
Alguns trabalhos estão sendo aplicados sobre essa temática, tal como a experiência
desenvolvida em uma unidade de Radioterapia por Vaz et al. (2002), na qual foram
elaborados instrumentos para a sistematização da assistência (fichas) pelos enfermeiros da
unidade. O estudo desses autores revelou que tais fichas facilitam a implantação do processo
de enfermagem, apesar das dificuldades para a sua elaboração, as quais exigiram empenho,
reuniões constantes e revisão da literatura pertinente.
Percebe-se que adequado desenvolvimento pedagógico e educação permanente se
fazem essenciais para o enfermeiro atender às demandas da sociedade, que espera desse
profissional as habilidades específicas na arte do cuidar, capacidade técnica para executar
procedimentos e a utilização do conhecimento científico, tecnológico e social já desenvolvido
em pesquisas anteriores.
Segundo Andrade e Veira (2005), a formação acadêmica do enfermeiro contribui
para a não sistematização da assistência, visto existir uma preocupação com o ensino e a
aprendizagem de habilidades técnicas. Assim, ao deixar de discutir os problemas de
enfermagem na assistência ao cliente, deixa-se de planejar os cuidados, limitando a
sistematização a ações isoladas na prática. Além do mais, os autores também ressaltam a
dicotomia existente entre o ensino, que mostra uma situação ideal de assistência com a
sistematização, e a prática que não a realiza, gerando insegurança e descrédito nos alunos.
A educação é, pois, essencial para a difusão do saber e das novas criações científicas.
Sabe-se das dificuldades históricas de desenvolvimento existentes em algumas regiões do
Brasil, contudo, admite-se que a SAE já está implantada em muitos hospitais do país, em
especial na região sudeste, onde se iniciou essa prática mais remotamente. Todavia, não se
poderia deixar de ressaltar também as discussões e avanços sobre essa temática ocorridos em
estados vizinhos, tais como o Ceará e a Paraíba.
No Estado do Rio Grande do Norte esse tema está presente nas discussões entre os
enfermeiros, porém sua implementação nas instituições públicas não avançou conforme
ocorreu em algumas instituições privadas, onde as primeiras fases foram introduzidas. Estas
últimas evoluíram neste aspecto, principalmente com o objetivo de alcançar os índices de
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avaliações de qualidade no atendimento previstos em manuais de acreditações e certificações
hospitalares.
Um exemplo disso é o Manual de Acreditação Hospitalar elaborado pelo Ministério
da Saúde (BRASIL, 2002), o qual não faz referência direta à SAE, contudo, para que suas
orientações sejam atendidas, no que se refere à qualificação da enfermagem faz-se necessária
a prestação de cuidados ao paciente com sistematização contínua, por um profissional
habilitado, no caso um enfermeiro.
Para Souza et al. (2008), a implantação da SAE visa priorizar um efetivo
cumprimento à determinação ético-profissional, com um processo de resgate do verdadeiro
papel que compete ao enfermeiro: o cuidado. Um dos dispositivos legais que primeiro
regulamentou a prática da SAE no país foi a Resolução nº 272/2002 do Conselho Federal de
Enfermagem (COFEN). Nas justificativas dessa Resolução, o COFEN alegou a utilização do
método, a estratégia de trabalho científico e a melhoria na qualidade da assistência de
Enfermagem, determinando no artigo 2º a implementação da SAE em toda instituição de
saúde, pública e privada, e acrescentou no artigo seguinte a referência ao registro formal de
suas etapas no prontuário do cliente.
Essa resolução foi revogada e substituída pela Resolução nº 358/2009 – COFEN, a
qual reforçou a necessidade de implementação da SAE nos serviços de saúde e acrescentou a
participação dos auxiliares e técnicos de enfermagem na realização do processo de
enfermagem. Além de ter esclarecido melhor as etapas essenciais para a prática da
enfermagem, ela determinou as ações privativas dos enfermeiros e as ações conjuntas de toda
a equipe de enfermagem.
Outra documentação legal é a Resolução nº 311/2007 – COFEN, que reformulou o
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, na qual a SAE não foi citada diretamente,
porém incluiu vários artigos onde constam exigências referentes aos registros de enfermagem,
cujas determinações só são possíveis com a prática da sistematização. Um exemplo disso está
no dever de “Art. 25 – Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e
indispensáveis ao processo de cuidar”. (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,
2007).
Entende-se que a SAE não especifica claramente o processo dos registros de
enfermagem, contudo, ao realizar cada etapa do processo, estas são registradas em algum
impresso, que irá para o prontuário do cliente e, consequentemente, o profissional estará
atendendo as resoluções acima citadas.
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A SAE é um tema de interesse atual no Hospital de Pediatria Professor Heriberto
Ferreira Bezerra (HOSPED), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
instituição na qual ocorreu este estudo. O despertar ocorreu quando fomos atores de uma
pesquisa, realizada por uma enfermeira do quadro. Para a grande maioria das enfermeiras,
este foi o primeiro contato com a temática, visto que todas tiveram formação acadêmica por
um currículo que não contemplava a SAE e onde não foi oportunizada sua discussão teórica e
prática durante a graduação.
Assim, na pesquisa desenvolvida por Pinto (2004) foi vivenciada a implantação
parcial e temporária da SAE, inclusive com uso de uma teoria para orientar a enfermagem no
planejamento das ações. Nessa experiência, ficou evidenciado o reconhecimento pela autora
citada da importância da sistematização, bem como sua preocupação com a cientificidade,
visto ter introduzido uma teoria na prática, e com a qualidade da assistência de enfermagem.
Durante essa experiência, todos os enfermeiros se engajaram nas atividades, porém,
ao seu término, apontaram-se algumas dificuldades a serem superadas, o que não ocorreu nos
anos subsequentes. Os trabalhos com a SAE foram descontinuados e esquecidos
temporariamente, porém a ideia de sistematização amadureceu com o tempo e voltou a ser
discutida em reuniões recentes com os enfermeiros, conforme registros em livros de atas,
revelando um momento de alta motivação para ser aplicada na prática.
Dentre os principais problemas apontados no estudo acima para a não continuidade
do processo de implementação da SAE, destacam-se o déficit de conhecimento dos
enfermeiros sobre o processo de enfermagem, a insuficiência de recursos humanos e materiais
e os problemas relacionados à cultura da enfermagem na instituição. Embora não tenha sido
citado no estudo, percebe-se uma cultura arraigada de conceitos preconcebidos e por isso
receosa para com as novas práticas. Contudo, Pinto (2004) afirma que sua experiência revelou
a eficácia do método de trabalho devido aos resultados alcançados para o cliente, no que se
refere à qualidade na assistência e pela valorização dos profissionais de enfermagem.
Apesar de constatar as contribuições positivas, apontam-se no presente estudo três
aspectos desfavoráveis daquele estudo, sendo o primeiro a escolha de uma enfermaria
específica para se realizar a experiência de sistematização, visto que essa conduta representou
um recorte da prática das enfermeiras, o que fez com que coexistissem em um mesmo
momento duas formas de trabalho: a rotina habitual e a nova prática a ser implementada.
Sabe-se da resistência natural do ser humano às mudanças, assim houve uma tendência a optar
pela prática mais cômoda, a rotina habitual, deixando-se de lado as novas práticas, ao término
da pesquisa.
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O segundo aspecto refere-se à inclusão apenas dos enfermeiros durante o
desenvolvimento da pesquisa, o que contribuiu para o descaso dos técnicos de enfermagem
para com as prescrições dos enfermeiros, ignorando-as em alguns momentos, provavelmente
por as compreenderem apenas como mais uma tarefa a ser cumprida, visto que sem as
explicações e treinamentos não foi atribuída a devida importância para a nova prática.
O último ponto compreende a instituição, que, por se tratar de um hospital público de
ensino, tem uma diversidade de profissionais e peculiaridades. Entende-se que, para a
implementação efetiva da SAE, os gestores, os responsáveis pelos alunos de outros cursos, em
especial os de medicina e residentes de pediatria, as comissões de prontuário e outros
membros da equipe multidisciplinar devem ser envolvidos nas mudanças ocorridas na
enfermagem, a fim de que compreendam e colaborem positivamente para com o processo.
Após essa análise, conclui-se que os problemas citados contribuíram para o
arquivamento da SAE iniciada no HOSPED, sendo necessária a retomada dessa prática, sob
uma nova perspectiva.
Diante disso, acreditou-se no seguinte pressuposto teórico: a prática da SAE em
todas as enfermarias e o envolvimento de toda a equipe de enfermagem durante o processo de
construção e implementação possibilitará que a sistematização de enfermagem se consolide
no HOSPED.
A partir daí, foi possível elaborar o seguinte questionamento de pesquisa:
- Será que o envolvimento de toda a equipe de enfermagem e as ações de
sistematização em todas as enfermarias, durante o processo de construção da SAE, implicarão
em mudanças propostas para as práticas de enfermagem?
Apesar dos entraves conhecidos para implementação da sistematização da
assistência, acredita-se que esta representa várias possibilidades de reconhecimento, seja na
valorização do profissional enfermeiro como ator visível do cuidado, no registro formal das
etapas que permeiam o processo, na individualidade, integralidade do cuidado e na elaboração
da prescrição de enfermagem.
Assim, a importância deste estudo está na necessidade de adequação às práticas de
enfermagem desenvolvidas na atualidade, principalmente por se tratar de um hospital
pediátrico de ensino. O fato de ser uma instituição de ensino e de receber continuamente
alunos da graduação em formação pedagógica eleva a responsabilidade dos profissionais
enfermeiros em aplicar o que vem sendo discutido nas academias e defendido em pesquisas
científicas.
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O despertar para este tema ocorreu durante um curso de especialização realizado pela
autora, no qual desenvolveu um estudo referente aos registros de enfermagem. E, diante da
constatação do déficit nos registros realizados pelo enfermeiro no prontuário do cliente em
sua vivência prática, inquietou-se e iniciou uma busca por mudanças nas práticas dos
enfermeiros do HOSPED. Dessa forma, o desenvolvimento deste trabalho é uma contribuição
com a qualidade da assistência de enfermagem prestada ao cliente, conforme acredita a
autora, que vê na SAE a possibilidade de resgate do cuidado por meio da atenção
individualizada, holística e humanizada.
Acrescentam-se ainda, como benefícios prováveis, a satisfação dos clientes, uma vez
que se espera redução no tempo de internação hospitalar devido à agilidade de atenção às
necessidades, e a resolução de problemas secundários à patologia. Também se promove uma
aproximação maior enfermeiro-paciente, o que, para a instituição na qual foi desenvolvido
este estudo, proporcionará melhoria no acolhimento do acompanhante, constituinte do
complexo mãe e filho, essencial em pediatria.
Apesar de não citar estudos que avaliem a satisfação do ponto de vista do paciente
após implementação da SAE nas instituições, a expectativa de resultados positivos para a
qualidade da assistência, tanto para o paciente, quanto para a instituição e o profissional, é
fator de motivação para estimular a equipe de enfermagem a se engajar no processo de
mudança de prática. Nesse sentido, entende-se que a implementação da SAE é um dever do
enfermeiro comprometido com o fortalecimento de uma enfermagem atuante nas
modificações em seu meio de trabalho e responsável pela atualização nos serviços.
Para isso, como pesquisadora e integrante da equipe de enfermagem do HOSPED,
considera-se importante avaliar o contexto em que está inserida a instituição do estudo. Tratase de um hospital público, com a função primordial de ensino e pesquisa, com discussões
acadêmicas por profissionais de diversas especialidades médicas, docentes e discentes de
vários cursos universitários e outros profissionais de saúde, além dos enfermeiros assistenciais
e de uma equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem, que, em sua maioria, são
experientes, responsáveis e comprometidos com uma assistência de qualidade ao paciente.
Dessa forma, acredita-se se tratar de um ambiente favorável à qualificação da equipe
de enfermagem pela implementação da SAE, direcionando-se este estudo ao enfoque no
conhecimento dos enfermeiros sobre a mesma, aos problemas que dificultam sua prática e às
possibilidades de implementação, com o envolvimento dos gestores para avaliação da
viabilidade e interesse da instituição no processo de mudança proposto.
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OBJETIVOS
Posso não saber agora que riscos corro, mas sei que, como presença no
mundo, corro risco. É que o risco é um ingrediente necessário à
mobilidade sem a qual não há cultura nem história. (FREIRE, 2000, p.
30).
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2 OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Analisar as mudanças nas práticas de enfermagem do Hospital de Pediatria Professor
Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED), um hospital pediátrico de ensino, a partir da
construção e implementação da SAE pela equipe de enfermagem.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar o processo de trabalho de enfermagem no HOSPED sem a
sistematização da assistência;

- Descrever as etapas aplicadas durante o processo de implementação da SAE no
HOSPED;

- Descrever as mudanças ocorridas e as perspectivas de futuro, sob o ponto de vista
da equipe de enfermagem, após a implementação da sistematização.
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REVISÃO DE LITERATURA

Na medida em que nos tornamos capazes de transformar o mundo, de dar
nome às coisas, de perceber, de inteligir, de decidir, de escolher, de
valorar, de, finalmente, eticizar o mundo, o nosso mover-nos nele e na
história vem envolvendo necessariamente sonhos por cuja realização nos
batemos. (FREIRE, 2000, p. 32).
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3 REVISÃO DE LITERATURA

Neste capítulo são abordadas as considerações sobre o processo de enfermagem, de
acordo com a visão de vários autores. Iniciou-se por uma breve análise da evolução da
enfermagem frente ao cuidado e seu desenvolvimento na sociedade, prosseguindo com o
resgate do cuidado por meio da sistematização da assistência de enfermagem e seus conceitos,
finalizando-se com a escolha de uma teoria de enfermagem para a implementação da SAE
durante este estudo.

3.1 O CUIDADO DE ENFERMAGEM E SUA EVOLUÇÃO NA SOCIEDADE

Muitos profissionais estão voltados para o cuidado humano, tais como o assistente
social, o psicólogo, o fisioterapeuta e até mesmo o pedagogo. Todavia, o cuidado tem sido
frequentemente associado à enfermagem, desde o início das sociedades, incluindo seus
significados e sentidos, sendo compreendido atualmente pela maioria dos profissionais que
exercem a enfermagem como eixo norteador de todas as ações e atividades exercidas pelos
trabalhadores dessa área.
A enfermagem nasceu nos primórdios do cristianismo, coexistindo desde então com
a prática exercida no interior dos lares em atendimento às necessidades de seus membros,
compreendida como sendo “[...] um trabalho desprovido de poder e de prestígio, que estava,
sobretudo, a cargo das mulheres, escravos e religiosos”. (SILVA, 1986, p. 41).
Contudo, a enfermagem profissional somente teve início na Inglaterra na segunda
metade do século XIX, a partir de Florence Nightingale. Florence veio de família rica e teve
educação primorosa, estudou várias línguas, conheceu outras culturas; vivenciou os primeiros
avanços na saúde relacionados à epidemiologia e registrou suas experiências em vários
escritos, dentre eles o Notes on Nursing, publicado em 1859, cujo objetivo era deixar
sugestões às mulheres que tinham a seu cargo a saúde de outras pessoas e dar conselhos aos
médicos e amigos dos doentes. (CARRARO, 1997).
Desde então, a preocupação com o cuidado, por meio de orientações para os
cuidadores dos doentes por meio de informações e condutas, está presente na enfermagem.
Por isso, Florence é considerada por vários autores como a precursora da enfermagem
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moderna. Foi a partir dela que o cuidado ganhou especificidade na divisão do trabalho, sendo
reconhecido como atividade necessária e útil para a sociedade e que, para seu exercício, era
preciso formação especial e conhecimentos que fundamentassem o agir profissional. (PIRES,
2009).
Sabe-se que as bases da enfermagem foram estruturadas sob influências do
paradigma positivista, o qual promoveu a fragmentação do saber, por meio de especializações
e divisões do conhecimento, mas que proporcionou grande avanço nas ciências. Isso ocorreu
devido à busca do homem por conhecer as especificidades de cada fenômeno ou objeto, sendo
possível, hoje, o uso de descobertas na saúde antes consideradas impossíveis, tais como a cura
de algumas doenças, cirurgias inovadoras, além da aplicação de diversas tecnologias no
processo saúde/doença do indivíduo.
No Brasil, os serviços de saúde foram estruturados conforme as políticas econômicas
de cada época, obedecendo às necessidades da classe dominante, do mercado capitalista, e
não da sociedade. O modelo assistencial biomédico, focado na doença e não no indivíduo em
seu contexto, determinou o modelo de saúde praticado até os dias atuais no país.
Assim, a enfermagem se insere num modelo de saúde pautado na cura das doenças e
na valorização de novas tecnologias. E, nesse contexto, recebe a acusação de desenvolver um
trabalho com características mecânicas e desumanas, especialmente pelo uso de protocolos de
técnicas, de equipamentos na assistência, e pelo enfoque na doença e na cura, como críticas
constantes às práticas de enfermagem. Esta questão do cuidado é tratada por Waldow (2004),
contudo, a autora admite que a enfermagem tem rediscutido questões antes distantes, tais
como o processo do cuidar e o cuidado humano, bem como temas como a presença,
sensibilidade, compaixão, envolvimento, aceitação, empoderamento e pensamento crítico. No
entanto, a autora relata que a enfermagem, ao aplicar novas tecnologias em saúde, passou a
executar ações sob a forma de procedimentos automáticos e sem análise crítica, dessa forma,
distanciando-se do paciente.
Constata-se que, no modelo biomédico, o poder de decisão sobre o destino da
assistência está centrado no médico, daí a enfermagem ter se distanciado do enfoque original
do cuidado ao ser humano, sua família e meio ambiente, direcionando suas ações centradas na
prescrição médica. (CARRARO; WESTPHALEN, 2001). Diante disso, a enfermagem
enfrenta atualmente algumas fragilidades, tais como a autonomia profissional, o
reconhecimento da utilidade social deste trabalho profissional e o domínio de um campo
específico de conhecimentos. (PIRES, 2009).
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Uma razão para isso pode ser explicada por autores como Alves, Lopes e Jorge
(2008), que observaram em sua prática a não aplicabilidade do processo de enfermagem,
prevalecendo as ações embasadas no senso comum e não na cientificidade, assim, sem a
ocorrência de um planejamento, não havendo harmonia entre ciência e prática, o que
impossibilita o crescimento científico da enfermagem.
Nesse sentido, propõe-se que as ações curativistas desenvolvidas nos hospitais, bem
como as práticas de saúde dos serviços precisam ser repensadas. Um dos desafios da
enfermagem está em superar as dicotomias construídas ao longo da história, tais como
curativo e preventivo, hospital e saúde pública, cuidar e gerenciar, ensinar e pesquisar, teoria
e prática, e muitas outras. (PEREIRA et al., 2009).
Ao abordar a temática da organização dos serviços de enfermagem, Backer e
Schwartz (2005) afirmam que, por muitos anos, devido à estrutura rígida e à especialização
excessiva, a enfermagem conformou-se na cultura do fazer, sem refletir sobre as
possibilidades de agir na prática assistencial e gerencial. Entretanto, as novas demandas
decorrentes da evolução tecnológica e transformações sociais conduzem os profissionais para
uma prática com flexibilidade, criatividade, qualidade e transformação social.
Assim, o empirismo nas práticas de enfermagem tem sido contestado desde 1950, e,
nesse contexto, os profissionais impulsionados pelo positivismo, capitalismo e pelo avanço
nas ciências buscaram a valorização da enfermagem, iniciando um processo de construção de
um conhecimento próprio, por meio da elaboração de teorias. (KLETEMBERG et al., 2010).
Faz-se necessário, portanto, rediscutir o cuidado, seus instrumentos e proposições
futuras para a enfermagem, retomando-se os conceitos e compreensões sobre a SAE, suas
experiências de sucessos e insucessos, obstáculos e facilidades, bem como os resultados
alcançados.

3.2 O RESGATE DO CUIDADO POR MEIO DA SISTEMATIZAÇÃO

Acredita-se que a SAE represente a possibilidade para uma nova abordagem do
processo de trabalho de enfermagem, tomando-o sob a compreensão do resgate do cuidado
para a aplicação do processo de enfermagem (PE), por meio das etapas da sistematização da
assistência, contribuindo para o crescimento científico da enfermagem.
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O PE é definido como “[...] a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas,
visando à assistência ao ser humano”. (HORTA, 1979, p.35).
Outra definição, mais abrangente, é dada por Alfaro-Lefevre (2000, p. 29) como
sendo: “[...] um método sistemático de prestação de cuidados humanizados”, que assume as
seguintes características:

É sistemático por consistir de cinco passos – investigação, diagnóstico,
planejamento, implementação e avaliação – [...]. É humanizado por basearse na crença de que à medida que planejamos e proporcionamos cuidados,
devemos considerar exclusivamente os interesses, os ideais e os desejos do
consumidor do atendimento de saúde (a pessoa, a família, a comunidade).

A respeito dos termos utilizados no âmbito da sistematização, Fuly, Leite e Lima
(2008) consideram que o uso equivocado dos mesmos promove conflitos e dificulta o
entendimento sobre a prática profissional de enfermagem. Em revisão bibliográfica realizada
por esses autores, foram identificadas três correntes conceituais a esse respeito: a primeira
aponta para a distinção entre Metodologia da Assistência de Enfermagem (MAE), SAE e PE;
a segunda compreende MAE e PE como sinônimos; e uma terceira corrente conceitua os três
termos como tendo o mesmo significado.
Este estudo se insere na segunda corrente de pensamento identificada pelos autores
acima, uma vez que entende a metodologia e o processo como métodos pelos quais são
desenvolvidas as ações de enfermagem com embasamento científico, enquanto que a
sistematização se constitui de instrumentos pelos quais é possível viabilizar o processo de
enfermagem. Admite-se, porém, que quaisquer dos termos empregados faz referência à
preocupação com a qualidade do cuidado na assistência de enfermagem.
Embora se reconheça que a atuação do enfermeiro no processo de cuidar não esteja
clara para a maioria dos clientes, em especial para os menos esclarecidos, sabe-se que em
muitas situações esse profissional é confundido com outros membros da equipe de saúde,
mais especificamente de enfermagem, como os técnicos e auxiliares. Essas representações
sobre o processo de trabalho de enfermagem foram histórica e culturalmente determinadas
pela sociedade e denotam as razões de buscas por mecanismos que possibilitem mostrar o
grau de complexidade de suas ações, competências, capacidade na resolução dos problemas,
avaliação integralizada, gerenciamento do cuidar e visão de futuro.
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Isso é confirmado por Lopes et al. (2007), quando afirmam que os aspectos
intelectuais envolvidos no processo do cuidar não ficam evidentes, sendo agravado pelo
descaso dos enfermeiros para com os registros, o que promove a invisibilidade e falta de
reconhecimento, dificultando a avaliação da prática assistencial e, consequentemente,
profissional. Esse aspecto reforça o valor da sistematização, visto não apenas promover a
qualidade da assistência, como também contribuir para a visibilidade da enfermagem e com a
formalização da documentação das ações.
Entretanto, o processo de trabalho do enfermeiro sem utilização de SAE tem sido
alvo de críticas em artigos científicos. Isso talvez seja explicado pelo tipo de atividade
inerente à profissão, na qual, definido o objeto de trabalho, o produto é algo abstrato, de
consumo imediato, perceptível, porém não quantificável. Outro fator desfavorável à
percepção do papel da enfermagem está nos registros, muitas vezes desvalorizados pelos
profissionais, contudo admite-se que estes representam a confirmação de um cuidado
prestado, procedimento ou conduta executada, além de serem um instrumento para avaliação
da qualidade da assistência prestada e terem, ainda, valor como documentação legal para o
prontuário do cliente. Essas observações são confirmadas pelas referências feitas aos registros
de enfermagem constantes na Resolução nº 311/2007 - COFEN.
No aspecto organizacional, o prontuário é enriquecido com a sistematização devido à
adoção de uma linguagem padronizada, com a aplicação das taxonomias para a classificação
dos diagnósticos de enfermagem, além do registro das intervenções nas prescrições e dos
resultados na evolução de enfermagem.
Isso, por sua vez, contribui positivamente com os processos de acreditação
hospitalar, uma vez que o uso dos registros de enfermagem aumenta a confiabilidade por
facilitar a avaliação da qualidade do cuidado prestado. É, também, fundamental no
planejamento e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), visto que uma correta avaliação
serve para orientar as ações e serviços, otimizando as possibilidades de atendimento para
contemplar as necessidades do público, com racionalidade no uso dos recursos. (CHIANCA
et al., 2007).
Diante do exposto, percebe-se uma busca pela valorização e reconhecimento da ação
desempenhada na assistência de enfermagem. Assim, muitos estudos reconhecem a eficácia e
valor do trabalho pautado e respaldado em uma metodologia amparada por teorias de
enfermagem aceitas no mundo científico, com vistas à qualidade e capacidades possíveis e
ilimitadas dos enfermeiros.
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Dessa forma, o processo de enfermagem (PE) surgiu inicialmente na literatura
internacional, somente chegando a nosso país nos anos de 1970, tendo sido introduzido por
Wanda de Aguiar Horta, com seu livro intitulado “Processo de enfermagem”, como afirma
Figueiredo et al. (2006), em seu estudo sobre a produção de conhecimento da sistematização
da assistência no Brasil. O mesmo estudo conclui que, apesar da introdução do processo de
enfermagem datar de quase quatro décadas, ainda existem muitas lacunas, principalmente
sobre o que estaria dificultando sua implementação, como os possíveis obstáculos nas
relações de poder dentro das instituições, a organização do trabalho e a falta de autonomia do
enfermeiro.
Nesse sentido, em consonância com o autor acima, Waldow (2004) afirma que as
teorias de enfermagem trouxeram para a prática um novo status e conduta. Dessa forma, o
processo de enfermagem representou a possibilidade de reconhecimento, porém obteve
dificuldade de aplicação na prática. Uma das causas apontadas pela autora está na educação,
pois as instituições formadoras transmitem aos estudantes um processo de enfermagem
idealizado, de difícil viabilização, com enfoque nos problemas, sintomas e classificações
diagnósticas. Isto, provavelmente, pelo desconhecimento dos enfermeiros acerca das
taxonomias utilizadas, com nomenclaturas não habituais no cotidiano.
Segundo Garcia e Nóbrega (2000), o entendimento e aceitação do processo de
enfermagem não é unanimidade entre os profissionais, visto que a simples menção ao mesmo
costuma despertar diferentes reações de aceitação, indiferença e rejeição. A implementação do
Processo de Enfermagem é citada por Pinto (2004) como um desafio a ser vencido,
especialmente por ser um método que dá visibilidade e autonomia à enfermagem,
contribuindo com o conhecimento científico da profissão e com a qualidade da assistência
prestada. Contudo, para sua utilização, a autora acrescenta que não é preciso apenas a
motivação, mas também uma reflexão e discussão sobre o processo de trabalho da
enfermagem na instituição, recursos humanos e materiais, e o conhecimento dos enfermeiros.
Concorda-se com Nóbrega e Silva (2009), quando defendem a luta pelo processo de
enfermagem como sendo um caminho para o aprimoramento da profissão, com a expectativa
de que o mesmo seja adotado na prática assistencial, não por imposição, mas pelo desejo do
profissional de prestar uma assistência de enfermagem individualizada e de qualidade.
Dessa forma, podem-se apontar três razões para aprender o uso do PE, citadas a
seguir:
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1) seu uso é uma exigência estabelecida pelos padrões de prática nacionais
[...] 2) proporciona a base para as questões dos exames de qualificação
profissional. 3) seus princípios e regras são destinados a promover o
pensamento crítico no cenário clínico. (ALFARO-LEFEVRE, 2000, p. 29).

Corroboram-se as razões acima, uma vez que a legislação vigente no país e abordada
na introdução deste estudo ressalta a prática da sistematização. Outro aspecto refere-se a
questões ligadas às exigências das acreditações e certificações hospitalares para qualificar os
serviços de enfermagem nas instituições. E, por fim, o pensamento crítico do enfermeiro,
fazendo-o pensar antes de agir, utilizando conhecimentos adquiridos, somados às experiências
profissionais de cada um.
É imprescindível compreender que a implementação de um modelo predeterminado
de assistência, não garante a qualidade almejada. Assim, Nascimento et al. (2008) defendem
que é necessário estabelecer relações complexas e interações profissionais para apreender o
ser humano de forma ampla e integral. Em sua pesquisa, esses autores tentaram compreender
o significado da sistematização da assistência de enfermagem pelos profissionais, em
instituições que utilizavam modelos de sistematização em sua prática, e concluíram que a
SAE oferece subsídios para a aplicação de métodos interdisciplinares e humanizados de
cuidado, representando uma importante conquista para a assistência de enfermagem, cabendo
aos profissionais a busca por aprimoramento contínuo da prática, com base em princípios
científicos, para melhor qualidade do cuidado.
Nessa busca contínua, Rezende e Gaizinski (2008) ressaltaram que as enfermeiras
no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), desde 1981, desenvolvem
a sistematização da assistência de enfermagem, fundamentada na Teoria das Necessidades
Humanas de Horta e na Teoria do Autocuidado de Orem, adotando três das seis fases
propostas por Horta: o histórico, a evolução e a prescrição. No estudo citado, ocorreu a
implementação da fase de diagnóstico na sistematização já praticada e, após a avaliação do
tempo despendido pelos enfermeiros na realização da SAE, as autoras concluíram que a
implementação de um sistema padronizado de linguagem, no caso a North American Nursing
Diagnosis Association- International (NANDA-I), possibilitou maior tempo do enfermeiro
para o cuidado direto ao paciente, proporcionando, assim, melhor qualidade na assistência de
enfermagem.
Um dos objetivos da NANDA-I é padronizar a linguagem de diagnósticos de
enfermagem, contudo, de acordo com Cianciarullo et al. (2008), existem controvérsias,
havendo vantagens e desvantagens nessa padronização. Para essas autoras, padronizar os
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diagnósticos representa buscar um acordo na enfermagem sobre os títulos e situações
encontradas na prática clinica e, dessa forma, o trabalho da NANDA-I é direcionar a
padronização de linguagem, estabelecendo regras e organizando a classificação dos
diagnósticos à medida que o conhecimento é produzido.
A respeito da experiência do HU-USP com a prática da SAE ao longo de duas
décadas, Lima e Kurcgant (2006) avaliam ser inegável a eficácia do modelo assistencial
praticado como elemento norteador para a qualidade da assistência, embora adotadas apenas
três etapas do processo de enfermagem. Porém, os autores justificam as necessidades de
mudança do sistema vigente, objetivando agilizar o processo de trabalho e otimizar as ações
de enfermagem, por meio da implementação de um sistema padronizado de linguagem,
introduzindo a etapa de diagnóstico de enfermagem no processo assistencial, tendo em vista a
informatização da SAE naquele hospital.
Dessa forma, encontram-se, em meios eletrônicos, artigos produzidos no Brasil sobre
a identificação dos diagnósticos de enfermagem embasados na NANDA-I, tais como os
trabalhos de Pellison et al. (2007), Freitas e Mendes (2006), Rocha, Maia e Silva (2006),
dentre outros, dos quais é possível concluir ser este sistema de classificação de diagnósticos
de enfermagem o mais conhecido no país, e como consequência é provavelmente o mais
difundido no meio acadêmico. Evidencia-se, ainda, a preocupação dos enfermeiros com a
aplicação do mesmo na prática, para maior qualidade da assistência.
Outrossim, acredita-se que o processo de enfermagem esteja consolidado em muitas
instituições do país. Sabe-se que atualmente existe uma busca dessas instituições pela
excelência das ações desenvolvidas pelo enfermeiro, o que ocorre pelo aprimoramento da
sistematização da assistência.
No entanto, na pesquisa em periódicos de produção científica sobre a SAE realizada
por Sales, Afonso e Santos (2008), foram encontrados alguns artigos alegando a importância
da sistematização, contudo constatou-se a escassez de estudos com relatos de instituições com
a mesma implementada. Com isso, inferiram-se dois questionamentos: um refere-se à dúvida
sobre a real implementação da SAE nas instituições de saúde e outro sobre a influência do
ambiente acadêmico na produção do conhecimento.
Não se pretende responder neste momento aos questionamentos levantados pelos
autores, embora se ressalte a constatação da ausência de estudos com relatos de experiências
de implementação da sistematização da assistência.
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3.3 A ESCOLHA DO REFERENCIAL

Neste estudo, optou-se por trabalhar com um referencial teórico que guiasse as ações
de enfermagem e, dessa forma, escolheu-se a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de
Wanda de Aguiar Horta. Assim, este capítulo trata da justificativa para o uso desse referencial
no processo de construção e implementação da SAE no HOSPED.

3.3.1 O referencial teórico para a sistematização da assistência de enfermagem

É inegável a importância de Florence Nightingale para a profissão e para as
discussões sobre a ciência da enfermagem. Nesse sentido, ela é apontada como a primeira
teórica da enfermagem, devido às suas valiosas contribuições para as práticas de enfermagem
até os dias atuais. Segundo Carraro (1997), seus ensinamentos embasaram muitas teorias de
enfermagem existentes atualmente.
Assim, Leopardi (1999) define as teorias como sendo proposições para pensar a
assistência de enfermagem, associadas com os propósitos, limites e relações entre
profissionais e indivíduos no cuidado. Outro entendimento sobre as teorias é que elas são
conceitos relacionados à realidade e que são importantes para guiar as ações, na busca de
novos conhecimentos e explicação da natureza da ciência. (HORTA, 1979).
Dentre as finalidades das teorias, McEwen e Wills (2009) relatam a função de
descrever, explicar e prever os fenômenos da natureza, além de facilitar o entendimento da
relação existente entre esses fenômenos. Para as autoras, as grandes teorias orientam a
pesquisa e auxiliam os pesquisadores a interligar resultados de estudos diferentes,
contribuindo com a aplicação dos achados ao ensino, à prática e à administração.
Apesar de no Brasil a enfermagem ter se desenvolvido submetida às atividades
médicas, muitos enfermeiros começam a buscar a autonomia pela produção de trabalhos
associados à perspectiva científica e reinvidicando tarefas mais complexas para a
administração do cuidado. (LEOPARDI, 2006). Nesse sentido, percebe-se a necessidade de
buscar o estudo das teorias, a fim de fortalecer a prática de enfermagem e adquirir
reconhecimento da cientificidade nas ações cotidianas dos enfermeiros. Assim, ao fazer opção
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por uma teoria, o enfermeiro deve considerar sua adequação e aplicabilidade à situação que
será utilizada. (CARRARO, 2001).
Quanto aos modelos teóricos utilizados na SAE, Amante, Rossetto e Schneider
(2009) acreditam que eles proporcionam meios de organização de informações, para analisar e
interpretar, cuidar e avaliar os resultados obtidos. Ainda nessa temática, as autoras afirmam
que o avanço das teorias de enfermagem contribuíram para a criação de um método científico,
específico e sistemático para o fazer do enfermeiro, desenvolvendo o processo de
enfermagem. Apesar de não relatar o sucesso com a ação, as autoras declararam como
positiva a vivência, uma vez que alcançaram outros objetivos, como o relacionamento da
equipe, o empenho dos participantes no estudo e a ampliação de conhecimentos, reforçando
que a implementação da SAE em outros serviços depende da disposição da equipe de
enfermagem, em especial do enfermeiro em superar as dificuldades existentes.
Na pesquisa realizada em um hospital filantrópico durante a implementação da SAE,
Amante, Rossetto e Schneider (2009) optaram pela teoria das necessidades humanas básicas
como referencial teórico e pela NANDA-I para elaboração dos diagnósticos de enfermagem.
As dificuldades apontadas pelos autores acima foram a aplicabilidade dos formulários, nunca
utilizados anteriormente, o tempo gasto para desenvolver a SAE e a etapa do diagnóstico,
visto que este exige não apenas conhecimento, mas também raciocínio rápido e lógico, além
da associação dos sinais e sintomas com as possíveis causas. Como aspecto facilitador, foi
apontada a rapidez no preenchimento dos formulários, por terem sido elaborados com itens a
serem assinalados e prescrições objetivas, mas com possibilidade de adequação às
necessidades de cada paciente.
Admite-se que a questão do tempo de adaptação dos enfermeiros e equipe aos novos
formulários elaborados durante a implementação da SAE, é um obstáculo a ser vencido, assim
como reconhecem-se as dificuldades na aplicação dos diagnósticos de enfermagem, visto que,
para o desenvolvimento da habilidade de julgamento clínico, não é necessário apenas o
conhecimento, mas também a experiência prática. Ainda nesse entendimento, ao abordar a
aproximação da enfermagem dos sistemas de classificação, Truppel (2009) afirma que estes
permitem o uso de linguagem única e padronizada, favorecendo a comunicação, planejamento
da assistência, pesquisas, ensino-aprendizagem e, fundamentalmente, confere cientificidade
ao cuidado. Assim, descreveu alguns dos sistemas utilizados na enfermagem, como: Nursing
Interventions Classification (NIC), a Nursing Outcomes Classification (NOC), a NANDA-I e
a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE).
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Em seu estudo, Truppel (2009) optou pela CIPE para reestruturar a SAE, já
implementada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com embasamento na teoria de
Wanda Aguiar Horta (desenvolvida a partir da teoria da motivação humana de Maslow) e
taxonomia da NANDA-I para os diagnósticos. Esse trabalho revelou que não basta apenas
implementar a SAE, mas é fundamental o envolvimento da equipe de enfermagem,
particularmente dos técnicos de enfermagem para consolidar o PE, além dos enfermeiros, na
busca por inovações e atualizações, a fim de proporcionar qualidade na assistência.
Ainda sobre a importância das classificações, Cafer et al. (2005) defendem o uso das
mesmas não apenas pela possibilidade de padronizar a linguagem da enfermagem nos
diagnósticos, mas também quanto às intervenções e resultados, favorecendo os enfermeiros na
reflexão e avaliação das tendências de sua prática e da qualidade nos cuidados prestados aos
clientes. Os autores realizaram um estudo, em um hospital escola da rede SUS de São Paulo,
para elaboração de diagnósticos de enfermagem e proposta de intervenções em um
determinado tipo de paciente, e justificaram sua escolha por NANDA-I e NIC, devido aos
benefícios da padronização da linguagem, ressaltando que a assistência de enfermagem deve
ser sistematizada para a busca pela qualidade e pela visibilidade do fazer da profissão.
Diante do exposto, optou-se para a implementação da SAE, neste estudo, pelo
modelo conceitual de Wanda de Aguiar Horta, baseado na Teoria da Motivação Humana de
Maslow, amplamente difundida no Brasil, desde os anos de 1970, considerando que “[...] seus
escritos foram adotados por grande parte dos Cursos de Graduação em Enfermagem, como
base para a aprendizagem da Metodologia da Assistência”. (CARRARO, 2001, p. 30).
Com isso, acredita-se que tal teoria esteja mais associada ao processo de
enfermagem, seja a mais conhecida dos enfermeiros e se ajuste a uma variedade de pacientes,
inclusive em pediatria, constituindo-se, assim, em fatores positivos para a implementação da
SAE nesta pesquisa-ação.
A Teoria de Enfermagem das Necessidades Humanas Básicas foi publicada no Brasil
em 1970 por Wanda de Aguiar Horta, em seu artigo Contribuição a uma teoria de
enfermagem, tendo sido desenvolvida com base na teoria da motivação humana de Maslow.
Nela foi proposto um método para o processo de enfermagem, justificado pela busca da
satisfação das necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. (LEOPARDI,
2006).
Horta (1979) compreendia a enfermagem como ciência e arte de assistir o ser
humano nas suas necessidades básicas, participando em todas as fases de evolução do
processo saúde/doença. Ela descreveu, ainda, seis etapas para o processo de enfermagem,
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inter-relacionadas entre si: o histórico, o diagnóstico, o plano assistencial, o plano de cuidados
ou prescrição de enfermagem, a evolução e, por fim, o prognóstico.
A prática assistencial tem demonstrado dificuldades de operacionalização dessas
fases, o que fez com que alguns autores descrevessem o processo de enfermagem com quatro
ou cinco fases. Conforme preconizam Smeltzer e Bare (1994) e Alfaro-Lefevre (2000), os
passos fundamentais para o PE são a investigação ou avaliação de enfermagem, o diagnóstico,
o planejamento (onde está inserida a prescrição das intervenções), a implementação e a
avaliação ou análise final.
Diante do exposto, optou-se, como essenciais para o presente estudo, pela existência
do histórico, que compreende a entrevista e o exame físico, a coleta de informações e a
avaliação inicial da enfermagem; diagnóstico, que consiste na percepção do enfermeiro; a
prescrição, onde se encontra o registro das ações a serem realizadas pela equipe de
enfermagem; e por fim a avaliação dos resultados, com o registro da evolução do cliente, após
as ações implementadas.
Sobre a divisão do PE em etapas, Smeltzer e Bare (1994) afirmam que elas servem
para enfatizar as ações críticas de enfermagem, que são desenvolvidas durante o julgamento
clínico para a elaboração dos diagnósticos de enfermagem e nas intervenções, recordando-se
de que este é um processo cíclico e que as etapas estão inter-relacionadas entre si,
independentes e recorrentes.
Nesse sentido, é importante conceituar cada uma das etapas da sistematização
trabalhadas na pesquisa. A primeira fase é o histórico de enfermagem. Esta fase se constitui
da coleta de informações que servirão de subsídios para a elaboração do diagnóstico de
enfermagem, a etapa seguinte. A coleta de dados realizada no histórico de enfermagem é
descrita por Nóbrega e Silva (2009) como um momento de interação entre dois seres que
participam do processo; assim, esses dados podem ser objetivos, quando mensuráveis, e
subjetivos, quando relatados pelos próprios pacientes.
A maioria dos autores pesquisados, Carpenito (1997), Nóbrega e Silva (2009),
Chaves (2009), consideram o diagnóstico de enfermagem como a fase do raciocínio clínico,
do julgamento do profissional, amparado por conhecimentos previamente adquiridos na
academia, na vivência prática e na experiência pessoal de vida.
Para Carpenito (1997), os diagnósticos de enfermagem favorecem a estruturação de
conhecimentos de domínio da enfermagem, ou seja, de saberes próprios, e os define como
sendo um estudo cuidadoso e criterioso de algo, a fim de determinar sua natureza,
acrescentando que a questão não deve ser se a enfermagem pode diagnosticar, mas o que ela
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pode diagnosticar. De acordo ainda com essa autora, a fase do planejamento antecede o plano
de ação e está implícita para a elaboração da prescrição de enfermagem; ela interliga ainda
mais as demais fases, pois, para se determinar uma intervenção, é essencial uma coleta de
dados e diagnósticos precisos, a fim de se visualizar um resultado esperado ao final da ação.
É na prescrição de enfermagem que são colocadas as intervenções para a equipe de
enfermagem; assim, acredita-se que é nela que se evidencia a participação de toda a equipe de
enfermagem.

A implementação é um dos momentos em que a enfermagem
definitivamente torna-se arte, talvez o mais evidente. Pois, as ações de
enfermagem implementadas devem se adequar a realidade vivenciada, ao
material e ao recurso humano disponível. (NOBREGA; SILVA, 2009, p.75).

A fase final é a avaliação das intervenções instituídas. Para Tannure e Gonçalves
(2009), essa fase consiste em avaliar as respostas dos clientes aos cuidados prescritos,
utilizando-se para isso das anotações existentes no prontuário ou outros locais, da observação
direta e do relato pessoal do cliente em resposta à terapia proposta. Segundo essas autoras, a
avaliação diária possibilita aos enfermeiros detectarem os cuidados que devem ser mantidos,
os que devem ser modificados e os que podem ser suprimidos, pois já atenderam as
necessidades dos clientes.
Segundo Vargas e França (2007), Horta apresentou um modelo conceitual de
enfermagem que focalizou o processo vital, no qual constam princípios para guiar a prática.
Nesse sentido, o modelo conceitual é entendido como um conjunto de ideias que simbolizam
o homem em sua totalidade. Para os autores, Wanda de Aguiar Horta procurou mostrar a
transição da enfermagem empírica para a fase científica, sistematizando seus conhecimentos a
fim de tornar a enfermagem em uma ciência independente.
No entanto, uma das razões apontadas por Leopardi (2006) para a resistência dos
profissionais ao uso do modelo proposto por Horta é a falta de clareza do mesmo como um
instrumento de trabalho a ser aplicado no cotidiano. Isso, contudo, não tem se constituído em
empecilho para aplicação do método no país, sendo o mais conhecido pelos enfermeiros.
A aplicação de uma teoria na implementação do processo de enfermagem tem a
finalidade de orientar as ações da enfermagem diante dos problemas identificados, no sentido
de priorizar as necessidades essenciais à manutenção da vida, hierarquizando as demais
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necessidades subsequentes. Nesse sentido, Horta (1979) defende que buscou desenvolver uma
teoria que explicasse a natureza da enfermagem, seu campo de ação e sua metodologia
científica.
Na teoria de motivação humana de Maslow, a qual embasou o modelo conceitual de
Wanda Aguiar Horta, as necessidades humanas foram hierarquizadas em cinco níveis:

(1) necessidades fisiológicas – alimento, abrigo, água, sono, oxigênio; (2)
segurança e proteção – segurança, estabilidade, ordem, segurança física; (3)
amor e pertencimento – afeição, identificação, companheirismo; (4) autoestima – auto-estima, auto-respeito, prestígio, sucesso, estima de outro; e (5)
auto-realização. A estas, mais tarde, foram acrescentadas a necessidade (6)
estética – beleza, harmonia, e (e) transcendência. (LEOPARDI, 2006, p.
193).

Na busca pela cientificidade, cada ciência deve determinar seu ente concreto e, para a
enfermagem, este ente é a necessidade humana básica, a qual faz parte do ser humano. Assim,
dentre os muitos conceitos para necessidade, define-se que são estados de tensão, resultantes
dos desequilíbrios homeodinâmicos dos fenômenos vitais, ou seja, situações em que o
indivíduo, família e comunidade apresentam como consequência do desequilíbrio de suas
necessidades básicas, as quais exigem resoluções. (HORTA, 1979).
Com isso, encontra-se nos desequilíbrios das necessidades básicas o problema de
enfermagem que exige do profissional de enfermagem a sua assistência. As necessidades são
universais e comuns a todo ser humano, mas as manifestações variam de um indivíduo para o
outro, assim como a forma de satisfazê-la. Maslow baseou-se nas motivações do ser humano,
nas necessidades humanas básicas, e sobre motivação é importante acrescentar o seu conceito
de que “[...] nunca há satisfação completa ou permanente de uma necessidade, pois se
houvesse, conforme a teoria estabelece, não haveria mais motivação individual”. (HORTA,
1979, p. 39).
Um objetivo essencial do enfermeiro, como membro integrante da equipe de saúde, é
a busca do equilíbrio do indivíduo com sua saúde, no sentido de prevenir complicações,
restabelecer os níveis de independência e proporcionar conforto e segurança, o que somente
será alcançado com a aplicação de conhecimento científico. Dessa forma, percebe-se que a
teoria das necessidades humanas básicas fornece base científica ao enfermeiro para orientar
suas ações, é bastante conhecida no Brasil e tem aplicabilidade ampla, podendo ser utilizada
em todas as fases da vida, inclusive na pediatria, população alvo deste estudo.
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METODOLOGIA
Tentar a conscientização dos indivíduos com quem se trabalha, enquanto
com eles também se conscientiza, este e não outro nos parece ser o papel
do trabalhador social que optou pela mudança. (FREIRE, 2010, p. 60).
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4 METODOLOGIA

Neste capítulo são discutidos os passos metodológicos realizados neste estudo, o tipo
de estudo, a descrição do local e da população, as etapas desenvolvidas na pesquisa-ação, a
análise dos dados e as considerações ético-legais da pesquisa.

4.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa que foi desenvolvido com o método
de pesquisa-ação. Os autores Pope e Mays (2006) defendem a pesquisa qualitativa por esta
não aceitar os conceitos e explicações comuns, elaborar perguntas e investigar a natureza dos
fenômenos sociais. Outro aspecto apontado é o fato da mesma estudar pessoas em seus
ambientes naturais e não em ambientes artificiais ou experimentais.
Ao abordar a pesquisa social, Minayo (1996) explica que ela reflete os
posicionamentos de determinados grupos frente às realidades, revela momentos da dinâmica
social, as preocupações, os anseios e os interesses de classes desses grupos e, como prática
intelectual, enfrenta dificuldades próprias das ciências sociais, relacionadas aos métodos e leis
específicas. A autora insere a pesquisa-ação nesse contexto e afirma que ela não pode ser
definida como estática, uma vez que pesquisa e pesquisador vivenciam a realidade histórica
de sua atividade.
A opção pela pesquisa-ação ocorre quando a proposta de resolução do problema
implica em uma mudança de prática, em uma transformação social pela definição das
intenções, considerando-se os atores envolvidos, os obstáculos e as consequências diretas e
indiretas da ação para o grupo e a sociedade.

4.1.1 Referencial metodológico: a pesquisa-ação

A pesquisa-ação tem o objetivo de “[...] propor soluções quando for possível e
acompanhar ações correspondentes, ou, pelo menos, fazer progredir a consciência dos
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participantes no que diz respeito à existência de soluções e de obstáculos”. (THIOLLENT,
1947, p.20).
Assim, ao longo dos anos, esse conceito não foi modificado pelo autor, mas foi
complementado, uma vez que a pesquisa-ação está direcionada para a resolução de problemas
e tem por objetivo a transformação de uma determinada realidade, se constituindo em uma
pesquisa social. E, dessa forma, a pesquisa-ação encontra um ambiente propício quando “[...]
os pesquisadores não querem limitar suas investigações aos aspectos acadêmicos e
burocráticos da maioria das pesquisas convencionais”. (THIOLLENT, 2008, p. 18).
Nesse sentido, Morin (2004) afirma que o profissional prático, concentrado no
contexto de seu trabalho, com desejo de melhorá-lo e de se autorrealizar, dará preferência por
uma metodologia de intervenção, como a pesquisa-ação, na qual o pesquisador está disposto a
refletir, observar e melhorar os atos profissionais de cada dia, seja no ensino, no trabalho
social, na enfermagem, na medicina, dentre outros. Para o autor, existem cinco componentes
interdependentes, compreendidos de maneira dinâmica e sistêmica, que definem a pesquisaação: contrato, participação, mudança, discurso e ação, conforme explicado a seguir:

A participação é essencial. O contrato é uma das condições que a asseguram.
A mudança é a finalidade. Os efeitos dessa participação ou ação negociada
estão presentes no discurso ou na transformação dos espíritos e na ação
encarada para resolver ou equacionar um problema da melhor maneira
possível. (MORIN, 2004, p. 61).

Segundo Thiollent (2008), a pesquisa-ação tem um planejamento muito flexível, por
não seguir fases ordenadas; estas devem ser adaptadas conforme as circunstâncias surgidas no
transcorrer da pesquisa e a dinâmica do grupo. Entretanto algumas etapas são descritas, sem
obedecer a uma sequência de temporalidade, mas que se inicie com a fase exploratória e
finalize com a divulgação dos resultados, intercalando-se o tema da pesquisa, os problemas,
as hipóteses, os seminários, a coleta de dados, a aprendizagem e o plano de ação.
Um dos primeiros passos é composto pela fase exploratória, na qual se deseja
descobrir o campo de pesquisa, os interessados, as expectativas, estabelecer o diagnóstico da
situação e as prioridades, bem como analisar a viabilidade da pesquisa, considerando os
pontos de apoio e resistências, as convergências e divergências, e os posicionamentos
otimistas e céticos. (THIOLLENT, 2008).
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Dessa forma, a escolha pelo método de pesquisa-ação foi amparado no interesse
demonstrado pelos enfermeiros da instituição em implementar a SAE, declarado em
discussões anteriores, e no desejo da pesquisadora de atingir as mudanças propostas de forma
efetiva. Acreditou-se na possibilidade de transformação da realidade atual da enfermagem do
HOSPED, a partir de uma construção coletiva, favorecendo a solução, ou minimização dos
problemas encontrados. Assim, essa metodologia apresentou-se como uma estratégia para
alcançar os objetivos traçados para este estudo.

4.2 LOCAL E POPULAÇÃO DO ESTUDO

Este estudo teve como cenário um hospital pediátrico de ensino, o Hospital de
Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED), da UFRN, e como alvo principal
da ação a equipe de enfermagem da instituição.
O HOSPED é uma instituição de ensino e assistência à criança, tendo sido descrito
por Oliveira (2007) como um hospital de média e alta complexidade de referência para o
SUS, de pequeno porte, com disponibilidade de 50 leitos, nas diversas especialidades
médicas, de atendimento clínico e cirúrgico, com média de 130 internações e 4.000 consultas
mensais.
No início deste estudo, o número de pacientes internados na enfermaria encontravase reduzido, devido a uma reforma na estrutura física para atender às exigências da
Coordenadoria de Vigilância Sanitária (COVISA) do Município de Natal/RN e melhor
acomodar os usuários assistidos, bem como ampliar a disponibilidade de leitos, com uma
futura unidade de terapia intensiva pediátrica e uma enfermaria de atendimento oncológico.
No transcorrer da pesquisa, a reforma física da instituição foi concluída, o que
possibilitou o aumento no número de leitos de internação, bem como melhoria nas condições
de atendimento às crianças com problemas de saúde de maior complexidade. Entretanto,
existe também um planejamento para a abertura de uma da unidade de terapia intensiva
pediátrica, a qual ainda não se concretizou, bem como de oncologia, embora ambas se
encontrem em processo de credenciamento junto aos órgãos competentes, para o devido
funcionamento.
Outra mudança na instituição, durante o curso da pesquisa, foi decorrente do Decreto
nº 7.082/10, que institui o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários
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Federais (REHUF). Ela gerou como consequência a fusão do HOSPED com o Hospital
Universitário Onofre Lopes (HUOL), da UFRN, hospital de maior capacidade de
atendimento, especializado em adultos, o que deverá dar origem a um novo hospital de
atendimento a todas as fases da vida, nos próximos anos. Esse fato gerou expectativas e
ansiedade

nos profissionais,

porém não

interferiu diretamente

na pesquisa

em

desenvolvimento. Mas ampliou o foco de preocupações da enfermagem, produzindo outras
demandas para a equipe, tais como discussões sobre a continuidade dos avanços obtidos na
assistência, em especial na humanização no atendimento pediátrico, treinamentos e
capacitações, mudanças propostas para o novo modelo de gestão e outras questões que serão
desenvolvidas gradativamente.
Atualmente, a instituição é integrante do Complexo Hospitalar de Saúde (CHS) da
UFRN e tem como missão:

Assegurar o direito a uma assistência diferenciada, humanizada e de
qualidade, à clientela infanto-juvenil usuária do sistema público de saúde,
integrada ao ensino e a pesquisa em saúde da criança e adolescente.
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2009).

A equipe de enfermagem que constituiu a população deste estudo foi composta pelos
enfermeiros da instituição, sendo 10 servidores efetivos da UFRN, incluindo a pesquisadora e
um contratado pela Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) / UFRN;
e 26 profissionais, entre auxiliares e técnicos de enfermagem, não tendo sido realizada
distinção entre estas duas últimas categorias, sendo 15 servidores efetivos, 10 contratados pela
FUNPEC e um cedido pela Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva (CACC); além
dos gestores, sendo estes o diretor da instituição, o diretor administrativo, o diretor médico e a
comissão de revisão de prontuário. Portanto, a população deste estudo é composta por 11
enfermeiros e 26 servidores, entre auxiliares e técnicos de enfermagem, totalizando 37, sem,
no entanto, contabilizar os gestores citados.
Na inclusão dos participantes da investigação foram considerados os membros das
equipes acima descritas que atenderam aos critérios especificados: ser membro da equipe de
enfermagem do HOSPED e atuar nas enfermarias. Da mesma forma, foram excluídos os
membros da equipe de enfermagem que estavam afastados do trabalho no período da pesquisa
e os estudantes bolsistas que estivessem inseridos nas práticas da instituição, por se
caracterizarem em membros temporários da equipe.
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A população final da pesquisa se constituiu de nove enfermeiros, tendo sido
excluídos a autora deste estudo e o enfermeiro do centro cirúrgico, uma vez que o estudo trata
de uma mudança da prática de enfermagem desenvolvida em enfermaria, optando-se por
inicialmente não incluir o centro cirúrgico na implementação da SAE. Dessa forma,
participaram da pesquisa todos os enfermeiros inseridos na enfermaria e 21 profissionais entre
auxiliares e técnicos de enfermagem, tendo sido excluídos da população inicial três
auxiliares/técnicos que se encontravam afastados do trabalho no período da coleta de dados,
totalizando uma população de 30 participantes. Dois técnicos de enfermagem optaram por não
participar do estudo.

4.3 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA-AÇÃO

Os passos seguidos para atender aos requisitos de cientificidade no desenvolvimento
da pesquisa-ação e aos objetivos propostos para este estudo serão descritos a seguir.

4.3.1 Primeiro momento

Dos passos pré-pesquisa: dos prontuários à reunião com os gestores

Este momento se constituiu de duas fases, sendo a primeira a revisão de alguns
prontuários e a segunda uma reunião com os gestores.
A primeira ação pré-pesquisa se compôs da revisão dos registros de enfermagem nos
prontuários da instituição, um item fundamental da sistematização, com o objetivo de
subsidiar este estudo por meio da identificação de registros realizados pelos enfermeiros. A
busca aconteceu nos prontuários em processo de faturamento e arquivo, sendo constituída
uma amostra aleatória de 30% dos prontuários de pacientes com altas e óbitos ocorridos no
mês de julho de 2009, correspondendo a 23 prontuários revisados. A coleta desses dados se
deu em agosto de 2009, com a leitura e análise dos prontuários, observando a existência ou
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não de registros de enfermeiros, e em que consistiam essas anotações. Os dados foram
analisados com o auxílio do programa Excel 2007.
De posse das informações da análise dos prontuários, construiu-se uma
argumentação que justificasse a proposta trazida por esta pesquisa para a instituição e
apresentou-se aos gestores em uma reunião que antecedeu os passos subsequentes.
O projeto foi aprovado inicialmente pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN
(CEP/UFRN), porém no HOSPED há uma comissão de pesquisa e bioética, a qual avalia as
implicações para a instituição relativas ao estudo. Sendo assim, o projeto de pesquisa foi
entregue a essa comissão antes de convocar os gestores para um diálogo com a pesquisadora,
a fim de verificar a viabilidade do projeto na referida instituição.
A necessidade de envolver os gestores no processo foi com o objetivo de verificar o
interesse da instituição no crescimento e qualificação de assistência da enfermagem, no apoio
para recursos humanos e materiais, e na viabilidade de realização do processo de mudança.
Consideraram-se como gestores a direção geral da instituição, a diretoria médica, a
administração e a comissão de revisão de prontuário, sendo esta última incluída devido à
documentação legal produzida a partir da sistematização.
Nessa reunião foi exposta a proposta de implementação da SAE por meio de uma
pesquisa-ação. Ela teve lugar na sala da direção do hospital e compareceram a diretora geral
do hospital, um representante da comissão de prontuários e a diretora acadêmica da
instituição. No seu decorrer, foi realizada pela autora uma apresentação, intercalada por
diálogos e questionamentos dos participantes, sendo os temas discorridos registrados em livro
de atas, para posterior análise das discussões.

Da aplicação dos questionários

No passo seguinte foi aplicado um questionário à equipe de enfermagem, a fim de
traçar o perfil sociodemográfico da população do estudo e caracterizá-la, descrever a
percepção da equipe de enfermagem da prática sem a sistematização, verificar a existência de
conhecimento prévio da equipe com relação à SAE, além de identificar as expectativas para
com a implementação da mesma, conforme Apêndice A.
A aplicação dos questionários ocorreu durante o expediente de trabalho dos
participantes, utilizando-se um lugar reservado, às vezes na sala de procedimentos, outras na
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gerência de enfermagem, conforme a disponibilidade dos mesmos. Responderam aos
questionários 29 participantes, sendo oito enfermeiros e 21 servidores, entre auxiliares e
técnicos de enfermagem, excetuando-se a autora deste estudo e outro participante que estava
ausente no período da aplicação desse instrumento.
Após a análise e leitura dos questionários, decidiu-se por um grupo focal com os
enfermeiros, a fim de melhor caracterizar o diagnóstico situacional da prática de enfermagem
sem a sistematização da assistência de enfermagem instituída. A opção de aplicar essa técnica
de coleta apenas com os enfermeiros ocorreu devido à necessidade de aprofundar a
investigação com essa população, uma vez que se esperava dessa categoria profissional o
suporte teórico, originado na academia ou por buscas pessoais, essencial às ações que se
pretendia implementar, além de se constituírem nos sujeitos diretamente envolvidos no
processo de mudança.

Do grupo focal com os enfermeiros

O grupo focal ocorreu na gerência de enfermagem em data e horário que
favorecessem a presença do maior quantitativo possível de enfermeiros, ficando ausente desse
momento apenas uma enfermeira, que se encontrava trabalhando em outra instituição.
Transcreveram-se as gravações obtidas, após a realização do grupo focal, para a
forma de texto, buscando-se facilitar a interpretação dos dados, que foram categorizados e
analisados segundo a análise temática de Freire (2003), a partir de temas geradores.
Acredita-se que as ideias postas por Paulo Freire na educação estão em consonância
com os princípios preconizados na pesquisa-ação, onde se envolvem elementos da crítica, da
reflexão e da conscientização, no confronto com as ideologias alienantes e dominadoras para
as propostas de mudanças na realidade.
Assim, as ações deste estudo buscam acordar o homem-sujeito, capaz de mudar a sua
realidade,

amparando-se

no

ideal

freireano

de

liberdade,

conscientização

e,

consequentemente, na participação dos sujeitos em sua história, não apenas como
espectadores, submetidos às dominações, mas como autores de uma nova história para a
enfermagem do HOSPED.
Freire (2003) defende a ideia de integração do homem ao seu contexto, e não a sua
adaptação. Para o autor a integração diverge da acomodação, pois, uma vez acomodado, o
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homem optou por se submeter às prescrições e decisões de comandos a ele estranhos, optou
pelo ajustamento, contudo a integração possibilita o inverso, ajustar-se à realidade, somandose a capacidade de transformação, fundamentando-se na razão e na conscientização. A partir
daí, o ideal de libertação somente é possível com a busca por um sujeito integrado, uma vez
que um sujeito acomodado suprimiu a sua liberdade.
Embasadas nos dados coletados e nos referenciais sugeridos, as etapas seguintes
foram repensadas, no sentido de favorecer a implementação da SAE e as efetivas mudanças.
A obrigatoriedade de uma capacitação sobre a sistematização ficou evidente após essas
discussões, inclusive com citação pelo grupo dos conteúdos necessários para a abordagem.
Nesse contexto, aplicam-se as ideias defendidas por Freire (2003) sobre a educação
como item essencial na sociedade, como força de mudança e de libertação, contudo, para isso,
é preciso que ela esteja desnudada de elementos alienantes. O autor explica que a diferença
está entre a educação para o homem-objeto, que apresenta sinais de domesticação e alienação,
e a educação para o homem-sujeito, onde se trabalha com a liberdade.

4.3.2 Segundo momento

O segundo momento se constituiu da implementação da sistematização da assistência
propriamente dita, o que ocorreu em fases, tais como a discussão sobre os impressos,
iniciando-se pelo histórico de enfermagem. Depois se realizaram novas discussões em
pequenos grupos com os enfermeiros, a observação participante, as intervenções durante o
processo, a elaboração e testagem dos outros impressos introduzidos na prática, além do
treinamento com a equipe de enfermagem.

O primeiro impresso: o histórico de enfermagem

Neste momento da ação de implementação da SAE, foi realizado um grupo focal
com os enfermeiros, onde foi abordada a temática do histórico de enfermagem. Nessa reunião,
não foi possível o comparecimento de todas as enfermeiras, mas estiveram presentes seis
delas, o que constituiu 60% da população. A proposta para a discussão em pauta foi
apresentada, fazendo-se uma retrospectiva sobre a Sistematização da Assistência de
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Enfermagem (SAE), o surgimento do plano de cuidados, a evolução para o processo de
enfermagem e a disseminação da nova prática na profissão. As diferenças entre os termos
“metodologia da assistência”, “processo” e “sistematização” foram explicadas.
Partiu-se dessa reunião para a elaboração do impresso de histórico de enfermagem,
tomando-se por base o modelo constante no Anexo C, anteriormente utilizado na instituição e
de prática descartada pelos enfermeiros, com o passar dos anos. Com isso, o instrumento
utilizado anteriormente foi reavaliado por esses profissionais, que propuseram mudanças,
sugerindo-se um novo modelo para ser testado e aplicado na prática. Esse impresso foi
modificado quatro vezes, até chegar à versão final constante no Apêndice E, amplamente
aceita pelos enfermeiros da instituição.

Das discussões em pequenos grupos

Segundo Freire (2003), o trabalho no círculo de cultura assume duas vertentes: a
liberdade e a crítica. Para o autor, o aprendizado somente ocorrerá no contexto livre e crítico
das relações entre coordenador e educandos. Visto isso, optou-se por criar um ambiente de
grupo. Um grupo de estudos sobre a SAE já havia sido proposto em situações anteriores pelos
enfermeiros, assim, a formação de pequenos grupos para as discussões proporcionou um
espaço livre para o despertar da criatividade e da crítica, embora não tenha havido
participação integral de todos os membros nos vários momentos de reuniões.
Freire (2003) descreve o círculo como um grupo de trabalho e debate, no qual se
aplica a discussão da linguagem dentro do contexto de uma prática livre e crítica, onde a
liberdade é compreendida não apenas nos limites das relações internas do grupo, mas
necessariamente associada à tomada de consciência que este realiza em uma situação social.
A criação de um grupo de estudos com os enfermeiros para discutir a implantação da
SAE se deu de maneira natural, com a autora convidando os enfermeiros a participarem em
horários que facilitassem a presença da maioria, o que não ocorreu em todos os momentos,
porém na maioria das reuniões obteve-se a presença de quatro ou cinco participantes. Em
algumas ocasiões a mesma temática foi repetida em horários diferentes, para que se pudesse
atingir o maior número de participantes.
Durante os encontros, a autora optou por trazer uma exposição sucinta sobre um
determinado tema, seguindo-se as discussões com o grupo presente e abertura para sugestões
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sobre o andamento da pesquisa, e, em alguns momentos, com distribuição prévia de textos
sobre a temática, para leitura e reflexão. Cada sessão teve a duração aproximada de 30
minutos, tendo-se estendido esse tempo em algumas situações nas quais houve maior
interesse no tema.
Com base nas sugestões, elaborou-se um cronograma para implementação de cada
etapa, com revisão do planejamento inicial, construção coletiva dos temas a serem abordados
durante a capacitação direcionada a toda a equipe de enfermagem e formas de envolver os
auxiliares e técnicos de enfermagem no processo.

Do treinamento para a equipe de enfermagem

Um treinamento sobre a SAE com toda a equipe foi apontado já na construção do
projeto de pesquisa, tendo sido também elencada essa necessidade pelos enfermeiros durante
o grupo focal realizado para caracterizar o diagnóstico situacional da prática de enfermagem
no HOSPED.
Dessa forma, elaborou-se um treinamento para a equipe de enfermagem da
instituição, a se realizar no auditório, o qual foi prontamente reservado e disponibilizado para
uso, com aulas distribuídas nos meses de maio e junho de 2010, contabilizando uma carga
horária de 40 h, com participação semipresencial.
Os seguintes conteúdos foram definidos: Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE), protocolos de enfermagem no HOSPED, diagnóstico de enfermagem em
pediatria, exame físico para enfermagem em pediatria e, para finalizar, uma discussão sobre a
operacionalização da SAE.
A efetivação do treinamento não ocorreu conforme havia sido planejado
inicialmente, visto a equipe de enfermagem não ter comparecido no local e hora previstos,
tendo sido necessária uma modificação no plano original para as discussões em pequenos
grupos, a fim de envolver a equipe na capacitação. Assim, o treinamento foi realizado, com
repetição de aulas em diversos horários, nas dependências da instituição, reunindo grupos
pequenos. Algumas das aulas foram desenvolvidas pela autora e outras por professores
convidados, que participaram espontaneamente, contribuindo com suas experiências e
conhecimentos na construção do saber daquela equipe.

47

Com a mudança de estratégia de aula para treinamento em pequenos grupos,
adotaram-se as seguintes condutas: a aula sobre a SAE foi apresentada pela autora, repetindo
a mesma temática em vários turnos, atingindo 19 participantes; os protocolos de enfermagem
da instituição foram revisados por sete enfermeiros, produzindo-se um relatório, conforme o
Apêndice H, o qual contém as mudanças e sugestões de treinamento sobre curativos e a
necessidade de discussão ampliada sobre cateterismo vesical; a aula sobre o diagnóstico de
enfermagem foi apresentada por uma professora convidada em apenas um momento, obtendo
15 participantes, assim como a aula sobre exame físico, que também foi ministrada por
professoras convidadas, onde obteve-se 17 participantes. A finalização se deu com discussões
em pequenos grupos, já com a utilização de todos os impressos testados.

4.3.3 Terceiro momento

Este momento ocorreu paralelo ao treinamento com a equipe, pois, durante o mesmo,
os impressos foram gradativamente sendo modificados, aplicados, reelaborados, portanto
testados, até a sua aceitação pelo grupo, de maneira a facilitar o preenchimento e adaptação
pela enfermagem.

4.3.4 Quarto momento

A avaliação dos resultados obtidos ocorreu por meio de uma entrevista
semiestruturada (Apêndice B) com os enfermeiros pesquisados, onde foi possível descrever as
mudanças ocorridas na prática após a pesquisa, relacionar as dificuldades encontradas no
percurso, verificar os pontos positivos a partir da implementação da SAE e apontar as
sugestões para a continuidade das ações implementadas.
As entrevistas foram realizadas na gerência de enfermagem da instituição, de acordo
com a disponibilidade do entrevistado, tendo sido utilizado gravador digital para o registro
das informações. Essa ação foi realizada com quase todas as enfermeiras, deixando de
participar desta etapa apenas uma participante que estava com problemas de saúde no período
da coleta de dados, obtendo-se nove entrevistas.
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4.4 ANÁLISE DOS DADOS

O primeiro instrumento de coleta utilizado na pesquisa foi o questionário (Apêndice
A), o qual foi aplicado a toda a equipe de enfermagem.
De posse dos dados dos questionários, procedeu-se inicialmente à digitação das
respostas para melhor visualização, seguindo-se a uma leitura flutuante, onde foram
destacadas as respostas que fundamentassem a interpretação dos dados. Prosseguiu-se à
leitura e releitura do material, objetivando identificar as categorias. Após a categorização,
buscou-se analisar as respostas, finalizando-se com o tratamento e interpretação dos dados
obtidos.
As informações originadas dos questionários foram identificadas com um código de
letra E para enfermeiros e T para auxiliares e técnicos, sequenciando-os por números (E1, ...,
T1, ...), o que visa preservar a identidade dos participantes, obedecendo às normativas éticas
da Resolução nº 196/96 – CNS.
Manteve-se correspondência com a identificação dos enfermeiros nos questionários,
grupo focal e entrevista, identificando-se os enfermeiros pesquisados com a letra E seguida
por números (E1,...).
As sugestões dadas durante as discussões em pequenos grupos foram gradativamente
implementadas, respeitando-se as possibilidades da ação proposta, assim como as ações
provenientes das percepções obtidas por meio da observação participante.
Os impressos elaborados foram refeitos em diversos momentos da pesquisa, testados,
modificados e retestados, sempre atendendo às demandas de melhor adequação à prática da
equipe, conforme esperado desde o início da pesquisa.
O transcorrer deste estudo revelou a necessidade de buscar um aporte de pensamento
que explicasse as respostas do grupo às ações implementadas. Dessa forma, descobriu-se nos
referenciais freireanos de educação a base para a reflexão e a crítica. Assim, a análise dos
resultados obtidos neste estudo utilizou as ideias propostas por Paulo Freire. Tomou-se como
base de direcionamento dois estudos, os quais utilizaram a pesquisa-ação como metodologia e
conduziram suas análises temáticas segundo o “[...] referencial teórico metodológico
preconizado por Freire (1980) e adaptado por Bueno (2001)” (NICOLINO, 2007, p 75).
Tendo o segundo estudo optado pela análise conforme Paulo Freire, por acreditar que uma
educação conscientizadora proporciona ao homem seu desenvolvimento, tornando-o agente
dessa transformação. (PEREIRA, 2007).
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Assim, foi realizado um levantamento do universo temático, selecionados os temas
geradores, seguindo-se a organização dos dados coletados, a interpretação das falas
registradas, a síntese dessas frases, para a partir daí organizar a ação educativa, finalizando-se
com a avaliação dos resultados obtidos.
Segundo Freire (2003), independentemente de ser alfabetizado ou não, o homem é
capaz de compreender os fatos da realidade, perceber o fenômeno ou a situação problema e,
nessa compreensão, não só percebe o problema, mas também capta os nexos causais nele
envolvidos. O autor acredita que, uma vez apreendido um problema, o homem buscará uma
ação, pois, ao perceber um desafio, ele irá admitir hipóteses e buscar respostas. Contudo, a
natureza de sua ação, corresponderá à natureza de sua compreensão, mas em algum momento
o homem age.
A resposta encontrada por Freire (2003) para o seu propósito de alfabetização está
em um método ativo, participante, com diálogo numa relação horizontal, crítica, com
mudança do conteúdo programático de educação e uso de técnicas que objetivam o
desenvolvimento de uma consciência crítica, para, a partir de então, operacionalizar as
mudanças de realidades, criar e recriar o mundo.
Os dados foram analisados segundo as ideias freireanas, acreditando-se que cada
membro da equipe de enfermagem é um agente de seu próprio aprendizado, capaz de realizar
uma reflexão crítica e consciente de sua prática, não sendo possível impor saberes, mas
construir conjuntamente com a equipe o conhecimento necessário à implementação da
sistematização da assistência de enfermagem no HOSPED.
Nesse sentido, a análise dos dados coletados seguiu as etapas descritas por Freire
(2003), explicadas a seguir:
a) Levantamento do universo temático do grupo trabalhado
Destacaram-se, neste primeiro momento, os temas de maior conteúdo emocional, as
expressões particulares mais ligadas à experiência profissional do grupo, revelando os
saberes, o reconhecimento dos deveres, os desejos para a prática e os receios. “[...] as
entrevistas revelam anseios, frustrações, descrenças, esperanças também, ímpeto de
participação, como igualmente certos momentos altamente estéticos da linguagem do povo”.
(FREIRE, 2003, p. 120).
O autor explica que palavras geradoras são aquelas que, após sua decomposição
silábica, possibilitam a criação de novas palavras pela combinação de seus elementos. Nesse
sentido, é possível denominar de temas geradores aqueles que, após sua categorização em
temas centrais, permitem a associação a novas temáticas presentes na prática dos sujeitos.
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Organizaram-se, então, as falas dos enfermeiros pesquisados e distribuíram-se
qualitativamente as respostas aos questionamentos abordados durante o grupo focal,
dispondo-os em quadros para melhor visualização, e, a partir desse momento, foram
relacionados os temas geradores.
b) Escolha dos temas marcantes
Com a distribuição das falas nos quadros construídos na fase anterior, selecionaramse os temas geradores de acordo com a associação aos objetivos propostos pela pesquisa,
distribuindo-os conforme os temas mais abordados. A partir daí, os quadros foram
reorganizados, distribuindo-se os temas geradores selecionados, relacionando-os às falas dos
enfermeiros pesquisados em resposta aos questionamentos elencados, estando dispostos no
corpo deste relatório. A escolha dos temas geradores foi feita pela riqueza do conteúdo de
cada tema sugerido e, também, com base naqueles que tiveram maior abordagem nas
discussões, ou que envolveram cunho emocional nas falas, para então prosseguir nas
discussões com os autores.
c) Criação de situações existenciais típicas do grupo
Neste passo, foram relacionados os problemas mais abordados na discussão. Aqueles
que se constituíram em desafios a serem superados, dos quais se esperou propostas para ação,
e que se constituíam em situações problemas que guardavam elementos a serem decodificados
pelo grupo, respostas que o próprio grupo conhecia e apontou na entrevista.
As discussões desses temas-problemas objetivam despertar o grupo para uma
reflexão,

por

meio

da

conscientização,

diálogo,

crítica

e,

consequentemente,

corresponsabilização e busca conjunta por soluções.
d) Elaboração de fichas-roteiro que guiem as discussões no grupo
Freire (2003) afirma que as fichas-roteiro são subsídios para os coordenadores se
guiarem em seus trabalhos com o grupo, não devendo ser, em hipótese alguma, normas
prescritivas a serem obedecidas rigidamente. Desse modo, associaram-se as fichas-roteiro aos
passos traçados pelos enfermeiros para o treinamento sobre a SAE com a equipe de
enfermagem. O treinamento continha os elementos apontados pelo grupo durante o primeiro
grupo focal, com conteúdos e possíveis formas de abordagens.
e) Elaboração das fichas em correspondência com os temas geradores
Este quinto passo se constitui na execução das ações planejadas, ou seja, para este
estudo, na realização do treinamento com a equipe de enfermagem e na construção dos
impressos para a implantação da SAE no HOSPED.
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Nos passos citados por Freire (2003), não se encontrou a avaliação das ações
implementadas, porém, neste estudo, acresceram-se nesta análise a descrição dos resultados
alcançados, as mudanças percebidas pelo grupo e as perspectivas de futuro por ele
compreendidas, uma vez que a avaliação é uma fase componente da pesquisa-ação. Assim, foi
aplicada a análise temática freireana nas entrevistas individuais realizadas com os enfermeiros
da instituição no momento final da pesquisa, seguindo-se os passos descritos anteriormente
para a identificação dos temas geradores.
Para análise das respostas às questões da entrevista utilizada na avaliação final das
ações deste estudo, prosseguiu-se com a elaboração dos quadros citados acima, distribuindose qualitativamente as falas dos enfermeiros entrevistados; e com amparo nas respostas aos
questionamentos, selecionaram-se os temas geradores para a análise.

4.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICO-LEGAIS DA PESQUISA

A fim de resguardar os direitos legais dos sujeitos envolvidos em pesquisas com
seres humanos, encontra-se em vigor na legislação brasileira a Resolução nº 196/96, aprovada
pelo Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, em 10 de outubro de 1996.
Por tratar-se de uma pesquisa que envolve seres humanos, sabe-se que, a fim de
preservar a integridade física, moral e social dos sujeitos, este estudo foi submetido à
avaliação do CEP/UFRN, respaldado por essa Resolução, seguindo os trâmites legais
previstos, orientações e normas, para então, ser executado conforme o planejamento, tendo
sido aprovado pelo CEP∕ UFRN com Protocolo n° 300∕2009 (Apêndice I).
Foi solicitado dos participantes o preenchimento do TCLE (Apêndice C), após
esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa, os riscos envolvidos e os resultados
esperados, bem como para assegurar-lhes a confidencialidade e privacidade.
No que se refere à instituição, foi solicitada à direção geral do HOSPED uma
autorização para realizar a pesquisa no referido local (Apêndice D).
Espera-se, dessa forma, ter atendido as exigências legais para encaminhamento
responsável e consciente da pesquisa.
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Resultados e Discussões
O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem
transformar a realidade se faz cada vez mais urgente. Na medida em que
os homens, dentro de sua sociedade, vão respondendo aos desafios do
mundo, vão temporalizando os espaços geográficos e vão fazendo história
pela sua própria atividade criadora. (FREIRE, 2010, p. 33).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A seguir são abordados os resultados obtidos no transcorrer da pesquisa,
descrevendo-se cronologicamente os passos que antecederam o estudo, perpassando por cada
mudança introduzida na prática de enfermagem, até chegar-se a uma avaliação final de todas
as ações efetivadas e incorporadas na prática de enfermagem no HOSPED/UFRN.

5.1 PRIMEIRO MOMENTO

Aqui estão descritos os passos que constituíram o primeiro momento deste estudo,
iniciando-se pela revisão em prontuários e uma reunião com os gestores, seguindo-se com a
descrição dos atores envolvidos, a aplicação dos questionários a toda a equipe de enfermagem
e o grupo focal realizado com os enfermeiros. Todos esses passos serviram de subsídios para
o planejamento dos passos seguintes da pesquisa.

5.1.1 Dos passos pré-pesquisa: dos prontuários à reunião com os gestores

Conforme exposto na metodologia, o primeiro passo realizado foi uma reunião com
os gestores da instituição, os quais foram previamente convidados a conhecer o projeto de
pesquisa. Neste momento, foi exposto todo o projeto, esclarecendo-se no que consiste a
sistematização de enfermagem, as justificativas e importância para o usuário, a enfermagem e
para a instituição, bem como os objetivos da pesquisa, as etapas a serem cumpridas, as
perspectivas e resultados esperados após o término das ações.
Conhecer a realidade da instituição em que se pretende implementar a SAE, segundo
Hermida e Araújo (2006), é uma necessidade, devendo-se considerar diversos aspectos, tais
como o modelo de gestão utilizado, a missão, os objetivos, além de uma análise dos recursos
disponíveis e da clientela atendida pelo serviço.
Tudo deve estar em consonância, uma vez que todos os itens são essenciais para a
operacionalização do que se pretende modificar na prática de enfermagem. Dessa forma,
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corrobora-se Hermida e Araújo (2006), quando acreditam que um modelo de gestão
organizacional no qual se permite uma participação mais ativa da enfermagem pode
representar um fator favorável à implementação da SAE.
O envolvimento dos gestores neste diálogo inicial possibilitou uma análise realista
das dificuldades a serem vencidas no percurso, podendo-se avaliar a disponibilidade de
recursos humanos, a existência de custos operacionais devido à produção de impressos, e
considerar o nível de parceria e interesse dos dirigentes nesse processo. Isto foi considerado
como um fator positivo para o andamento da pesquisa, uma vez que a direção geral do
hospital se colocou favorável às mudanças propostas pela enfermagem, conseguindo
visualizar congruências com os projetos de crescimento do hospital, inclusive as
possibilidades para um futuro próximo, tais como o prontuário eletrônico, já em trâmite de
implantação na UFRN, e a residência multiprofissional em saúde, iniciada nesse ano. Após
este momento de concordância com os gestores e da autorização da direção do hospital para
efetivarem-se as mudanças propostas, deu-se continuidade às metas traçadas.
Outro momento que antecedeu a pesquisa e contribuiu como subsídio na justificativa
de implementação da SAE se constituiu na revisão de prontuários da instituição. Essa ação
confirmou a deficiência de registros no prontuário do cliente, principalmente aqueles
realizados pelos enfermeiros, uma vez que, como enfermeira do serviço, a autora havia
constatado esse fato em sua prática cotidiana.
Foram encontrados alguns registros feitos pelos enfermeiros, porém esporádicos, sem
haver o hábito da escrita. Estes ocorreram sempre em situações não usuais do paciente, ou
seja, nas urgências, na complicação do quadro clínico, em óbitos ou em algum procedimento
mais complexo. Um dado estarrecedor foi a existência de prontuários nos quais não havia
nenhum registro feito pelo enfermeiro.
É importante também salientar que, nos prontuários em que se encontrou algum
registro feito pelo enfermeiro, não se contabilizou o número de registros existentes, uma vez
que este não era um objetivo deste estudo. No entanto, percebeu-se que, em muitos dos
prontuários, existia apenas uma folha da evolução (Anexo B), utilizada na instituição, porém
não rotineiramente, o que causava desorganização e descontinuidade de informações no
prontuário. Um ou dois registros apenas, durante uma internação, torna ínfimo o percentual de
registros realizados pelo enfermeiro na prática cotidiana dessa instituição.
Diante da escassez de registros feitos pelos enfermeiros, constatou-se que, embora
existam orientações no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em sua
Resolução nº 311/2007- COFEN, sobre os direitos, deveres e responsabilidades do enfermeiro
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em registrar informações relativas ao processo de cuidar do indivíduo, no prontuário e em
outros documentos próprios da enfermagem, na instituição do estudo essas orientações
estavam sendo contrariadas.
Todas estas informações contribuíram para reforçar as justificativas de
implementação da SAE, servindo de subsídios para a caracterização do diagnóstico
situacional da prática de enfermagem na instituição, sem o processo de enfermagem, uma vez
que, diante de uma equipe de enfermeiros assistencialistas, confirmou-se a deficiência nos
registros dos cuidados prestados feitos pelos mesmos.

5.1.2 Os atores envolvidos

A equipe de enfermagem da instituição que participou do estudo era composta por 30
pessoas, sendo nove enfermeiros e 21 profissionais, entre auxiliares e técnicos de
enfermagem. Destes, 27 eram do sexo feminino e apenas três do masculino.
Ao analisar o tipo de vínculo com a instituição, observou-se que 21 eram servidores
efetivos, o que constituía 70%, e nove deles tinham vínculo terceirizado, o que representava
30% da população.
As idades mais frequentes estavam entre 36 e 41 anos, com 11 pessoas nesse
intervalo, representando 38% do total, seguidas de sete pessoas com idades entre 42 e 47
anos, representando 24%.
Quanto ao tempo na instituição, 15 funcionários tinham entre 1 e 6 anos,
representando 52% da população, seguidos de seis funcionários com tempo entre 13 e 18
anos, representando 21 %.

5.1.3 Da aplicação dos questionários: o processo de trabalho sem a sistematização

Esta seção contém a caracterização do processo de trabalho de enfermagem no
HOSPED sem a sistematização da assistência. São abordadas as concepções da equipe sobre o
processo de enfermagem, a descrição do processo de trabalho sem a sistematização e as
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expectativas do grupo envolvido para com a introdução do processo de enfermagem nas
práticas de enfermagem.
A aceitação da equipe em responder ao questionário foi considerada um ponto
favorável para o prosseguimento da pesquisa, devido à evidência de abertura às mudanças
revelada pelos membros pesquisados. O conteúdo das respostas demonstrou a concepção dos
profissionais de enfermagem do HOSPED/UFRN sobre seu processo de trabalho atual e o
processo de enfermagem, com a perspectiva de implementação da SAE como metodologia
científica para o processo de trabalho.
Quanto ao conhecimento sobre o PE ou a SAE, observou-se que, dos 30
participantes, 29 responderam ao questionário. Destes, 16 referiram ter conhecimentos sobre o
PE, representando 55%, e 13 responderam não a este questionamento, totalizando 45%. Aos
que responderam sim sobre o conhecimento, foi solicitado relatar o que sabiam sobre o PE ou
a SAE e, dessa forma, as respostas obtidas apontaram a concepção da equipe de enfermagem
sobre o processo de enfermagem e a sistematização.
Conforme exposto na revisão de literatura deste estudo, Fuly, Leite e Lima (2008)
encontraram na literatura conceitos empregados de modo conflituoso a respeito dos termos
“processo de enfermagem”, “metodologia da assistência” e “sistematização da assistência de
enfermagem”, identificando três correntes de pensamento no país. Sabe-se que os
profissionais confundem o PE e a SAE, no entanto, neste momento, não foram consideradas
as diferenças entre eles, uma vez que não interessava o conhecimento exato das diferenças
entre um e outro, mas captar o nível de conhecimento da equipe sobre a temática, a fim de
implementar a SAE na instituição.
Por meio da análise das respostas foi possível evidenciar os conhecimentos da equipe
sobre o processo de enfermagem. Percebeu-se que esses conhecimentos iam além da
assistência, pois envolviam organização, sistematização da assistência e cuidar, conforme
descritos em três categorias: processo de enfermagem; processo de trabalho sem a
sistematização; e expectativas da equipe para com a SAE.

5.1.3.1 O processo de enfermagem

A concepção da equipe sobre o processo de enfermagem revelou o conhecimento
sobre a elaboração de uma prescrição de enfermagem com cuidados individualizados e
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humanização da assistência, além da organização, revelando um direcionamento da equipe
para as competências gerenciais que compõem o processo de trabalho de enfermagem.
Com isso, o profissional de enfermagem vê no PE, além do planejamento das ações
do cuidado, a possibilidade de organização e direcionamento para a prática. Assim,
expressaram-se sobre o mesmo como sendo a existência da prescrição de cuidados de
enfermagem, conforme as falas a seguir:

É a prescrição de enfermagem com os cuidados de enfermagem para o
paciente. (T4)
Organização dos serviços de enfermagem de forma sistematizada, com
prescrição dos cuidados de enfermagem. (T14)
É a organização de tarefas, com o planejamento de ações, o registro de
procedimentos, acompanhamento e a evolução do paciente. (E2)

Para Longaray, Almeida e Cezaro (2008), a equipe de auxiliares e técnicos de
enfermagem ocupa um importante papel no desenvolvimento do PE, pois estes efetivam a
prescrição de enfermagem, na medida em que transformam o plano em ações práticas, as
quais repercutem favoravelmente na saúde do cliente.
A citação da prescrição de enfermagem pela equipe como concepção do PE chama a
atenção para a referência a uma das etapas do processo, as quais representavam uma
preocupação da implementação, uma vez que elas iriam modificar o processo de trabalho
empregado habitualmente, implicando em inovações, aprendizado e quebra de paradigmas,
tanto internamente, quanto no que se refere aos outros membros da equipe de saúde.
Em seu estudo, Longaray, Almeida e Cezaro (2008) demonstraram que os auxiliares
e técnicos de enfermagem conhecem quase todas as etapas do PE, conhecimento este
adquirido durante a prática profissional; assim, sugerem a necessidade de esse conteúdo do
PE ser inserido no currículo desses profissionais.
A constatação feita pelos mesmos autores do estudo citado acima sobre o
conhecimento que os auxiliares e técnicos de enfermagem têm a respeito do processo de
enfermagem, como itens da prescrição e conhecimento das definições, foi considerada pelos
autores como um aspecto positivo, pois demonstrou o interesse da equipe na melhoria do
paciente, tendo o processo de enfermagem como uma metodologia que qualifica a assistência.
A confirmação desse dado nesta investigação foi um fator surpresa, pois, diante da
inexistência da prática do PE nesse serviço e da existência de práticas isoladas, ainda
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incompletas em outras instituições da cidade, não era esperada a ampla percepção dos
auxiliares e técnicos de enfermagem com relação ao tema. Além do mais, esses profissionais
não tiveram esses conhecimentos incluídos em sua formação profissional, o que ocorreu mais
recentemente em alguns cursos de profissionalização de nível médio, tendo sido adquiridos no
cotidiano profissional.
Nas entrevistas realizadas com auxiliares e técnicos de enfermagem, Longaray,
Almeida e Cezaro (2008) identificaram que não foi citada a etapa do diagnóstico, ao que
inferem que essa etapa está presente na evolução dos enfermeiros; não sendo item obrigatório
do prontuário, essa informação pode não ter estado acessível para esses profissionais. A
omissão da etapa do diagnóstico de enfermagem no presente estudo corroborou o achado do
estudo citado.
Diante dessas informações, é possível reafirmar a importância de englobar todos os
membros da equipe de enfermagem na implementação das etapas da sistematização da
assistência de enfermagem, pois o bom relacionamento da equipe representa um diferencial na
concretização do processo, uma vez que todos buscam o mesmo objetivo.
Outro aspecto importante citado pelos auxiliares e técnicos de enfermagem ao
visualizarem o cuidar como objeto de trabalho refere-se à humanização da assistência, o que
permite inferir a existência de uma equipe seriamente comprometida com a individualidade e
o cuidado humanizado ao cliente, conforme as falas que se seguem:

No processo de enfermagem o objeto do trabalho é o cuidar. (E7)
São protocolos, é evoluir paciente, informar o paciente sobre os cuidados, é
humanização. (T8)
É ver o paciente como um todo, fazendo o exame clínico com o olhar da
enfermagem. (T4)

As falas revelaram uma associação do processo de enfermagem com o cuidar,
contudo, evidenciou-se também a confusão entre os significados de processo de trabalho e
processo de enfermagem, uma vez que foi feita referência ao objeto de trabalho da
enfermagem. Com isso, percebe-se que os conceitos atribuídos ao PE pela equipe podem ser
pouco elucidativos, mas demonstram uma compreensão do cuidar relacionada às ações da
enfermagem, com a utilização de saberes próprios e da humanização da assistência.
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A relação da sistematização da assistência com o cuidado deveria ser uma
unanimidade, visto que as etapas existentes direcionavam as atividades da equipe de
enfermagem e justificavam as intervenções implementadas na assistência.
No entanto, Alves, Lopes e Jorge (2008) afirmam que, apesar da utilização das
teorias, as práticas permanecem fragmentadas, embasadas em sinais e sintomas da doença,
onde na solução dos problemas sobressai a lógica da demanda dos serviços, e nem sempre é
considerado o atendimento das necessidades de quem recebe o cuidado. Segundo os autores, a
prevalência das demandas institucionalizadas se constitui uma das dificuldades encontradas
no processo de enfermagem permeado por uma prática clínica de cuidados voltados para
tarefas, priorizando os serviços e não as necessidades do paciente, resultando num trabalho
automatizado e burocrático.
Nesse sentido, a equipe revelou uma compreensão do PE direcionada para a
organização do trabalho, descrevendo-o como elemento que iria facilitar as práticas e atender
necessidades administrativas da instituição. Contudo, ressalta-se que o enfoque organizacional
da enfermagem não deve ocorrer como uma prioridade, mas sim como atribuições secundárias
no processo de trabalho do enfermeiro.
No contexto dessas discussões, o processo de trabalho do enfermeiro foi citado no
lugar de PE, demonstrando não só a incompreensão entre os significados dos dois termos, mas
também o enfoque organizacional do PE como elemento para a melhoria da prática e
assistência de enfermagem.

Implementação das ações de enfermagem de forma organizada. (E3)
São etapas a serem desenvolvidas durante o processo de trabalho que
servem para facilitar e melhorar a prática e a assistência de enfermagem.
(E8)

As lacunas existentes na prática estão implícitas nas falas, uma vez que estas revelam
anseios por melhorias tanto para a assistência, quanto para a organização do serviço.
Shimbo, Lacerda e Labronice (2008) acreditam que o processo de trabalho do
enfermeiro teve um crescimento com a utilização dos conhecimentos da área de
administração, pois estes influenciaram na sistematização dos cuidados de enfermagem
adotada nas instituições hospitalares, contribuindo com a valorização das ações, maior
visibilidade e ampliação dos campos de atuação profissional.
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Daí a persistência das falas na temática da organização, como consequência do
processo de enfermagem. Contudo, no cotidiano, percebe-se que o enfermeiro vivencia uma
constante luta interna entre a gestão e a assistência, compreendendo, na maioria das vezes,
essas competências como polos opostos: gerência como administração, burocracia e
organização do serviço e assistência como realização de procedimentos durante o cuidar.
De acordo com os autores acima citados, as competências gerenciais do enfermeiro
no processo de trabalho de uma unidade de internação hospitalar podem ser compreendidas de
duas maneiras: as da unidade, centradas no setor de forma ampla, e as do cuidado, que
correspondem às ações desenvolvidas diretamente com o paciente, ou seja, a sistematização
de enfermagem.
Concorda-se com esses autores, quando defendem que as ações do enfermeiro tanto
no gerenciamento da unidade, quanto na sistematização de enfermagem, têm os mesmos
objetivos, porém utilizam metodologias diferentes de trabalho, com elementos da
administração, como planejamento, organização, direção, coordenação e avaliação, todos
influenciando o trabalho do enfermeiro, fornecendo maior objetividade nas ações de saúde.
As concepções sobre o processo de enfermagem e a sistematização da assistência
apontaram a necessidade de refletir sobre as práticas desenvolvidas pelos profissionais na
instituição. Assim, buscou-se compreender o processo de trabalho da enfermagem
desenvolvido pela equipe, pelo relato da rotina de trabalho na visão dos profissionais, antes de
implementar a sistematização da assistência de enfermagem.

5.1.3.2 O processo de trabalho sem a sistematização

Com o objetivo de captar a visão da equipe de enfermagem do HOSPED/UFRN
sobre o seu processo de trabalho, foi pedido que os participantes relatassem sucintamente sua
rotina de trabalho. A rotina de trabalho vigente, desenvolvida pela equipe de enfermagem,
revelou um processo de trabalho de enfermagem no espaço da instituição pautado nas ações
de cunho assistencialista, e em sua maioria direcionado a ações técnicas.
Tais constatações podem ser percebidas nas duas subcategorias de: atividades
técnicas e assistenciais; atividades técnicas e ações de humanização e educação.
Na primeira subcategoria de atividades técnicas foram relacionadas ações, tais como:
verificar sinais vitais, ver funções fisiológicas, preparo e administração de medicamentos,
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soroterapia, punção venosa, alimentação, anotações, recebimento e passagem de plantão,
aprazar medicações, fazer escalas e supervisionar a equipe. As rotinas técnicas conforme se
reproduzem nos serviços estão presentes nas falas da maioria da equipe de enfermagem.

Não existe organização... É receber o plantão, ver a prescrição médica,
preparar e administrar as medicações, avaliar o paciente, fazer relatório de
enfermagem e prestar os cuidados necessários. (T13)
Receber o plantão, verificar sinais vitais, preparar e administrar medicação,
puncionar acesso venoso, pesar paciente, aspirar, fazer curativo, ver TA,
dieta, balanço hídrico, evoluir paciente e passar plantão. (T7)
Procedimentos assistenciais diretos e supervisão de técnicos. (E5)
Receber o plantão, viabilizar exames e procedimentos, passar a visita de
enfermagem, aprazar os horários nas prescrições médicas e supervisão de
técnicos e alunos durante todo o processo. (E8)

Observou-se que os profissionais descreveram suas rotinas conforme o que é
preconizado para as funções de cada categoria profissional, enfermeiro, técnico ou auxiliar,
com as normas institucionais, ações burocráticas e a realização de procedimentos. Os
enfermeiros relataram a supervisão da equipe e a realização de procedimentos, citando
também o planejamento da assistência, embora não sistematizada, mas que demanda
conhecimento técnico e científico, experiência e uma avaliação criteriosa das ações.
Esse achado corrobora Freitas, Queiroz e Souza (2007), quando afirmam que ocorre
na prática uma valorização dos profissionais no desempenho de rotinas e técnicas, gerando
dificuldades na busca de inovações e caminhos que favoreçam o cuidado.
Embora tenha havido relatos da equipe pesquisada de uma rotina de trabalho
mecânica, acredita-se que na dinâmica de atividades próprias do cotidiano do HOSPED, bem
como do envolvimento dos profissionais com os clientes assistidos, essas rotinas não sejam
tão rígidas quanto foram descritas.
Assim, apesar de criticar a organização do processo de trabalho em saúde em que
estava inserida, a enfermagem não relatou um processo de trabalho diferente das rotinas
institucionalizadas nas instituições hospitalares, mas, por vezes, demonstrou o inverso,
conformismo e adaptação ao que lhe era proposto. Sabe-se que as dificuldades existentes no
processo de trabalho de enfermagem são frequentemente apontadas nos discursos dos
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profissionais, contudo, as ações práticas de mudanças dessa realidade não têm ocorrido com a
mesma frequência.
A adesão aos moldes da rotina de trabalho da instituição é uma tendência adquirida
pelo trabalhador, ao ser inserido em um processo de trabalho. Assim, Pinho, Santos e
Kantorski (2007) acreditam que, ao ser inserido em um processo de trabalho, o trabalhador
tende a aceitá-lo sem questionamentos, dando continuidade aos modelos encontrados devido à
identificação com o sistema, uma vez que a mudança dessa rotina poderia gerar atritos ou
desconfortos no ambiente de trabalho.
Outros aspectos a pensar são a finalidade do trabalho da enfermagem, o objeto de
trabalho e o direcionamento das ações. Para Shimbo, Lacerda e Labronice (2008), todo
trabalho tem uma finalidade que direciona a ação para atingir a um objetivo determinado,
porém, para o enfermeiro, essa finalidade não está clara, revelando uma realidade em que o
foco de ação desse profissional é disperso com a rotina e sobrecarga de atividades.
A ausência da sistematização da assistência se reflete no relato de um processo de
trabalho de enfermagem fortemente caracterizado pelas rotinas impostas pelos serviços, no
qual a finalidade do trabalho visa as soluções dos problemas, as necessidades da instituição e
não das pessoas envolvidas no processo de saúde, clientes e profissionais, refletindo-se em
um trabalho sem o devido planejamento, sem otimização dos recursos disponíveis, o que
resulta na percepção de uma rotina marcada pela técnica, descrita pelos profissionais.
A segunda subcategoria englobou, além das atividades técnicas citadas
anteriormente, os cuidados relacionados à humanização, tais como ouvir o paciente, conforto
e higiene, trabalhar em equipe, envolver a família no cuidado, realizar educação em serviço,
participar de treinamentos e reuniões.
As atribuições técnicas da assistência de enfermagem presentes na rotina de trabalho
da equipe de enfermagem são parte do cotidiano dos membros da equipe. Todavia, a
existência de ações de humanização e de educação em saúde e o conhecimento científico no
discurso de alguns profissionais revela que, gradativamente, essas ações estão sendo
incorporadas ao cotidiano da instituição como práticas intrínsecas ao cuidado qualificado do
cliente. Tais ações são expressas nas falas abaixo:

Assistência à criança, verificar temperatura, administrar medicações,
conversar com o paciente ou acompanhante, administrar hemoderivados,
realizar punção venosa, aspirar vias aéreas superiores. (T21)
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Visitas ao paciente, diagnosticar suas necessidades e traçar a assistência
prestada de acordo com sua necessidade. (E4)
Ver a atribuição, tirar as medicações, verificar sinais vitais, conversar com
pacientes, preparar e administrar medicações, evolução de enfermagem,
ajudar no banho, se necessário, dieta, maior atenção aos que estão sem
acompanhante. (T4)

A assistência individualizada defendida por certos autores com o processo de
enfermagem está presente no relato de alguns membros da equipe.
Nesse sentido, Freitas, Queiroz e Souza (2007) defendem que o processo de
enfermagem com enfoque individual direciona as ações para as pessoas e não apenas para a
doença, e possibilita ao enfermeiro a identificação de diagnósticos e problemas reais e
potenciais, favorecendo o tratamento, a diminuição do tempo de internação hospitalar,
melhoria da comunicação, prevenção de erros e repetições desnecessárias.
Um aspecto importante do PE citado pela equipe de técnicos e auxiliares de
enfermagem refere-se à assistência humanizada, acrescentando-se às atividades técnicas o
diálogo e a escuta. Segundo Waldow (2009), saber ouvir é essencial ao cuidado, e o início da
ação cuidadora ocorre pela comunicação com o paciente.
A citação da comunicação como parte do processo de trabalho da equipe favorece
uma prática imbuída de sentimentos e, consequentemente, presume a existência de
envolvimento, vínculo e comprometimento com o ser cuidado, de forma que essas ações
indicam a finalidade humanizada de trabalho, embora não haja entendimento coletivo a esse
respeito.
Outra observação foi que, após a avaliação da descrição das ações cotidianas
desenvolvidas pela equipe de enfermagem da instituição, percebeu-se que nenhuma das
categorias fez referências ao trabalho coordenado entre os membros da equipe, revelando o
desenvolvimento de um processo de trabalho individualizado, onde cada categoria se fechava
nas suas responsabilidades e atribuições, sem interagir entre si.
Segundo Alves, Lopes e Jorge (2008), a ideia do trabalho compartilhado e interativo
entre as categorias da saúde ainda inexiste, cada profissional desenvolve seu trabalho de
acordo com o que foi capacitado. Para esses autores, as outras categorias profissionais da
saúde desconhecem o processo de enfermagem, assim, persistem na fragmentação das ações e
na redução de cuidados a procedimentos, uma vez que uma determinada intervenção pode ter
sido apontada pelo enfermeiro e também existir como conduta de outros profissionais.
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Freitas, Queiroz e Souza (2007) relataram o problema da ausência do espírito de
equipe e corporativismo na enfermagem, resultado de um trabalho dicotomizado, onde cada
profissional faz a sua parte, não se importando com o todo.
No estudo realizado por Longaray, Almeida e Cezaro (2008), em algumas equipes
houve troca de informações entre o enfermeiro e o auxiliar ou técnico, na elaboração da
prescrição, na realização da anamnese e exame físico, o que favorece uma avaliação mais
completa e aproxima os membros da equipe. Essa experiência revela a importância de
desenvolver um trabalho integrado, considerando e respeitando todos os conhecimentos que
os membros da equipe possam adquirir, especialmente com a prática do cuidado ao cliente.
Dessa forma, Alves, Lopes e Jorge (2008) defendem que cabe ao enfermeiro, como
gerenciador e responsável pelo processo de enfermagem, buscar estratégias, maneiras
diversificadas de participação e envolvimento de todos os membros da equipe de enfermagem
– enfermeiros, auxiliares e técnicos, para que as ações fluam em uma rede integrada, evitando
a prática da execução das atividades independentes uns dos outros.
Conforme acredita Longaray, Almeida e Cezaro (2008), a equipe de enfermagem se
caracteriza como um grupo de trabalho, onde o enfermeiro é o líder, por estarem sob sua
responsabilidade as atividades realizadas; assim, a comunicação é um fator essencial na
interação entre os membros dessa equipe, destacando-se o ouvir atento, o respeito às opiniões,
clareza nos itens não compreendidos, o que contribui com a satisfação e interesse na
realização do trabalho e proporciona aproximação entre o grupo.

5.1.3.3 As expectativas com a implementação da SAE

Buscou-se compreender o que a equipe de enfermagem esperava do processo de
enfermagem e da sua implementação, além das mudanças prováveis. A expectativa da
melhoria da qualidade com a implementação da SAE ficou evidenciada no relato de toda a
equipe, visto que foi possível apontar os benefícios para a assistência e para o cliente
assistido, conforme demonstram algumas falas:

Aperfeiçoar a qualidade da assistência de enfermagem. (T20)
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Melhoria da qualidade da assistência e prevenção de riscos assistenciais.
(E5)
Diminuição do índice de erros, garantia da execução dos cuidados de
enfermagem, organização da assistência, melhora nos relatórios de
enfermagem. (T13)
Melhorar nos cuidados ao paciente, contato, mais escuta, cuidados com a
técnica melhorada. (T12)

De acordo com Leadebal, Fontes e Silva (2010), o processo de enfermagem
representa uma alternativa de reaproximação do enfermeiro com seu cliente, entendendo o
processo como um instrumento metodológico do trabalho.
Diante do desafio de reaproximar a enfermagem do cuidado ao paciente, muitos
obstáculos podem ser descritos na literatura, tais como institucionais, gerenciais e de recursos
humanos e materiais, entretanto um fator importante a considerar é a percepção da equipe de
enfermagem quanto ao processo, uma vez que a mudança do discurso para a atitude só
ocorrerá com motivação, envolvimento e compromisso.
Freitas, Queiroz e Souza (2007) apontaram, entre as dificuldades de implementação
do processo de enfermagem, a falta de interesse de alguns profissionais, visto que, para
implementá-lo na prática, faz-se necessário envolvimento dos profissionais e compromisso
para a superação das dificuldades encontradas nos serviços.
A idealização de um processo de trabalho mais organizado foi descrita pela equipe,
ressaltando-se as possibilidades de redução de erros, minimização dos riscos ao cliente
assistido, revelando um desejo de sucesso nas ações de implementação do PE. Os resultados
mostraram que a equipe de enfermagem esperava mudanças relacionadas à melhoria da
qualidade da assistência, com a implementação da SAE no serviço. Para alguns membros da
equipe, as mudanças esperadas eram mais amplas, pois, além da melhoria da qualidade na
assistência, eles visualizavam a possibilidade de capacitação e conhecimentos científicos,
crescimento da profissão, além da humanização do atendimento.
Longaray, Almeida e Cezaro (2008), em seu estudo, identificaram que os auxiliares e
técnicos de enfermagem consideram o processo de enfermagem importante e positivo, por
ampliar a visão do profissional acerca das condições do paciente, além de refletir na
organização e otimização da assistência, facilitar a localização de informações no prontuário
sobre a evolução e cuidados a serem prestados, acrescentando-se o relato de que a prescrição
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de enfermagem dá visibilidade do estado do paciente e facilita o planejamento de cada turno
de trabalho.
Sabe-se que o processo de enfermagem é apontado por muitos como possibilidade da
enfermagem para alcançar status profissional, devido à aplicação de um conhecimento
científico. Contudo, Freitas, Queiroz e Souza (2007) afirmam que, em muitas situações, ele é
incorporado à prática de forma ritualizada e mecânica, e é compreendido por alguns
profissionais como alternativa salvadora do cuidado de enfermagem, sem haver uma reflexão
sobre o amplo conhecimento necessário às ações nele desenvolvidas.
Assim, observou-se no presente estudo uma consonância com o relato acima, visto
que os enfermeiros compreendiam o processo de enfermagem como melhoria da qualidade
dos serviços prestados ao cliente, porém omitiram nas respostas o embasamento científico
imprescindível a esse crescimento profissional.
Entre os obstáculos apontados por Freitas, Queiroz e Souza (2007) que precisam ser
superados estão a coesão da equipe de enfermagem, a falta de motivação e esforço para
conhecer o processo de enfermagem, o não consumo de pesquisas, publicações e literatura
mais recente que aponta estratégias de intervenções e resultados esperados.
Uma das alegações frequentemente utilizadas pelos enfermeiros para a não aplicação
do PE no cotidiano está na indisponibilidade de tempo e na sobrecarga de trabalho imposta
pelos serviços, contudo, Freitas, Queiroz e Souza (2007) discordam dessa afirmação. Para
esses autores, as justificativas da falta de tempo, excesso de trabalho e pacientes alegada pelos
enfermeiros para a não utilização do processo de enfermagem não são aceitas, uma vez que,
para realizar a evolução, o profissional precisa fazer uma avaliação do estado geral do
paciente e, para isso, é preciso a realização da anamnese e exame físico, do registro dos
problemas a serem abordados nas próximas vinte e quatro horas, das intervenções, enfim,
ações que requerem trabalho, experiência profissional e conhecimentos.
Outro item abordado pela equipe refere-se ao ensino, sendo essa questão
mencionada, provavelmente, por se tratar de uma instituição de ensino, com a constante
presença de discentes em formação e até mesmo a capacitação dos próprios profissionais da
instituição, conforme o depoimento a seguir:

Melhorar [...] A qualidade dos processos no serviço e o ensino de
graduação. (E1)
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A formação profissional para os novos enfermeiros exerce um papel de destaque para
implementar com sucesso a sistematização nos serviços. Dessa forma, a dicotomia entre
ensino e serviço é constantemente abordada nas discussões sobre o PE, sendo um obstáculo a
ser superado para que se efetive na prática de enfermagem.
Segundo Leadebal, Fontes e Silva (2010) é comum a abordagem mais teórica do
processo de enfermagem nas instituições de ensino superior, entretanto a não articulação da
teoria com a prática dificulta a percepção dos discentes quanto à aplicação e viabilidade desse
instrumento no cotidiano do processo de cuidar.
A desarticulação entre ensino e serviço frente ao PE é percebida pelos profissionais
ao receber alunos da graduação em estágios supervisionados, quando muitas vezes eles
questionam a ausência da sistematização, mas adaptam-se rapidamente às demandas do
serviço sem, no entanto, propor soluções que o viabilizem.
Uma das dificuldades mais apontadas no discurso dos enfermeiros no cotidiano
profissional é a falta de reconhecimento do seu papel, tanto pelos usuários quanto por outros
membros da equipe. Isso pode ser justificado por ainda persistir uma prática empírica, sem o
planejamento das ações e sem a aplicação do conhecimento científico na prática do cuidado
de enfermagem, conforme transparece nas falas a seguir.

Modificação para modernizar a enfermagem e no crescimento da
enfermagem. (T6)
Aprendizado com as novas rotinas, servindo até para aplicar em outras
instituições. (T4)

Os profissionais da equipe esperam que o PE possibilite mudanças relacionadas à
visibilidade da enfermagem, melhoria da qualidade da assistência, devido à aplicação de
conhecimentos científicos, que ao serem adquiridos poderão ser difundidos em outros
serviços.
Alguns autores afirmam que não há um consenso formal entre os profissionais de
enfermagem no que se refere o PE. Assim, Alves, Lopes e Jorge (2008) descreveram o
conflito vivenciado pelo enfermeiro diante da crença no processo de enfermagem, com
variação de extremos, ora demonstrando sentimentos de insatisfação, raiva e frustração, ora
demonstrando orgulho, vislumbrando o reconhecimento profissional, a ocupação de um
espaço social da profissão, a conquista da autenticidade e liberdade de ações.
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Todavia, esses conflitos não ficaram expressos nas falas da equipe pesquisada,
embora se subentenda a existência dos mesmos por ser uma equipe diversificada, composta
por categorias de diferentes níveis de formação, além de não se ter aprofundado a pesquisa em
torno dos sentimentos que envolvem o PE.
O conhecimento foi vislumbrado por parte da equipe de enfermagem, que associou
coerentemente a qualidade da assistência às capacitações, treinamentos em serviço e
conhecimento científico. Esta consonância com a proposta de sistematização para adquirir
novos saberes, por parte da equipe de enfermagem, especialmente a de auxiliares e técnicos,
revelou uma compreensão incompleta da SAE, uma vez que a maioria declarou não saber do
que se tratava a sistematização nos primeiros questionamentos, mas demonstrou um desejo e,
talvez, uma necessidade da categoria por capacitações para aprimoramento dos
conhecimentos.
Os significados apontados tanto pelos enfermeiros quanto pelos auxiliares e técnicos
de enfermagem para com a SAE foram considerados um aspecto positivo quanto ao
prosseguimento da pesquisa, que encontrava nessa equipe um ambiente favorável à
implementação de todas as etapas da sistematização, com testagem de impressos, discussões
com a equipe e preparo de capacitações.

5.1.4 Do grupo focal: reflexões dos enfermeiros sobre a realidade

Neste item, abordam-se as reflexões dos enfermeiros frente à sua realidade. Os
questionamentos levantados no grupo focal contribuíram para aprofundar a investigação da
prática de enfermagem sem a sistematização, no HOSPED, e forneceram dados para os passos
subsequentes deste estudo. Dessa forma, seguem-se as discussões sobre a conscientização da
equipe de enfermeiros quanto à existência de problemas na prática de enfermagem resultantes
de ausência de sistematização, os significados da SAE para os enfermeiros, as possibilidades
reais de implementação da SAE no serviço e as mudanças que se esperava a partir da
sistematização.
O primeiro encontro realizado com os enfermeiros ocorreu em dezembro 2009, por
meio de um grupo focal, a fim de traçar o diagnóstico situacional, estabelecer metas, conhecer
os obstáculos e, acima de tudo, conduzir as enfermeiras do HOSPED a uma reflexão sobre a
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assistência atual e sensibilizar a equipe para a temática da sistematização da assistência de
enfermagem, como proposta transformadora da prática de enfermagem no HOSPED.
No momento inicial foi realizada uma apresentação pela autora acerca da pesquisa
em questão, expondo os objetivos, as justificativas, a metodologia e os resultados esperados.
O método da pesquisa-ação foi explicado, justificando-se as razões para sua escolha e a
necessidade do envolvimento de todos na ação proposta.
A partir de então, seguiu-se uma explicação oral sobre a técnica de coleta de dados
escolhida para o momento – um grupo focal, uma vez que se desejava traçar um diagnóstico
da assistência de enfermagem no HOSPED, sem a SAE.
Durante o grupo focal foi utilizado um roteiro com quatro questionamentos
previamente elaborados, expressos a seguir:
- Como está acontecendo o trabalho do enfermeiro hoje no HOSPED?
- O que você entende por processo de enfermagem ou sistematização da assistência de
enfermagem?
- Qual a viabilidade de implementação da SAE aqui no HOSPED?
- O que mudaria com a implementação da SAE?
Os dados foram registrados em um gravador digital de voz, sendo a autora a
intermediadora da discussão. Cada questionamento foi trabalhado individualmente até o
esgotamento dos temas abordados, tendo sido necessário, em alguns momentos, redirecionar
as discussões para os objetivos desejados.
Ao final do grupo focal abriu-se um momento para discussão do grupo sobre as
perspectivas para implementação da SAE, operacionalização, etapas da pesquisa e propostas
de viabilização. As falas foram transcritas e relacionadas aos temas geradores, conforme
Freire (2003). Nesse momento, foi possível captar as sugestões de cada enfermeiro, perceber
o grau de sensibilização da equipe para com a SAE, listar as prioridades de conteúdo para a
capacitação e visualizar conjuntamente as alternativas possíveis para o sucesso na ação de
implementação da SAE.
A participação de noventa por cento dos enfermeiros no primeiro grupo focal
surpreendeu, uma vez que se conhecem as dificuldades de participação dos enfermeiros em
reuniões administrativas. A presença em massa foi interpretada como um aval positivo do
grupo de enfermeiros da instituição para a implementação da SAE.
A utilização dessa metodologia foi considerada extremamente favorável para a
identificação do primeiro objetivo da pesquisa, visto que contribuiu para descrever os
processos de trabalho desenvolvidos no HOSPED naquela época. Isso facilitou a elaboração
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do diagnóstico situacional da prática de enfermagem, sem a sistematização, identificou as
dificuldades de implementação do processo de enfermagem e apontou algumas demandas
sugeridas pelos participantes. Dentre elas, estavam: a necessidade de revisão dos protocolos já
instituídos no serviço, a elaboração de uma capacitação sobre o tema do processo de
enfermagem para toda a equipe, a formação de grupos de estudo sobre a SAE com os
enfermeiros, a leitura de textos sobre a temática e a revisão das técnicas do exame físico da
criança.
Dentro das demandas apontadas pelos enfermeiros nesse momento, não foi possível
atender à solicitação de visitar outro serviço com a SAE implementada, visto não existir na
cidade nenhuma instituição com a prática plena de todas as etapas em funcionamento.

5.1.4.1 Declarando a realidade: conscientização do problema

Compreender a realidade em que está inserido é fundamental para que o homem
possa elaborar hipóteses sobre os desafios dessa realidade. Conforme defende Freire (2010), é
a partir deste conhecimento percebido que o homem procura soluções, busca superações e,
assim, é possível transformar o meio com o trabalho e criar mundo próprio, com seu eu e suas
circunstâncias.
Dessa forma, o despertar para a realidade foi gradualmente surgindo durante o grupo
focal. Assim, com base na distribuição das falas dos enfermeiros contidas no Quadro 1, na
página a seguir, foram estabelecidos os temas geradores que representam o trabalho dos
enfermeiros, por eles descrito, conforme suas percepções da realidade da prática de
enfermagem vigente no HOSPED/UFRN, sem a sistematização da assistência de enfermagem
na instituição. Esses temas geradores denotam a conscientização da existência de problemas
no processo de trabalho, por meio da declaração da realidade.
A dificuldade do indivíduo em admitir que o processo de trabalho praticado não
esteja perfeito, e que existem falhas, ficou evidente nas justificativas de alguns enfermeiros,
ao serem questionados sobre as lacunas existentes na documentação, nos prontuários dos
clientes.
Alguns pontos de vista tenderam a se esconder na argumentação da competência
assistencialista do enfermeiro, para justificar a não realização dos registros. E, em outras falas,
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essa lacuna não foi sequer admitida, revelando um evidente desejo de omitir as imperfeições,
negando a ocorrência das mesmas.

Temas geradores
Assistencialismo

Respostas: o trabalho no HOSPED hoje está...
“De forma geral, o enfermeiro tem tido uma característica, digamos assim,
mais do que 50% assistencial. Poderia se definir, de forma geral, como
enfermeiro assistencialista.” (E3)
“Talvez a gente se envolva bastante com procedimento, como diz aqui que o
pessoal é praticamente assistencialista...” (E1)
Planejamento das “A gente programa as atividades, executa com aquilo que a gente faz, faz as
visitas de acordo com as necessidades do cliente e que se programa e se
ações
planeja.” (E4)
“No meu ponto de vista não existe nada sistematizado hoje.” (E1)
Evolução
de “Que na verdade não é a visita, é uma evolução de enfermagem. A visita é o
ato quando você colhe os dados pra colocar na evolução. Que a visita a gente já
enfermagem
aboliu. A gente faz hoje é a evolução.” (E3)
“No prontuário está sendo como uma visita ainda, e não como uma evolução
mesmo...” (E5)
“A equipe ainda não vê aquele instrumento como uma evolução de
enfermagem.” (E8)
“O que a gente faz hoje não é evolução de enfermagem.” (E6)
“Na verdade, a gente colhe todos os dados. Ali tem todos os dados da criança.
E a gente, na verdade, usa pra repassar o plantão.” (E5)
Registros
de “Na verdade, a visita sim [fica registrada], o planejamento não.” (E3)
enfermagem
“Muita coisa a gente deixa de registrar, a gente peca muito. A gente registra
muito pouco.” (E8)
“Ainda há alguns procedimentos que a gente deixa de registrar.” (E5)
“Agora, o prontuário em si, aquele, o documento, a gente registra muito
pouco.” (E1)
“Acho que 80% são registrados. São poucos os que a gente não registra.” (E2)
“Eu acho que existem ações não documentadas [...] a gente não registra.” (E3)
Quadro 1. Temas geradores relacionados a partir das falas dos enfermeiros pesquisados, em resposta
ao questionamento sobre como está acontecendo o trabalho do enfermeiro hoje no HOSPED

Ao esconder-se no assistencialismo, compreendendo-o quase que exclusivamente
como um dogma da técnica e dos procedimentos, o enfermeiro omite a dimensão gerencial do
cuidar. Para alguns, os instrumentos da SAE representam esta dimensão gerencial. Assim, ao
deixar de registrar os passos do processo de enfermagem, o diagnóstico, o plano de cuidados,
a prescrição de intervenções e os resultados obtidos, os enfermeiros omitem a gerência do
cuidar de seu processo de trabalho, ao mesmo tempo em que, ao executar ações que
tecnicamente competem a outras categorias, deixam de executar seu processo de trabalho.
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Nesse sentido, Azzolin e Peduzzi (2007) entendem que o processo de trabalho do
enfermeiro inclui o gerenciamento do cuidado e definem o PE como um instrumento que
possibilita qualificar a assistência de enfermagem, desde que sua aplicação seja embasada na
percepção da necessidade de cuidados individualizados aos usuários e orientada para o
cuidado integral. Dessa forma, as autoras reconhecem o PE como um instrumento para o
processo de trabalho do enfermeiro e afirmam que a sua utilização na assistência articulada às
atividades gerenciais caracteriza a forma mais abrangente da prática profissional de
enfermagem, sem a cisão entre o cuidar e o administrar.
A importância da gestão da unidade de internação para o enfermeiro é defendida por
Shimbo, Lacerda e Labronice (2008) pela participação deste como membro da equipe de
saúde, fazendo com que sejam necessárias novas competências e responsabilidades, não só
pela gerência da equipe de saúde, mas também da assistência direta ou indireta no cuidado do
paciente.
Ao priorizar uma competência em detrimento da outra – gestão ou cuidado, o
enfermeiro deixa de utilizar os conhecimentos atualizados produzidos por meio de pesquisas e
literatura, ao mesmo tempo em que confunde a gerência do serviço com a gerência do
cuidado, eximindo-se de responsabilidades que lhe competem.
Tudo isso contribui com a invisibilidade da enfermagem e a expõe a vulnerabilidades
diante das outras profissões de saúde. As justificativas para a não realização da SAE se
perpetuam em algumas falas:

Talvez a gente se envolva bastante com procedimento, como diz aqui que o
pessoal é praticamente assistencialista. Mas, às vezes, a gente se envolve
tanto com a assistência, até procedimentos que a gente podia delegar [...]
Então, aí a gente vê, em alguns hospitais o enfermeiro está muito na
burocracia, muito na supervisão, muito no mandar, e a gente está muito no
fazer. A gente tem que ter um meio termo aí. (E1)
Acho que 80% são registrados. São poucos os que a gente não registra. [...]
Não digo nem tanto no prontuário, mas nas nossas visitas ficam registradas.
(E2)

A postura defensiva ficou evidenciada nessa segunda fala, na qual o enfermeiro
afirma a existência de uma prática idealizada, com um percentual de registros inexistente.
Nessa afirmação, o mesmo sujeito que anteriormente negou as lacunas nos registros ora se
contradiz, ao admitir que não os realiza no prontuário do cliente, uma documentação formal,
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de valor legal. Contudo, ele afirma que faz registros na ficha de visitas da enfermagem, que se
constitui em um instrumento temporal, utilizado diariamente pelos enfermeiros, mas que não
é arquivada, sendo descartada após uso, deixando de ficar registrados os cuidados de
enfermagem.
Diante disso, um questionamento pode ser elaborado: mas por que a visita não fica
arquivada no prontuário? A resposta é simples, a visita de enfermagem (Anexo A) foi criada
pelos enfermeiros da instituição, no passado, para facilitar seu trabalho diário, contribuindo
para assegurar que todos os pacientes internados fossem vistos pelo enfermeiro e para facilitar
a passagem de plantão. Admite-se a importância do impresso para o momento em que foi
criado, não satisfazendo as necessidades atuais da prática de enfermagem.
Outro problema, é que, devido às restrições de recursos materiais, o instrumento
elaborado contempla quatro pacientes por folha, ficando inviável o arquivamento do mesmo
ao final do dia, não se constituindo, portanto, em um documento do prontuário. Essa
informação é do conhecimento de todos os enfermeiros, portanto, todos têm ciência de que as
informações registradas na visita de enfermagem (Anexo A) serão descartadas, não fazendo
parte do prontuário do cliente.
A discussão seguinte girou em torno da evolução de enfermagem, tendo existido
momentos de discordância entre os enfermeiros. Esse contraponto se deu devido à ausência da
sistematização e pela inconstância na utilização dos impressos pelos enfermeiros na
instituição, em alguns momentos existindo a ficha de visitas de enfermagem (Anexo A) e em
outros o impresso individualizado, que recebeu o nome de evolução de enfermagem (Anexo
B), sem, contudo, exercer a função à qual se propõe, conforme ficou evidenciado nas falas dos
enfermeiros, pela falta de consenso sobre a compreensão da finalidade desse impresso.

A intenção [...] É que a gente parta mais para evolução. Porque aquele
instrumento, ele permite que seja feito isso. Na verdade, a gente hoje ainda
não conseguiu registrar a aplicabilidade. (E3)
No prontuário está sendo como uma visita ainda, e não como uma evolução
mesmo [...] Porque na evolução a gente teria que comparar a evolução da
criança, se aqueles cuidados que a gente fez, se a criança está conseguindo,
está se recuperando, evoluindo. Como está sendo a evolução? [...] A
evolução é você avaliar o paciente e fazer a sua análise. De como está sendo
a evolução dele, com os cuidados de enfermagem. No caso, a evolução de
enfermagem. (E5)
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Diante dessas falas é possível afirmar que os enfermeiros não tinham clareza de
concepções sobre a visita e a evolução de enfermagem, demonstrando um desconhecimento
da diferença entre esses conceitos.
A visita de enfermagem é um impresso no qual se relaciona dados do paciente
assistido. E, como o próprio significado da palavra “visita” indica, foi criado para facilitar a
ida do enfermeiro de leito a leito, durante o horário de serviço na instituição, assegurando que
todos os pacientes internados fossem “vistos” por ele, não se constituindo em um documento
por ser um impresso múltiplo, com vários pacientes listados, e não ser arquivado no
prontuário.
A evolução de enfermagem consiste em avaliar os resultados obtidos a partir das
intervenções propostas para o cuidado. Nesse sentido, a Resolução nº 358- COFEN explica
que a avaliação é um:

Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas
respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento
do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de
enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da
necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de
Enfermagem. (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2009, p. 03).

Em consonância, Chaves (2009) afirma que a finalidade da evolução de enfermagem
é a de nortear a continuidade das ações, a modificação ou a finalização do plano de cuidados.
A evidência da ausência de registros revelou as fragilidades no processo de trabalho,
conduzindo os enfermeiros a acrescentarem mais justificativas para a não realização dos
mesmos, sendo o reconhecimento dessa lacuna marcado na fala a seguir:

Eu acho que existem ações não documentadas [...] que a gente até faz o
histórico na admissão dessa criança, que no final de tudo a gente aplica
uma evolução, mas não está documentando da forma devida. Eu acho que
ações da sistematização a gente até faz, mas a gente não documenta da
forma como deveria ser, ou seja, a gente não registra. (E3)

Diante da constatação dos enfermeiros sobre a falta de registros na prática da
instituição na época, o que havia sido previamente confirmado com a revisão dos prontuários
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no momento que antecedeu a pesquisa, decidiu-se por acrescentar um novo questionamento
no grupo focal sobre o que pensavam esses profissionais a respeito dessa lacuna no processo
de trabalho do enfermeiro do HOSPED/UFRN. Dessa forma, as falas a seguir relatam as
respostas dos enfermeiros ao questionamento sobre a prática sem os registros de enfermagem
e denotam a conscientização dos mesmos sobre o problema, tendo os temas geradores sido
estabelecidos conforme os conteúdos mais evidenciados, a partir da leitura do Quadro 2,
exposto a seguir:

Temas
geradores
Questão éticolegal

Resposta: A prática sem os registros...

“Fragmenta, a gente fragiliza. A gente fica passível de um processo éticoadministrativo.” (E8)
“A gente não atende a portaria do conselho, a 272, [...] se a gente tiver algum
tipo de fiscalização ética, a gente não atende. A gente tem que saber bem disso.”
(E3)
“A gente faz até prescrição, digamos assim, de uma forma não registrada.” (E5)
“A gente faz o balanço, orienta peso, orienta controle, orienta tudo. Mas, assim,
o registro é que não tem. Mas a sistematização, hoje, a gente faz, mas não está
regulado, não está registrado.” (E4)
Benefício para o “Mas eu acho que o paciente ainda não está perdendo, não está faltando.” (E4)
paciente
“Talvez ele não esteja perdendo, mas está deixando de ganhar.” (E3)
“Eu acho que é questão de conhecimento também. A gente não consegue
Conhecimento
avançar no conhecimento [...] a gente não avança. Não vai além daquilo, não
questiona.” (E8)
“A gente tem que procurar a informação, procurar a atualização nesse sentido.”
(E1)
“Na verdade, o foco da sistematização, hoje, é um foco preventivo. A gente
Fazer instituído
trabalha muito, hoje, com o foco curativo, ou seja, acontece um problema, a
gente faz...” (E3)
“A gente faz muito da sistematização, mas não tem registro do que a gente faz.
Porque, assim, a gente está aqui todos os dias, a gente sabe como está a evolução
do paciente, mas a gente não tem isso registrado.” (E4)
Quadro 2. Temas geradores relacionados a partir das falas dos enfermeiros pesquisados, em resposta
ao questionamento à prática sem os registros de enfermagem

A preocupação com a regulamentação das ações, com o aspecto ético-legal, está
implícito nas justificativas da busca por práticas sistematizadas, segundo declaração dos
enfermeiros, em especial com a existência de resoluções e o não cumprimento das mesmas.
Contudo, houve o reconhecimento da não realização dos registros, conforme se segue:
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A gente faz o balanço, orienta peso, orienta controle, orienta tudo. Mas
assim, o registro é que não tem. Mas a sistematização, hoje, a gente faz, mas
não está regulado, não está registrado. (E4)
A gente faz até prescrição, digamos assim, de uma forma não registrada.
(E5)

As práticas profissionais estão amparadas por legislação que regulamenta a profissão.
Assim, a enfermagem também é regida por leis e resoluções que os enfermeiros conhecem,
mas nem sempre protegem seu exercício de situações não previstas. Por isso, a afirmação de
realizar o que tem de ser feito está tão marcada nas falas, porém com o reconhecimento da
inexistência do devido registro das ações.
A evidência de lacunas no processo de trabalho dos enfermeiros no HOSPED/UFRN
sem a sistematização conduziu o grupo ao questionamento sobre os benefícios para o paciente
com a implementação da SAE, promovendo pontos de discordância entre os enfermeiros.
Principalmente no que diz respeito à autoavaliação da prática, do não conformismo frente aos
problemas, da inquietude dos profissionais, da busca por melhorias para o cliente na
assistência de enfermagem, conforme a fala a seguir:

Toda prática questionada, ela tende a crescer. Então, a partir do momento
que eu questiono minha prática, então, assim, ela tende a melhorar.
Realmente ele não está perdendo, mas ele está deixando de ganhar [...] E o
que a sistematização faz? Ela trabalha muito com a parte preventiva. E a
gente questiona a todo momento isso, porque a gente tem que prevenir a
infecção, a flebite, e a gente hoje trata. Se aparecer, a gente trata muito
bem. Mas esse não é o foco, hoje o foco é a prevenção. (E3)

A transcrição completa da fala expressa anteriormente demonstra as dúvidas sobre os
benefícios da SAE para o cliente. Essas reflexões levaram os enfermeiros a uma análise de
como poderia ser a assistência com a sistematização. A possibilidade de melhorias na
qualidade do atendimento contribuiu para uma avaliação sobre as possíveis falhas no processo
de trabalho sem a sistematização, o que se deixa de realizar e que ações poderiam ter sido
implementadas para a recuperação da saúde do cliente.
É importante ressaltar a existência de experiências com a SAE que demonstraram
aspectos benéficos para a assistência. Assim, ao confrontarem a teoria com a prática,
Longaray, Almeida e Cezaro (2008) verificaram que, em sua experiência, o processo de
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enfermagem estava sendo empregado adequadamente, uma vez que foram observados
benefícios para o paciente, com um cuidado qualificado e diferenciado, e a equipe de
auxiliares e técnicos de enfermagem conseguiu otimizar seu tempo de trabalho, tornando-o
ágil e eficiente em suas ações.
Outro tema de discussão foi o conhecimento dos enfermeiros, tendo sido citado em
mais de um momento como importante para a prática de enfermagem e para o crescimento
científico, conforme as falas a seguir.

A gente não consegue avançar no conhecimento, porque a gente não tem
passos a percorrer, a gente não segue. Então, a gente é aquilo ali. Se está
precisando de determinada técnica, ou de procedimento, a gente usa aquilo,
mas a gente não avança. Não vai além daquilo, não questiona. (E8)
Só para exemplificar: feridas. A gente tem muito pouco aqui, são cirurgias
simples, mas, quando tem uma, a gente tem sempre a dúvida do que usar.
Porque não é a nossa prática [...] a gente tem que procurar a informação,
procurar a atualização nesse sentido. (E1)

A enfermagem deve estar em constante atualização, visto que, diante das novas
descobertas da ciência, novos tratamentos e condutas são introduzidos nas práticas de saúde, o
que demanda a existência de profissionais capacitados para a assistência. A equipe em
questão tinha plena ciência dessa necessidade. No entanto, sabe-se que muitos enfermeiros se
inserem nos serviços e deixam a parte seu crescimento científico, eximindo-se de participar de
cursos, congressos, especializações e, até mesmo, da compra de livros, o que caracteriza
pouco investimento pessoal na busca por atualizações e novos conhecimentos.
Por outro lado, apesar de se tratar de um hospital universitário, na instituição deste
estudo não existe programa regulamentado de educação permanente com a enfermagem, o
que possibilitaria momentos de discussões compartilhadas, atualizações e novidades nos
cuidados de enfermagem. Entretanto, essa possibilidade não parece algo inatingível de se
realizar, conforme acredita a autora, pois a instituição apresenta um ambiente favorável ao
desenvolvimento de ações de educação, precisando encontrar a metodologia mais adequada
para o envolvimento de toda a equipe em capacitações.
A influência do modelo de saúde biomédico no processo de trabalho da enfermagem
foi percebida em algumas falas. O enfermeiro tem um processo de trabalho voltado para a
cura das doenças e, apesar de criticar esse modelo de assistência, sem perceber desenvolve
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uma prática automática, quase que mecanicamente, sem reflexão das ações, empenhando-se
na busca por soluções para os problemas surgidos nos serviços, conforme a fala abaixo:

Na verdade, o foco da sistematização, hoje, é um foco preventivo. A gente
trabalha muito, hoje, com o foco curativo, ou seja, acontece um problema a
gente faz. (E3)

A rotina de trabalho é difícil de ser superada, haja vista a indisponibilidade dos
profissionais para proporem mudanças nos serviços e à existência de obstáculos que
desestimulam a busca por transformações. Nesse sentido, Freitas, Queiroz e Souza (2007)
identificaram no discurso dos enfermeiros, em seu estudo, que, ao entrarem no mundo do
trabalho, muitas vezes não há intenção de aplicar o processo de enfermagem devido às
dificuldades encontradas no cotidiano, o que é agravado pela falta de estímulo da direção de
enfermagem e das instituições onde trabalham.
Em um estudo sobre o processo de trabalho de enfermagem, Pinho, Santos e
Kantorski (2007) identificaram no relato dos enfermeiros que, ao chegar em um serviço, o
profissional se depara com o sistema, acompanhando e adaptando-se ao seu referencialpadrão, não realizando a ruptura com ele, provavelmente por uma questão de adaptação do
enfermeiro à realidade posta, e não pela imposição da instituição.
A possibilidade de ruptura com os modelos assistenciais padrão vivenciados na
prática é compreendida pelo enfermeiro, embora não seja citada em seus discursos. Porém, a
mudança do processo de trabalho mais evidente com a implementação da SAE está na
percepção de organização do trabalho de enfermagem e nas etapas do PE.
As relações de poder existentes nas instituições de saúde devem ser consideradas nas
dificuldades de proposição e efetivação de mudanças. Assim, ao abordarem os sistemas
organizacionais, Shimbo, Lacerda e Labronice (2008) declaram que o enfermeiro muitas
vezes encontra em sua prática um modelo gerencial não definido, conduzindo as ações para a
resolução imediatista dos problemas, resultando em um trabalho nem sempre eficaz.
Acredita-se que os problemas institucionais contribuam para a estagnação dos
enfermeiros em suas rotinas de trabalho, contudo a natureza humana de cada profissional tem
uma influência determinante na postura de acomodação, indiferença ou indignação e revolta
assumida por eles diante das realidades. Assim, a possibilidade de ruptura com os modelos
assistenciais padrão vivenciados na prática é compreendida pelo enfermeiro, embora não
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esteja explícita em seus discursos, porém a premissa de mudança no processo de trabalho é
evidente e a implementação da SAE representa essa possibilidade.

5.1.4.2 Significados da SAE para os enfermeiros

As percepções dos enfermeiros sobre o significado do processo de enfermagem e a
SAE estão relacionadas abaixo, e demonstraram discordância no entendimento sobre os
termos “processo de trabalho” e “processo de enfermagem”, revelando uma lacuna no
conhecimento dos enfermeiros. Os temas geradores estão dispostos no Quadro 3, abaixo:

Temas
geradores
Processo de
trabalho de
enfermagem

Respostas: Processo de enfermagem ou sistematização da assistência de
enfermagem é...
“É a supervisão da equipe, a supervisão da equipe de nível médio, os
procedimentos que são inerentes ao enfermeiro, privativos.” (E1)
“Processo de enfermagem são várias coisas: além do paciente, tem a questão da
supervisão de equipe, tem a questão administrativa...” (E6)
“O processo de enfermagem já é um instrumento do processo de trabalho do
enfermeiro.” (E5)
“A gente trabalha mais com o processo de trabalho [...] O processo de trabalho
hoje está bem, o processo de enfermagem é que precisa melhorar...” (E3)
“É como se organiza as atividades dentro da enfermagem.” (E7)
“A questão de xerox. A gente passou por uma fase aqui que não tinha xerox.”
(E8)
“Aí também não existia a documentação, não é?” (E3)
“A sistematização vai nortear todo o foco de atenção do cuidar...” (E3)
Cuidado de
enfermagem
“Uma das vantagens da sistematização é você trabalhar a individualidade.” (E3)
“A gente não discute as teorias, e para aplicar a gente tem que discutir e
Déficit da
amadurecer. E ver qual a teoria mais aplicável.” (E8)
formação
universitária
“Eu acho que a formação acadêmica deficitária. Nós somos de várias épocas,
então, assim, a gente traz da nossa formação uma deficiência no processo de
enfermagem...” (E3)
“Falta formação para gente utilizar na prática.” (E5)
“A gente, que saiu há mais de 10 anos da universidade... hum, hum [sinal
negativo] processo de enfermagem.” (E1)
“É um conjunto das ações que a gente desenvolve no trabalho.” (E6)
Etapas da
sistematização
“Nas fases do processo, a gente não faz o diagnóstico [...] na gente só tinha
adotado o histórico e a evolução.” (E5)
“Desde o planejamento, até a admissão, e avaliação dos resultados, da nossa
prática, da nossa assistência, da nossa técnica...” (E3)
Quadro 3. Temas geradores relacionados a partir das falas dos enfermeiros pesquisados, diante da
questão sobre o entendimento do processo de enfermagem ou da sistematização
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A lacuna no conhecimento dos enfermeiros deve-se possivelmente ao déficit na
formação acadêmica sobre o tema, mas também revelou a compreensão de outros aspectos
envolvidos no cuidado, tais como a organização do serviço, as dificuldades de recursos
materiais e as etapas existentes na sistematização.
Os conflitos de concepções entre processo de trabalho de enfermagem, processo de
enfermagem e SAE vieram à tona durante as discussões, demonstrando que esses conceitos
não estavam claros na compreensão dos enfermeiros, conforme as falas completas expressas a
seguir.

Processo de enfermagem são várias coisas: além do paciente, tem a questão
da supervisão de equipe, tem a questão administrativa. Faz parte do
processo desde prover o bem material, chegar lá e ver se o oxigênio está
bem montado, se o impresso ainda tem, tudo faz parte do processo. É o
paciente mais isso. O processo de trabalho pra mim é isso. (E6)
O processo de enfermagem aqui... eu acho que tem muita coisa pra
caminhar ainda [risos]. Porque, assim, a gente trabalha mais com o
processo de trabalho [...] O processo de trabalho hoje está bem, o processo
de enfermagem é que precisa melhorar. Porque a gente trabalha bem, a
questão de providenciar material, de liderança, de supervisão. A gente
trabalha bem quando tem discernimento do que é nossa atividade e a do
técnico. A questão da multidisciplinaridade. Agora, o processo de
enfermagem... é que a gente deu o primeiro passo há pouco tempo, e que a
gente reconhece que precisa avançar e muito ainda. (E3)

Em estudo realizado nesta mesma instituição, Mororó (2006) percebeu que alguns
enfermeiros reconheceram seu processo de trabalho e advertiram para a falta de
sistematização, planejamento e discussões sobre o tema na instituição, no entanto, outros
revelaram desconhecerem suas funções à proporção que assumiam funções diversas, que
promoviam acúmulos e desvios de responsabilidades.
A mistura de significados entre os termos “processo de trabalho” e “processo de
enfermagem” persistia para os enfermeiros do HOSPED, revelando desconhecimento da
diferença entre os mesmos. Além do mais, a descrição de um processo de trabalho com
atribuições que não cabem à enfermagem, tais como providenciar material de expediente e
insumos para o serviço, confirmaram o estudo anterior, em que os enfermeiros desconheciam
suas funções, absorviam atividades e se desviavam de suas responsabilidades.
O cuidado individualizado foi associado à SAE e foi citado como uma vantagem da
sistematização, conforme a seguinte fala:
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Uma das vantagens da sistematização é você trabalhar a individualidade,
trabalhar o indivíduo na verdade, dentro de sua particularidade, cada um
com seu diagnóstico, cada um com seu planejamento, cada um com sua
evolução. (E3)

Considerar o indivíduo com suas peculiaridades é o desejo de todo cuidador. Assim,
o enfermeiro reconhece na SAE a possibilidade de direcionar o cuidado às peculiaridades de
cada indivíduo, como sujeito de desejos, vontades e necessidades específicas de seu problema
de saúde.
Nessa perspectiva, Freitas, Queiroz e Souza (2007) encontraram em seu estudo um
discurso dos enfermeiros coerente com os conceitos do processo de enfermagem, apontando
as etapas inerentes à sua implementação, destacando a importância do processo no cuidado
individualizado e, ainda, revelando a necessidade de aplicação de uma teoria para guiar e
fundamentar as ações durante os cuidados profissionais.
O déficit de saberes na temática da SAE na formação universitária, tanto no passado,
quanto no presente, foi apontado como um elemento dificultador do sucesso de sua
implementação nos serviços, conforme algumas falas.

Eu sou sincera, quem é mais antigo, tem mais tempo de prática, a formação
há mais de 10 anos... A gente não tinha muito claro o que é processo de
enfermagem! A gente escuta falar, mas a gente que saiu há mais de 10 anos
da universidade... hum, hum [sinal negativo] processo de enfermagem. (E1)
Falta formação para gente utilizar na prática, por exemplo: a gente recebe
os alunos, nenhum hospital universitário adota, e eles veem a teoria e não
conseguem colocar em prática, até porque os campos de estágios não têm,
não adotam. (E5)
O fato da gente não ter avançado mais dentro do nosso grupo vem de vários
fatores, mas eu acho que o primordial foi a nossa formação acadêmica. Eu
acho que a formação acadêmica deficitária... Nós somos de várias épocas,
então, assim, a gente traz da nossa formação uma deficiência no processo
de enfermagem, que a escola formou a gente para o processo de trabalho
[...] Porque a gente tem, digamos, boa vontade, incentivo, mas falta o
conhecimento do que seria processo de trabalho de enfermagem e das
ferramentas que a gente poderia utilizar para aplicar. (E3)

Muito se discute sobre a teoria aplicada à prática de enfermagem, e com a SAE não
seria diferente. A inclusão desse tema nos curso de graduação foi relativamente recente, fato
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alegado pela maioria dos enfermeiros pesquisados neste estudo, visto não terem sido
contemplados com esse tema em seus currículos. Outrossim, foi apontada a atuação dos
alunos recém-chegados da universidade, em formação atual, que sabidamente veem essa
temática nas salas de aula, no entanto não conseguem aplicá-la quando chegam nos serviços.
Mororó (2006) defendeu, em seu estudo, a importância de buscar melhorias nas
práticas de saúde, com a articulação entre ensino, serviço e usuário, preparando os
profissionais para lidar com as especificidades de um hospital pediátrico de ensino e
possibilitar maior integração. A autora sugere a criação de espaços de discussões coletivas
entre os profissionais, o que poderia ocorrer em momentos de educação continuada em
serviço, especificamente envolvendo a enfermagem, para abordagens sobre os fatores que
interferem no trabalho em saúde, na busca por uma assistência integral.
Por ser voltado para o ensino, o hospital recebe constantemente alunos dos diversos
cursos de graduação da universidade e, mais especificamente, de enfermagem. Dessa forma,
espera-se articulação entre todos os envolvidos no processo de saúde, direta ou indiretamente.
Assim, estão implicados, mesmo sem a devida consciência, os discentes, os docentes, os
profissionais da equipe multiprofissional e os usuários, e estes últimos esperam dos demais a
aplicação do conhecimento que lhes é passado.
A compreensão das etapas presentes no processo de enfermagem ficou clara em
vários momentos das discussões, tanto no que se refere à gradação do desenvolvimento de
cada fase, quanto na citação dessas fases, sabendo-se que o processo de enfermagem trará um
histórico de enfermagem, o diagnóstico, o planejamento, a prescrição de enfermagem e a
evolução de enfermagem.

5.1.4.3 Tornar um sonho em realidade

A viabilidade de implementação da SAE no HOSPED/UFRN se constituiu em um
dos questionamentos aos enfermeiros, uma vez que a prática da sistematização interfere
diretamente em seu processo de trabalho. Assim, foi preciso verificar as dificuldades e
facilidades envolvidas no processo, sob o ponto de vista da equipe. Abaixo, seguem-se os
temas geradores selecionados conforme as falas dos enfermeiros pesquisados em resposta a
estas reflexões, relacionando-se os caminhos a serem seguidos e demonstrando a
possibilidade de tornar real o sonho, conforme disposto no Quadro 4:
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Temas geradores
Questões
administrativas

Respostas: a viabilidade de implementação da SAE no HOSPED é...
“Primeiro tem que ser quebrada essas barreiras socioeconômicas.” (E3)
“Talvez nós tenhamos um pouquinho de dificuldade em termos de recursos
humanos.” (E6)
“Com certeza, com o rotativo que a gente tem, a gente não consegue.” (E3)
“Treinamento! Começar desde exame físico, avaliação de exames, do todo que
Treinamento da
envolve a adoção do processo.” (E5)
equipe
“Eu acho que é totalmente viável. Treinamento é o forte.” (E3)
“Eu acho que os protocolos foram vistos por um ou outro. A gente teria que
sentar e discutir.” (E4)
“Agilizar o treinamento da equipe, elaboração de impressos para serem usados
e melhoria dos que já existem.” (E6)
“Ver a questão da importância. Porque se o grupo de enfermeiros não achar
Motivação
que é importante a sistematização, não vai ter adesão...” (E8)
“Eu acho que o que está faltando mais para a gente é a motivação...” (E1)
“Sinceramente, eu acho que a palavra-chave da implementação da
sistematização é motivação.” (E4)
“Tem que ter alguém na frente, que levante isso aí, e leve em frente. Porque,
assim, a gente até tem a vontade de fazer, mas a gente não tem o
direcionamento, não tem a rotina, não tem a prática de fazer, aí a gente se
perde.” (E8)
Medo do fracasso “Talvez se ele fosse aplicado em sua totalidade, de fazer diagnóstico, de
prescrever, de evoluir e de fazer histórico... a gente não vai conseguir...” (E6)
“A gente viu na experiência anterior que teve dificuldade.” (E5)
“Porque, se deixar ela massacrar, a gente não vai conseguir não.” (E3)
“A gente até tem a vontade de fazer, mas a gente não tem o direcionamento,
não tem a rotina, não tem a prática de fazer, aí a gente se perde.” (E8)
“A gente nunca vai conseguir implantar mesmo como deve ser...” (E5)
“Eu acho que, tendo a característica do hospital de ser universitário, a gente
Hospital
está formando enfermeiros que serão nossos colegas, em pouco tempo.” (E5)
universitário
“Mais um motivo, nós somos um hospital escola, teríamos um diferencial.”
(E6)
Quadro 4. Temas geradores relacionados a partir das falas dos enfermeiros pesquisados frente ao
questionamento sobre a viabilidade de implementação da SAE no HOSPED

Nas discussões sobre a viabilidade de implementação da SAE, os enfermeiros
apontaram os problemas administrativos como desafios a serem superados, citando tanto os
recursos materiais, quanto os recursos humanos necessários à implementação dessa ação,
conforme as falas a seguir:

Às vezes, a barreira que a gente encontra não é muito nossa, é uma
barreira, digamos assim... de uma xerox, ou até mesmo de algumas coisas
que têm que ser melhorada para a gente conseguir aplicar... (E3)
Uma coisa importante, que eu tava aqui pensando, quando o processo
começasse [...] talvez nós tenhamos um pouquinho de dificuldade em termos
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de recursos humanos. Na hora em que gente faz um íntegro, assim, eu tenho
seis admissões, seis históricos, eu tenho seis histórias para colher, e aí,
porque, enquanto eu estou lá colhendo uma história, está bombando, tem um
monte de coisas. (E6)

Os encargos administrativos absorvidos pelos enfermeiros na instituição conduziram
esses profissionais ao entendimento da SAE como organização dos serviços; assim, foram
consideradas todas as implicações operacionais para a sua realização. Dessa forma, a
preocupação com os recursos materiais tornou-se uma constante no cotidiano dos
enfermeiros, levando-os a apontarem a ausência de regularidade de impressos como um
obstáculo para a continuidade do processo implementação da SAE, se constituindo em um
risco real para o insucesso da ação.
O dimensionamento de enfermeiros foi considerado um fator essencial para o
sucesso da SAE, visto que com um número insuficiente de profissionais não é possível
realizar as etapas previstas, com uma entrevista e exame físico, diagnóstico, planejamento,
prescrição de enfermagem e avaliação dos resultados obtidos com todos os pacientes
internados, obstaculizando a operacionalização do sistema.
A necessidade de capacitação foi justificada por algumas falas, inclusive com
citações sobre os conteúdos essenciais a serem abordados com a equipe de enfermagem,
conforme as falas a seguir:

Treinamento principalmente da equipe de enfermeiros, para que a gente se
sinta seguro, ao ponto de treinar a equipe de técnicos. Porque a gente sabe
da nossa fragilidade, então a gente tem que treinar a nossa equipe primeiro.
(E3)
O treinamento, ser treinado mesmo, desde o exame físico, em todos os
aspectos que envolvem o cuidado da criança, e... procedimentos. A gente
tem aqueles protocolos, mas ainda não foi uma prática adotada por todos, a
gente teria que discutir os protocolos, eu fazer o curativo igual ao seu, todos
os procedimentos serem iguais, todo mundo falar a mesma língua, eu acho
que isso é importante. (E5)

Os conteúdos citados pelos enfermeiros foram considerados um guia para a
montagem da capacitação elaborada para a equipe. Percebeu-se que essa equipe tinha pleno
domínio de saber do que é necessário para se realizar a SAE, pois foram elencados os
elementos essenciais ao processo, tais como envolvimento de toda a equipe de enfermagem,
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conhecimentos, revisão de protocolos institucionais, resgates de saberes apreendidos mais
remotamente, como o exame físico e outros.
Contudo, sabe-se das dificuldades de ruptura com as rotinas institucionalizadas, mas
também existem aquelas internalizadas pelos indivíduos, que não são demandadas por fatores
externos, mas precisam de quebra de paradigmas internos, pessoais, construídos ao longo da
vida, estes necessitando de força motivacional para que seja impulsionada. Dessa forma, foi
referenciada nesse momento por vários enfermeiros a motivação da equipe como elemento
essencial à mudança. Seguem-se algumas falas.

Então, eu recordo que a gente teve uma época que a gente ia auscultar, eu
lembro [...] a gente discutia, vinha aqui pra a Internet tirar uma dúvida.
Quer dizer, teve uma época que a gente estava fazendo isso, lá em cima.
Mas, aí vinha as questões, às vezes, econômicas do hospital, que a gente
agora precisa se motivar novamente. Que eu acho que o grupo é, assim, é
um grupo comprometido, aberto pra aprender. Acho que há falta, a gente
tem que procurar um ponto. (E1)
Tanto a gente tem que se sentir motivado pra isso, como também quanto à
equipe que vai trabalhar junto com a gente. Porque, assim, a gente já
passou por um processo semelhante, e a gente viu que era muito repetitivo
[...] Então, isso caiu em desuso, desuso, até que ficou abolido. (E4)

Acreditar que é possível é um grande passo para essa ação. Porém, o desânimo
esteve presente e deve-se ter cautela para que este não contamine toda a equipe e torne-se um
impedimento real para promover a mudança.
Freire (2010) defende que, na proporção em que o homem for conduzido a refletir
sobre sua situacionalidade, aprofundando o conhecimento do seu espaço-tempo, isso
aumentará sua consciência e compromisso com a realidade; dessa forma, sendo homem
sujeito, e não simplesmente um espectador, tenderá a intervir mais e mais.
Com isso, apesar do medo do fracasso nesta segunda tentativa de implementação da
SAE no HOSPED/UFRN, a equipe apontou as possíveis soluções para a superação dos
obstáculos já descritos. Ou seja, o receio não bloqueou o desejo de praticar a sistematização,
mas promoveu a inquietação e a busca por alternativas para a superação dos desafios postos,
conforme fala a seguir:
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Alguns trabalhos, eles mostram que a sistematização consegue ser melhor
aplicada quando o serviço desenvolver layouts diferenciados, por exemplo,
alguns serviços desenvolvem instrumentos que facilitam [...] Onde a gente
vê que eles conseguem aplicar é onde tem recurso tecnológico, e inventaram
mil e uma coisas que pudessem facilitar a aplicação da sistematização,
porque, se deixar ela massacrar, a gente não vai conseguir não. (E3)

Essa fala revelou que há sempre alguma alternativa para o que se apresenta como
problema. O grupo unido demonstrou que é possível buscar soluções conjuntamente e,
paralelas às exposições das dificuldades, foram também expostas alternativas, soluções
viáveis, demonstrações de envolvimento.
Por constituir-se em uma instituição de ensino, a responsabilidade de pertencer a um
hospital universitário foi citada pelos enfermeiros como um fator de comprometimento com o
aspecto acadêmico da instituição, conforme a fala a seguir:

Esse é um momento importante da nossa história aqui, na universidade.
Agora a programação do próximo ano, 2010, de ser implementado a
residência de enfermagem. Então, assim, como esse assunto nós estamos
vendo que é uma carência nossa e é uma necessidade do serviço, nada mais
justo que, agora, nós começamos pra ontem, sabe, esse treinamento. Para,
quando chegar um grupo de alunos, a gente estar preparado para receber.
Não que seja só isso, que seja mais um motivo, além de todos que já foi dito,
seja mais um motivo, nós somos um hospital escola, teríamos um diferencial.
(E6)

O momento importante citado pelo enfermeiro na fala acima refere-se à residência
multiprofissional em pediatria, iniciada no HOSPED em 2010, a qual recebeu dez residentes
nas diversas áreas de saúde, sendo dois da enfermagem, que encontram-se atualmente
inseridos na assistência.
O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde foi instituído pela Lei nº
11.129, de 30 junho de 2005, do Ministério da Educação (MEC), e iniciado na UFRN em
2010, tendo sido absorvidos residentes dos cursos da saúde e distribuídos nos quatro hospitais
da universidade.
A referência do enfermeiro à inserção de estudantes de pós-graduação no contexto do
hospital reflete uma percepção de cobranças por novas condutas profissionais, ou melhor, da
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autocobrança da equipe em se manter atualizada para com as práticas de enfermagem no
âmbito nacional.
Os residentes, em especial os de enfermagem, representam uma possibilidade a mais
para a efetivação da SAE no HOSPED, visto que, como enfermeiros recém-graduados, eles
estão em busca de aperfeiçoamento prático em uma área específica de saber. Nesse contexto,
espera-se que eles contribuam com a aplicação dos conhecimentos próprios da enfermagem
sobre a utilização da SAE e as etapas do processo de enfermagem, em suas práticas
assistenciais.

5.1.4.4 As mudanças esperadas pelos enfermeiros com a SAE

A seguir, estão expressas as expectativas dos enfermeiros com relação à SAE, nas
quais foram apontados os benefícios a ela atribuídos para o cliente, a instituição e para o
profissional, além da supervisão para a equipe de enfermagem e a necessidade de iniciativa
para alavancar o processo. No Quadro 5 encontram-se os temas geradores e as falas dos
enfermeiros pesquisados que conduziram às suas escolhas.

Temas
geradores
Benefícios
atribuídos à
SAE
Supervisão
de
enfermagem

Respostas: Mudaria...

“Vai definir melhor o papel do enfermeiro aqui, melhora também a qualidade da
assistência [...] e para o hospital a questão do ensino.” (E5)
“E fica mais organizado.” (E7)
“Se a gente conseguir implantar a sistematização, vai ajudar até no trabalho do
técnico, já vai ser o meio termo [entre assistência e supervisão].” (E3)
“Na questão até da supervisão, porque, quando a gente coloca a prescrição, a gente
vai estar acompanhando mais de perto os técnicos.” (E5)
“Daí a importância, realmente, de envolver o técnico nesse sentido...” (E1)
“A gente tem que fazer o diferente, vai ser um espelho, primeiro a residência, aí se
Iniciativa
não der... sabe... então se ficar só no fazer...” (E6)
“Eu acredito que se a gente não fizer... a gente já iniciou, mesmo que
insipientemente, mas iniciou...” (E5)
“A prática da sistematização é uma realidade nos grandes centros [...] então, é uma
realidade.” (E3)
Quadro 5. Temas geradores relacionados a partir das falas dos enfermeiros pesquisados em resposta ao
questionamento sobre o que mudaria com a sistematização
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Os benefícios esperados pelos enfermeiros com a SAE foram relatados e extrapolam
a esfera da assistência, envolvendo família e cliente, atingindo, além da dimensão gerencial, o
aspecto acadêmico inerente ao hospital de ensino. A supervisão junto à equipe de técnicos de
enfermagem foi apontada como uma possibilidade de melhoria no processo de trabalho da
enfermagem, conforme as falas a seguir:

Melhora também a qualidade da assistência para a criança e para a família,
não só a criança, mas também a família, que participa do processo do
cuidar, e para o hospital a questão do ensino, que vai ser um diferencial,
como a gente falou antes, principalmente com a residência
multiprofissional, que vem aí. (E5)
Daí a importância, realmente, de envolver o técnico nesse sentido, porque é
uma coisa que a gente sempre conversou muito, mas fica aquilo no
corredor: Olhe, pessoal, isso aqui é atribuição de vocês, isso aqui pode ser
feito por vocês [...] Aí a gente perde de estar fazendo um exame físico, de
estar fazendo um curativo mais complexo... (E1)

Começar um trabalho em busca de obtenção de algum resultado foi alegado como
uma necessidade para a implementação da SAE pela equipe. Isso pode ser entendido como a
premissa de se ter iniciativa, atitude, ação, para que o projeto funcione. Assim, “dar o
primeiro passo” ficou expresso conforme as falas a seguir:

Todo mundo já tem uma ideia mais ou menos do que era, e agora é
trabalhar de uma maneira que funcione realmente. Sendo avaliado, a gente
vai melhorando, eu acho que deve ser assim... mas tem que ser assim. (E5)
A gente vê nos trabalhos aí, alguns colegas que veem, que trabalham
tranquilamente a sistematização. (E3)

A reflexão de que a SAE é uma realidade em outros centros e que ainda não se
praticava nesse serviço, mesmo já tendo existido uma tentativa anterior a esta, levou os
enfermeiros a uma reflexão sobre o envolvimento, empenho, dedicação, ou melhor, de que
seria preciso determinação da equipe para que a SAE se realizasse de fato e se consolidasse
como uma prática institucionalizada.
As soluções importadas de outros lugares são criticadas por Freire (2010), o qual
defende que estas devem ser reduzidas sociologicamente, ou seja, avaliadas integralmente,
estudadas e interligadas em um contexto local. Precisam ser criticadas e adaptadas, para que
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possam ser reinventadas e recriadas pelo grupo que a recebe. Nesse sentido, o autor dá o
nome a isto de autovaloração, e que também significa desalienação.
Isso coincide com o pensamento dos enfermeiros, exposto desde o início deste
estudo, quando foi apontado o desejo de se conhecer outro serviço que tivesse a prática da
SAE, a fim de avaliá-lo e de se autoavaliar o nível de prática em que o grupo se encontrava,
para, a partir da comparação, buscar adaptações das soluções válidas para esta realidade.

5.2 SEGUNDO MOMENTO: ESTRUTURANDO O SABER

Neste item, estão descritas as ações desenvolvidas durante a pesquisa-ação,
iniciando-se pelo planejamento conjunto com os enfermeiros da capacitação para a equipe de
enfermagem, a elaboração do primeiro impresso, as discussões em pequenos grupos e os
demais impressos.

5.2.1 O primeiro impresso: o histórico de enfermagem

O histórico de enfermagem foi o objeto central desta discussão, portanto foram
abordados seus objetivos e importância para SAE. Ao discutir-se sobre o uso do histórico de
enfermagem elaborado pelos enfermeiros anos atrás, os enfermeiros que praticaram seu uso
discordaram sobre a aplicabilidade do mesmo e finalidade. Este primeiro histórico de
enfermagem foi utilizado por um curto período na instituição. Naquela época ficou decidido
pelo arquivamento dos mesmos na gerência de enfermagem, em uma pasta-arquivo, para
posterior resgate em caso de um reinternação hospitalar.
O primeiro ponto de desacordo entre os enfermeiros que vivenciaram essa prática foi
sobre o real resgate desse documento em um momento futuro, uma vez que, em muitos
momentos, ele continha informações arquivadas sem uma real aplicabilidade. A verdade é
que, mesmo após longo período sem utilizar o histórico, ainda existem vários deles
preenchidos e arquivados na gerência sem serem resgatados, se constituindo em informação
perdida.
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Outro item controverso foi sobre a incidência de doenças crônicas, tais como
síndromes, neuropatias, fibrose cística, e outras com histórico de vários retornos ao hospital
durante o ano. Algumas enfermeiras defenderam convictamente a necessidade desse histórico
ficar arquivado para posterior resgate.
Percebeu-se, nessa ocasião, a força do modelo hegemônico de saúde, biologicista,
centrado na doença do paciente. A dificuldade encontrada neste momento da pesquisa foi
fazer esses profissionais compreenderem que o enfoque da sistematização da assistência não
está centrado no diagnóstico médico, mas nas necessidades dos indivíduos.
Compreende-se que o histórico de enfermagem se constitui de entrevista e exame
físico, com a finalidade de levantamento de informações, para se proceder ao diagnóstico de
enfermagem, e a partir de então elaborar-se um plano de intervenções, aplicá-las, e
posteriormente avaliar-se os resultados na evolução de enfermagem. Está aqui um dos
principais erros dos profissionais de enfermagem: centrar-se no diagnóstico médico, para
elaborar o diagnóstico de enfermagem. Assim, foi realizada uma breve exposição sobre as
diferenças essenciais entre o diagnóstico de enfermagem e o diagnóstico médico.
Após estes momentos de informações e conteúdos, abriram-se as discussões para que
os enfermeiros pudessem se colocar sobre a aplicabilidade do histórico de enfermagem na
prática, as considerações do uso, as propostas de mudanças e a operacionalização do mesmo.
Nas discussões, ao menos naquele momento, o grupo optou pelo arquivamento do
instrumento de histórico de enfermagem em pasta-arquivo, na gerência de enfermagem, para
posterior resgate.
Essa atitude foi contrária ao que acredita a autora, contudo a decisão do grupo foi
respeitada. Com base neste resultado, buscaram-se estratégias para mudar a opinião dos
enfermeiros, o que se deu por meio da observação participante, uma vez que a autora é
também enfermeira da instituição. A atuação com pequenos grupos, discutindo, trazendo
argumentos, contribuiu para que o grupo passasse a compreender a finalidade do histórico de
enfermagem, como um instrumento direcionado ao cuidado de enfermagem que dará
sequência às demais etapas da SAE.
Um problema da descontinuidade da aplicação do histórico de enfermagem ocorreu
devido à falta frequente de recursos materiais, uma vez que este é um dos empecilhos para
implementação da SAE em outros serviços. A falta de cópias dos impressos foi citada como a
razão da descontinuidade no processo de implementação do histórico de enfermagem no
passado.
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O instrumento elaborado para o histórico de enfermagem, sugerido para testagem,
ficou dividido da seguinte forma: dados de identificação do paciente, dados de saúde do
paciente, necessidades básicas, exame físico e espaço para informações complementares. Na
construção desse instrumento optou-se pelas necessidades humanas básicas, em conformidade
como o processo de enfermagem proposto por Horta (1979).
A seguir estão expressas as respostas dos enfermeiros aos questionamentos sobre o
histórico de enfermagem, o objetivo, a aplicabilidade e a operacionalização. Os temas
geradores foram selecionados conforme interpretação das falas dispostas no Quadro 6,
estando relacionados abaixo:

Temas
geradores
Recursos
materiais

Sobre o histórico de enfermagem

“Nós deixamos de usá-lo porque acabou a xerox e ninguém tirou, aí ninguém fez
mais ele.” (E6)
“Eu estava afastada, aí quando eu voltei não tinha mais histórico, só tinha a
evolução.” (E4)
“É horrível [quando falta xerox], aí atrapalha o andamento do que a gente já
tinha iniciado... compromete o serviço.” (E8)
“Agora não pode faltar xerox, porque outro dia faltou e eu tive que fazer tudo na
mão, foi horrível, isso não pode acontecer...” (E5)
“Eu acho que ele devia ficar no prontuário.” (E8)
Arquivamento
do histórico
“Eu acho melhor ficar arquivado aqui na gerência de enfermagem.” (E2)
“Porque que a gente não coloca uma pasta-arquivo lá na enfermaria?” (E6)
“Ele fica arquivado aqui, quando a criança volta, aí tem a história do resgate...”
Resgate do
histórico em um (E6)
momento
“Eu acho mais fácil resgatar o histórico do que preencher tudo de novo.” (E8)
posterior
“Se você não resgata aqui, não resgata em lugar nenhum, porque se for para o
arquivo...” (E4)
“A gente trabalhava em outro serviço [...] a gente tinha pasta-arquivo numa
Diagnóstico
gaveta e quando ele chegava a gente só fazia o resgate, a volta dele, não ia mais
médico
atrás de fazer a história, antecedentes, tudo.” (E2)
“No nosso caso, os nefróticos, a fibrose cística, estes pacientes voltam, né?” (E4)
“Se é o segundo internamento, porque que ele internou, e a gente vai conhecer o
paciente aqui, mas não ia fazer todas as perguntas não.” (E5)
“Mas o histórico não vai mudar em nada, o internamento anterior não vai mudar
em nada, o que vai mudar é a queixa atual, o motivo do internamento atual, mas
o histórico é o mesmo.” (E4)
“Você sugere que cada criança que interne faça o histórico novamente, é isso?”
Frequência de
(E5)
realização do
histórico de
“Mas o histórico vai fazer em todo paciente, cirurgia eletiva vai fazer, por
enfermagem
exemplo, uma hérnia?” (E6)
Quadro 6. Temas geradores relacionados a partir das falas dos enfermeiros pesquisados em resposta
aos questionamentos sobre o histórico de enfermagem
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O primeiro tema gerador refere-se aos recursos materiais necessários à realização do
histórico de enfermagem, relacionado à utilização de impressos e ao conhecimento das
dificuldades desse acessório na instituição. Essa preocupação foi expressa anteriormente no
grupo focal com os enfermeiros, no diagnóstico situacional desta pesquisa, confirmando-se
aqui em uma dificuldade institucional a ser superada por meio da argumentação junto à
administração do hospital.
Por outro lado, a alegação da falta do impresso, e simplesmente o abandono da
prática do histórico no passado, revela um grau de descompromisso com a SAE e descrença
do enfermeiro no processo de enfermagem, conforme as falas abaixo:

Nós deixamos de usá-lo porque acabou a xerox e ninguém tirou, aí ninguém
fez mais ele. (E6)
Eu estava afastada, aí quando eu voltei não tinha mais histórico, só tinha a
evolução. (E4)

O compromisso é defendido por Freire (2010) como algo inerente ao homem e só
existe por meio da ação e reflexão. Assim, ao se inserir em um contexto histórico-social, o
homem tem seu eu construído pelas inter-relações com o meio e, dessa forma, pode estar
comprometido autenticamente, falsamente ou impedido de se comprometer verdadeiramente.
Corrobora-se o autor acima, quando ele defende que o compromisso autêntico se dá
por meio da percepção do homem de sua capacidade de transformar, atuar na realidade de
acordo com as finalidades por ele propostas, o que o faz um ser de práxis, capaz de refletir
sobre seu meio e mudá-lo. Assim, o autor acredita que o falso comprometimento ocorre
quando os sujeitos estão acomodados às situações problema vivenciadas, adaptando-se
passivamente às realidades em que vivem, diferentemente dos sujeitos impedidos, ou seja, as
maiorias que se encontram submetidas às minorias, por meio de ordens, sem poder de escolha.
A falta do impresso referente ao histórico de enfermagem não motivou o enfermeiro
a buscar aquele instrumento, demonstrando o não comprometimento na realização dessa etapa
da SAE. Compreende-se que tal atitude é explicada pela percepção errônea da finalidade do
histórico de enfermagem para a equipe em questão, não o direcionando para a coleta de
informações necessárias à construção do diagnóstico de enfermagem e informações que
subsidiarão as etapas subsequentes da sistematização.
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Assim, reconhece-se o desconhecimento do enfermeiro sobre o processo de
enfermagem, suas etapas e finalidades, em especial o histórico de enfermagem, definido como
sendo “um roteiro sistematizado para o levantamento de dados do ser humano (significativos
para a(o) enfermeira(o)) que tornam possível a identificação de seus problemas.” (HORTA,
1979, p.41).
Essa constatação foi confirmada na indagação sobre o arquivamento do histórico,
promovendo um momento de conflito entre a equipe, que demonstrou o apego ao diagnóstico
médico e a submissão às rotinas constituintes do serviço, conforme algumas falas:

Ele fica arquivado aqui. Quando a criança volta, aí tem a história do
resgate [...] aí eu não sei se seria tirar do prontuário e colocar no novo,
pegar o histórico que foi feito naquela outra vez e fazer uma ressalva... (E6)
A gente trabalhava em outro serviço com paciente de uma determinada
patologia... até porque eles não gostavam de ficar repetindo a mesma
história [...] a gente tinha pasta-arquivo numa gaveta e quando ele chegava
a gente só fazia o resgate, a volta dele, não ia mais atrás de fazer a história,
antecedentes, tudo. (E2)
Mas o histórico não vai mudar em nada, o internamento anterior não vai
mudar em nada, o que vai mudar é a queixa atual, o motivo do internamento
atual, mas o histórico é o mesmo. (E4)

A contradição expressa nesta última fala demonstra a ligação ao diagnóstico médico,
deixando implícita a necessidade dessa informação, uma vez que se admite a existência de
uma queixa atual para a internação corrente, mas reafirma-se que o histórico é o mesmo.
Pode-se questionar então qual histórico é o mesmo? O histórico médico, com o diagnóstico
médico? Ou o de enfermagem? – onde serão coletados dados para a elaboração do diagnóstico
de enfermagem, com utilização do raciocínio clínico, o julgamento e aplicação dos
conhecimentos próprios da Enfermagem para o cuidado.
Essas reflexões foram apresentadas gradativamente para a equipe, por meio das
discussões em pequenos grupos, e, aos poucos, foram associadas pelos enfermeiros que se
dispuseram a discutir os itens essenciais ao histórico de enfermagem para a prática na
pediatria, retirando-se uns e acrescentando-se outros, para a elaboração de um impresso que
atenda as expectativas da equipe para a prática da SAE.
Segundo Nóbrega e Silva (2009), o histórico de enfermagem pode ser formulado e
adaptado de acordo com as realidades investigadas, porém, para a sua consolidação, são
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necessários estudos, readaptações e formulações, a fim de que ele se torne um instrumento
indispensável para o auxílio ao cuidar.
Nesse sentido, os impressos foram construídos e apresentados à equipe de
enfermeiros para testagem. Tendo sido reelaborados e introduzidos na prática, até se chegar à
versão mais aceita pelo grupo.
Dentre as diversas características atribuídas por Freire (2010) para a consciência
critica, podem-se destacar o desejo no aprofundamento dos problemas, o reconhecimento da
possibilidade de mudança da realidade, os questionamentos, a investigação, o amor ao diálogo
e a abertura ao novo, sem descartar o velho.
Percebeu-se que os enfermeiros desenvolveram estas características da consciência
crítica quando questionaram, investigaram e, ao mesmo tempo em que se apegaram ao velho,
analisaram as possibilidades de mudança e permitiram a entrada do novo em sua prática.
Dessa forma, apesar da resistência demonstrada pelos enfermeiros durante o grupo
focal que discutiu o histórico de enfermagem, a introdução do mesmo na prática revelou
aceitação quase que imediata, tendo sido rapidamente aceito e internalizado pelo grupo, à
medida que se percebeu a finalidade real do mesmo e a contribuição das informações nele
contidas para a qualidade do cuidado prestado. Resistência expressa conforme relato abaixo.

Você sugere que cada criança que interne faça o histórico novamente, é
isso?(E5)

O argumento inicial sobre a dificuldade de operacionalização na aplicação do
histórico de enfermagem em todos os pacientes internados ficou rapidamente esquecida pelos
enfermeiros, uma vez que estes perceberam a importância da entrevista e do exame físico,
para a coleta de informações. A preocupação em estender o histórico para todos os pacientes,
inclusive os cirúrgicos, foi expressa conforme relato abaixo.

Mas o histórico vai fazer em todo paciente, cirurgia eletiva vai fazer, por
exemplo, uma hérnia? (E6)
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A introdução do impresso do histórico abrandou esses questionamentos, visto que se
percebeu a viabilidade de preenchimento do mesmo. Assim, ele passou a ser preenchido pelos
enfermeiros para todos os pacientes admitidos na instituição, excetuando-se a princípio os de
cirurgia eletiva de pequeno porte, por se caracterizarem como uma internação passageira,
optando-se nestes casos por iniciar os registros de enfermagem pela ficha de evolução diária.

5.2.2 Das discussões em pequenos grupos

As reuniões com pequenos grupos se constituem em momentos propícios para
“plantar sementes”, ou seja, lançar ideias e despertar reflexões entre os sujeitos envolvidos, na
busca por grandes resultados. Dessa forma, a estratégia de diálogos com grupos de três, quatro
ou cinco participantes por vez foi utilizada em vários momentos da pesquisa, sendo os
principais após o grupo focal com os enfermeiros sobre o histórico de enfermagem e durante o
treinamento com a equipe.
Para Freire (2010), o diálogo representa uma relação horizontal de um ser para com o
outro, é quando dois polos se unem com amor, esperança e fé no outro. E foi por acreditar na
força que tem um grupo que a autora deste estudo optou pela comunicação com pequenos
grupos.
A observação de campo foi realizada durante todo o período de coleta de dados,
assim, consideraram-se os registros de tudo o que pudesse orientar na análise sobre o
cotidiano do processo de trabalho nas enfermarias do HOSPED/UFRN, tais como a dinâmica
de internações, as demandas das enfermeiras, as relações entre os membros da equipe de
enfermagem e entre outros profissionais, os conflitos existentes na prática e os saberes
produzidos nesse contexto.
Essas observações cotidianas foram importantes no momento de realizar a análise
dos dados coletados e das discussões nos pequenos grupos. Esses momentos ajudaram a
compreender melhor as situações postas pelos sujeitos durante as reuniões e as tomadas de
decisão para as ações.
Os resultados obtidos nas discussões em pequenos grupos se revelaram por meio da
mudança de atitude da equipe de enfermagem para com as ações de implementação da SAE.
Conforme ocorreu com a aceitação do impresso do histórico de enfermagem, que se
institucionalizou rapidamente na prática dos enfermeiros, houve a participação dos técnicos e
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auxiliares nas aulas e prosseguiu-se com a testagem e aplicação dos últimos impressos: a
evolução e a prescrição de enfermagem.

5.2.3 Do treinamento para a equipe de enfermagem: construção coletiva do
conhecimento

A capacitação foi um dos primeiros elementos planejados para a pesquisa na
implementação da SAE na instituição, entretanto em uma pesquisa-ação as ações devem partir
dos sujeitos envolvidos, e assim ocorreu. Inicialmente com os questionários, a equipe apontou
o anseio de aprendizagem e atualização com a sistematização no serviço; posteriormente os
enfermeiros citaram esta necessidade premente durante o grupo focal.
Diante disso, um plano de aulas foi traçado pela autora, embasada nas solicitações de
conteúdos listadas pelos enfermeiros. No entanto, a educação em serviço envolveu outros
saberes construídos conjuntamente com a equipe, ao longo da pesquisa.
Desenvolveram-se ações com a equipe para a leitura de textos, o grupo focal sobre o
histórico de enfermagem, as aulas com pequenos grupos, a elaboração, testagem e retestagem
dos impressos e as discussões informais dentro do serviço. Todas se constituíram em
aprendizado da equipe, com erros, acertos, persistência e respeito aos limites.
O modelo de educação bancária criticado por Freire (1987) sugere que existe uma
dicotomia entre homem e mundo, como se os homens estivessem simplesmente no mundo e
não com o mundo e com os outros. Sabe-se que esse modelo está presente na realidade das
escolas brasileiras, e, porque não dizer, também nas universidades, nas ementas curriculares
preenchidas de práticas educativas amparadas na narração de conteúdos, sonoridade das
palavras, memorização de textos, sem a associação com os objetos estudados.
Esta talvez seja a razão pela qual, inicialmente, o planejamento da ação de educação
em serviço com a temática da SAE tenha sido pensado da forma convencional para cursos e
seminários, com carga horária prevista, data fixa, horário e cronograma de temas, a ocorrer no
auditório da instituição, utilizando-se recursos multimídia e textos para leitura.
Devido a autora ser servidora da UFRN, existia a possibilidade de registrar essa ação
como projeto de extensão, a fim de gerar certificados para os participantes, que em sua
maioria eram também servidores da universidade, o que se constituiu em um estímulo para a
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participação nos cursos de capacitações. E assim se procedeu: o curso foi registrado como
uma ação de extensão do Departamento de Enfermagem.
Distribuíram-se os temas em cada semana, para não sobrecarregar os participantes
com os novos conhecimentos. Contudo, como o grupo se constituiu de indivíduos inseridos
em um contexto, o planejamento não ocorreu conforme o esperado.
Logo ao primeiro dia marcado para o treinamento, percebeu-se a dificuldade de
trazer a equipe de técnicos e auxiliares para assistir aula na instituição, fora de seu horário de
trabalho, além do que choveu muito na cidade nesse dia, o que pode ter contribuído para o não
comparecimento dos participantes.
Alguns justificaram a ausência pelo volume de trabalho, ou outros compromissos,
porém, juntamente com mais duas enfermeiras presentes, o modelo tradicional de treinamento
foi reformulado, de maneira que abrangesse o maior número de auxiliares e técnicos de
enfermagem.
A metodologia da pesquisa-ação permite mudanças no planejamento, conforme
demandado pelos sujeitos pesquisados. Nesse sentido, com mais duas enfermeiras presentes,
buscou-se encontrar uma estratégia para este impasse: como envolver a equipe de nível médio
e fazê-la participar das aulas?
Ao abordar a educação libertadora, Freire (1987) defende que o ponto de partida é
sempre o próprio homem, mas, como não existe o homem sem o mundo e a realidade em que
está inserido, o movimento parte das relações existentes entre ele e o mundo, no homem e seu
aqui e agora, na situação em que está imerso.
Diante desta situação limite, optou-se por treinar a equipe durante o horário de
expediente, convocando pequenos grupos para exposição dos temas e discussões em um
tempo mais curto do que o planejado inicialmente. Em especial nas aulas que seriam
apresentadas pela autora, convidando os membros da equipe, durante o horário de plantão,
aguardando-se o melhor momento para trazer as discussões.
O primeiro tema sugerido pelos enfermeiros foi a sistematização da assistência de
enfermagem, a ser apresentado pela autora e uma enfermeira participante da pesquisa, já
familiarizada com a temática. Dessa forma, foi preparada uma exposição iniciando-se com a
apresentação da pesquisa em pauta, explicando a metodologia da pesquisa-ação, o primeiro
momento da SAE no HOSPED, o resgate do cuidar e a SAE como possibilidade para os
novos rumos da assistência, conceitos, diferenças entre os termos PE e SAE, as justificativas,
a legislação vigente, as etapas da sistematização e o papel do envolvimento de todos os
membros da equipe de enfermagem.
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A decisão das discussões em pequenos grupos foi importante para os passos
seguintes. Assim, as aulas foram aplicadas na antessala da gerência de enfermagem e na
própria gerência de enfermagem, tendo sido repetidas em turnos e dias diferentes. As aulas
em pequenos grupos favoreceram a participação dos sujeitos, se constituindo em uma
oportunidade de interação, questionamentos, reflexão e sugestões para as ações subsequentes
de implementação da SAE.
Conforme defende Freire (1987), ninguém educa ninguém, nem o homem educa-se a
si mesmo; os homens se educam em comunhão, por intermédio do mundo.
O segundo tema trabalhado se constituiu na revisão dos protocolos de enfermagem
da instituição, sendo dirigido também pela autora. Seguiu-se a mesma modalidade aplicada na
semana anterior, as discussões com grupos pequenos, em vários turnos e horários diferentes,
ficando a autora na instituição à espera da disponibilidade de participação dos sujeitos.
Para a revisão foi realizada uma leitura criteriosa da autora, a qual destacou os pontos
essenciais para as discussões, elaborou um roteiro para sequenciar os temas a serem revisados
e mediou as discussões em pauta.
A revisão dos protocolos feita pelos enfermeiros da instituição, nesse momento, foi
baseada na vivência prática e nos conhecimentos adquiridos por cada enfermeiro, o que
contribuiu para a disseminação do conteúdo dos protocolos já existentes, uma vez que nem
todos os enfermeiros tinham realizado uma leitura criteriosa desse documento.
Admite-se que a revisão embasada na literatura seria a mais indicada, porém essa
ação demandaria um tempo superior ao previsto para este estudo e permitiria a realização de
uma nova pesquisa científica, não sendo, portanto, possível naquele momento. Entretanto,
foram realizadas pequenas alterações nos protocolos, sugeridas pelos enfermeiros e elaborado
um relatório (Apêndice H) da revisão dos protocolos. Esse relatório foi disponibilizado à
gerência de enfermagem e à direção acadêmica da instituição, a fim de que possa servir de
subsídio para novos estudos a serem desenvolvidos pelos enfermeiros ou de planejamento de
futuras ações educativas com a enfermagem.
O diagnóstico de enfermagem em pediatria e o exame físico na criança foram temas
que não puderam ser repetidos, visto que foram apresentados por professores convidados.
Esses momentos tiveram boa participação da equipe, talvez por se tratar de convidados, ou de
profissionais estranhos à prática da equipe, e isso instigou a curiosidade e promoveu a
presença significante dos sujeitos.
O quinto momento da capacitação ocorreu por meio da discussão em pequenos
grupos, não se constituindo em um momento único. Por se tratar das discussões sobre a
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operacionalização da SAE, elas transcorreram concomitantemente à introdução de novos
impressos na prática e este momento foi concluído com a elaboração e testagem do último
impresso.

5.3 TERCEIRO MOMENTO: CONSTRUÇÃO DOS DEMAIS IMPRESSOS

Após a aceitação do impresso inicial, que foi o histórico de enfermagem, as
mudanças propostas subsequentes foram mais rapidamente aceitas pela equipe. Paralelo à
capacitação da equipe sobre a SAE, cada impresso modificado foi sendo introduzido na
prática.
Após o histórico de enfermagem, a etapa seguinte da sistematização é o diagnóstico
de enfermagem. Neste caso, não foi necessário um impresso específico, pois decidiu-se que o
local do registro do diagnóstico seria no impresso do histórico, ao final da entrevista e do
exame físico.
Houve dificuldade dos enfermeiros com a manipulação da NANDA-I, taxonomia
escolhida para este estudo, embora a equipe tenha recebido a valiosa contribuição da aula
desenvolvida pela professora convidada, durante a capacitação para a equipe. Esse momento
significou um estímulo para os enfermeiros, motivando-os à persistência nas práticas de
implementação da SAE. Disponibilizaram-se para esta pesquisa dois exemplares da NANDAI (2009/2011), para que os enfermeiros buscassem conhecer os diagnósticos de enfermagem e
familiarizar-se com as terminologias.
Um fator surpresa observado pela autora durante a fase de implementação do
diagnóstico foram as dificuldades demonstradas pelos estudantes da graduação de
enfermagem que passaram em estágio neste período, bem como das residentes de enfermagem
do serviço. Sabe-se que a SAE está inserida nas ementas das disciplinas; assim, acredita-se
que esteja sendo discutida pelos discentes em sua formação acadêmica. Com isso, esperava-se
que, com discussões mais recentes da temática, eles pudessem contribuir com seus
conhecimentos para a construção da sistematização na instituição.
A fase subsequente da SAE é a elaboração da prescrição de enfermagem, porém
percebeu-se que esta seria a etapa mais difícil para implementar. Então, optou-se pela
modificação do impresso utilizado diariamente pelos enfermeiros, denominado como
evolução de enfermagem (Anexo B), mas que, conforme as discussões ocorridas com os
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mesmos, havia sido caracterizado como uma visita de enfermagem, uma vez que algumas
informações não tinham finalidade prática e apenas repetiam-se dados já existentes em outras
partes do prontuário. A evolução de enfermagem passou por três modificações até se chegar à
versão final (Apêndice F), atualmente em uso na instituição.
O último impresso proposto foi o referente à prescrição de enfermagem. Nas
discussões em pequenos grupos, foi sugerido que se tentasse usar uma prescrição de
enfermagem em algum impresso de posse da equipe de enfermagem, para facilitar o
manuseio.
Assim, foi utilizado o verso do formulário de controle hídrico empregado na
instituição, no espaço acima das anotações de enfermagem. Inicialmente ficou decidido por
deixar a prescrição em branco, mas depois optou-se por colocar algumas prescrições fixas,
comuns à maioria dos pacientes, deixando-se linhas em branco para novas prescrições.
Percebeu-se que este foi o impresso de maior dificuldade de implementação, tendo
sido observadas resistências até mesmo pela equipe de enfermeiros, que optou, em muitos
momentos, por executar o cuidado, ou mesmo delegá-lo, mas sem prescrevê-lo, alegando, na
maioria das vezes, o envolvimento com as demandas da instituição.
Sabe-se que a prática empírica predomina em muitas ações dos enfermeiros,
portanto, embora conheçam os caminhos da cientificidade para o desenvolvimento do
processo de enfermagem, muitos enfermeiros resistem às mudanças de suas práticas
cotidianas e persistem na realização do cuidado, sem o registro expresso dessa ação. Esta
atitude comumente observada na enfermagem contribui para a invisibilidade dessa categoria,
tão questionada no meio profissional.
Segundo Alves, Lopes e Jorge (2008), essa se constitui em uma das dificuldades do
processo de enfermagem, que encontra nas instituições uma prática clínica de cuidados
voltados para as tarefas, priorizando os serviços e não as necessidades do paciente, resultando
num trabalho automatizado e burocrático.
Talvez isso represente um dos grandes obstáculos para a institucionalização da
prescrição de enfermagem nos serviços que implementam a SAE, por se constituir em uma
quebra de paradigma, com mudança de cultura dos profissionais e rompimento com o modelo
biomédico exclusivo. O que pode promover confrontos com outras categorias de saúde,
devido às decisões prescritivas dos cuidados determinados pelos enfermeiros, apresentando-se
como um desafio para a consolidação do PE nas instituições.
A equipe de técnicos e auxiliares acatou as prescrições elaboradas pelas enfermeiras,
porém a escassa prática desse exercício, o baixo número de prescrições e as dificuldades
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vivenciadas pelos enfermeiros contribuíram para a não consolidação desta etapa da
sistematização.
Durante a implementação deste último impresso deu-se o afastamento das atividades
de plantão da autora, para o processo de conclusão da pesquisa, portanto esse momento não
foi vivenciado na prática pela mesma, o que impossibilitou alguma intervenção, tendo sido
apenas expectadora desta fase, acatando prontamente as sugestões dos participantes. O
impresso finalizado (Apêndice G) segue em fase de implementação, uma vez que foi o menos
aceito pela equipe. E, dado o tempo de finalização da pesquisa, prossegue-se na tentativa de
aceitação e incorporação do mesmo pela equipe de enfermagem, em sua rotina.

5.4 QUARTO MOMENTO: AVALIANDO A AÇÃO

A análise das entrevistas ocorreu por meio da transcrição das gravações das
entrevistas para a forma de textos, realizando-se leituras e releituras, até chegar aos temas
geradores mais apontados pelos enfermeiros pesquisados. A etapa seguinte transcorreu a
partir das interpretações das falas e das inferências com os autores, encontrando-se pontos de
congruências e discrepâncias.

5.4.1 A mudança no processo de trabalho do enfermeiro

A transformação ocorrida no processo de trabalho do enfermeiro a partir da
introdução do processo de enfermagem na prática do HOSPED foi um resultado declarado
pelos enfermeiros, ao serem questionados sobre suas percepções de mudanças em suas rotinas
de trabalho após a pesquisa.
A realização de algumas etapas do processo de enfermagem durante o processo de
implementação da sistematização da assistência modificou a rotina de trabalho do enfermeiro
no HOSPED. Dessa forma, o tempo foi um dos itens abordados, visto que, diante de novas
atribuições, as atividades dos enfermeiros foram aumentadas e, com elas, o volume de
trabalho foi citado.
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Assim, no Quadro 7, disposto a seguir, encontram-se as falas dos enfermeiros
pesquisados que conduziram à escolha dos temas geradores a elas relacionados.

Temas geradores
Etapas da
sistematização

Mudanças na rotina de trabalho após a implementação da SAE
“A implementação do histórico de enfermagem [...] a evolução de enfermagem
[...] o exame físico...” (E9)
“O histórico de enfermagem [...] a prescrição de enfermagem [...] e o
diagnóstico...” (E6)
“Quando o paciente chega mudou... tem que preencher o histórico.” (E8)
“Quando o paciente chega, tem o histórico, você vai ver o paciente, você
examina, você palpa, isso aí realmente mudou.” (E1)
“Eu gostei do impresso da evolução e do histórico [...] o exame, eu me
aprofundei mais no exame, por conta do histórico.” (E4)
“Tanto a evolução, como o histórico, eles vieram realmente pra ficar aqui... a
nossa rotina mudou.” (E2)
“Cada paciente que chega, a gente tem oportunidade de colher o histórico [...] a
evolução que a gente já tinha de uma forma... já tinha começado, mas como a
pesquisa começou, aí teve o aperfeiçoamento, também melhorou.” (E7)
“A gente ficou mais organizada [...] a padronização do impresso ajudou na
Organização
sistematização, até na idealização da assistência.” (E6)
“Teve o preenchimento de impressos [...] mudou a passagem da visita dos
pacientes, que a gente se prende mais ao que está escrito ali no papel.” (E8)
“Ficou mais organizado [...] melhorou a organização das tarefas.” (E7)
Valorização da “A gente começou a ver a sistematização de outra forma, como parte da nossa
rotina.” (E5)
sistematização
“A própria sistematização que antes não fazia, ou então, que não tinha ciência
do que faz, do registro, de registrar...” (E1)
Quadro 7. Temas geradores relacionados a partir das falas dos enfermeiros quanto ao questionamento
sobre as mudanças ocorridas na rotina de trabalho com a implementação da SAE

A respeito do tempo disponibilizado com a sistematização, surgiu a constatação de
que, com ela, gasta-se mais tempo para a visita diária do que o previsto, e, por essa razão, o
profissional se aproxima do cliente, inteirando-se mais de suas necessidades, conforme as
falas a seguir:

Antigamente a gente conseguia passar a visita leito a leito, todos os
pacientes, no horário da manhã. Hoje em dia, se eu tiver só no plantão, eu
não consigo, não dá... O que aumentou? Por que não dá tempo? [...] você
acaba gastando mais tempo, porque, antigamente, quando tinha aqueles
menos grave, eu passava mais rápido, digamos assim. Hoje em dia a gente
tem que parar... por isso que demora mais, porque eu cheguei mais perto do
paciente agora... (E6)
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A evolução, porque a gente escreve menos, tem como a gente ver na visita,
de lembrar, até de questionar o paciente, de observar num paciente, e
também serve como um instrumento de passagem de plantão. (E4)

É compreensível a preocupação dos enfermeiros com o aspecto tempo para executar
as tarefas a eles atribuídas, especialmente quando se sabe da existência de um
dimensionamento de pessoal quantitativamente insuficiente.
Contudo, se deve lembrar que muitas dessas atribuições internalizadas pelos
enfermeiros representam desvios de seu processo de trabalho, que lhe foram acrescentados
culturalmente pelo serviço, tais como coleta de exames, provimento de insumos, burocracias,
e até mesmo funções de outros profissionais quando da ausência destes, como nutricionista,
assistente social, psicóloga, dentre outros.
Entretanto, percebeu-se o reconhecimento da importância do histórico de
enfermagem para o cuidado e a aproximação com o cliente, com dados coletados pelo
enfermeiro e o exame físico, o que ficou evidenciado em algumas falas.

O histórico de enfermagem [...] a gente esperava muito a história do
médico, o que ele ia fazer, e agora não, a gente faz o histórico. (E6)
O histórico foi uma coisa que foi bom pra gente, porque a gente vai lá, faz o
exame físico, a gente vê o paciente. O que antes a gente só avaliava e não
registrava, hoje a gente avalia e registra. Então foi um impresso muito bom,
eu acho que não só pra mim, mas eu acho que pra equipe. E ele veio com
grandes fins lucrativos, veio realmente pra acrescentar, pra aumentar, pra
valorizar o que a gente está fazendo no dia a dia, que a gente não estava...
se fazia, mas que a gente não registrava. (E2)
Cada paciente que chega, a gente tem oportunidade de colher o histórico. A
partir deste histórico é que a gente passa a pensar melhor, as ações, o plano
de cuidados. No momento que você colhe o histórico, você está mais
próximo do paciente, já faz o exame físico, então acrescentou nisso. (E7)

Cada uma das falas acima representa os valores atribuídos ao histórico pelos
enfermeiros. O primeiro deles foi a valorização de uma história coletada pelo enfermeiro, com
a visão desse profissional, o que contribuiu para a aproximação maior com o cliente.
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Esta proximidade com o ser cuidado e sua família ampliou a possibilidade de se
estabelecer vínculo por meio da corresponsabilização no cuidado, no compromisso de tentar
solucionar os problemas identificados e no maior envolvimento.
A tentativa de implementação da prescrição de enfermagem e do diagnóstico foi
elencada pelos enfermeiros com mudanças propostas, mas não concretizadas. Contudo,
percebeu-se a conscientização do papel de cada umas dessas etapas, evidenciado pela
preocupação expressa nas falas por não ter ocorrido a contento:

A prescrição de enfermagem, que a gente não fazia e agora a gente tá
fazendo, com um pouco de dificuldade, também, por causa do volume de
trabalho, mas a gente está fazendo... (E6)
E o diagnóstico que nós estamos tentando também, e que nós estamos nos
adaptando, mas estamos tentando fazer, até manuseando melhor o livro
(NANDA-I), pra conseguir acesso a esses diagnósticos. (E6)
A questão do diagnóstico pra mim ainda está muito distante, não estou
conseguindo... (E8)
A parte de prescrição a gente só começou, mas não teve andamento, porque
a gente precisa de mais tempo, de mais profissionais, aí a gente acabou
ficando por aí. (E7)

Acredita-se que a prescrição de enfermagem representa uma quebra de paradigma do
próprio profissional, que precisa confiar nas suas capacidades, nos conhecimentos adquiridos,
e acreditar que ele é capaz de prescrever as intervenções com base nos problemas apontados e
nos resultados esperados.
Muitas das intervenções nos cuidados aos clientes que acontecem nos hospitais hoje
são decorrentes de prescrições de enfermeiros, no entanto isso se dá sem a percepção dos
mesmos de suas ações e conhecimentos. É uma prática sem registros, normatização ou
regularidade, contribuindo para invisibilidade desse profissional.
Sabe-se que a prescrição de enfermagem ainda é questionada por alguns profissionais
de enfermagem que desconhecem seus direitos e seus limites também. Ela representa uma
etapa a ser buscada, a fim de sanar dúvidas, visualizar os resultados e praticá-la sem receios,
com o registro das ações delegadas e efetuadas pela enfermagem.
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As ações desenvolvidas por meio da pesquisa foram reconhecidas pelos enfermeiros
devido à mudança de concepção dos mesmos para com a SAE. Assim, o olhar diferente da
equipe para com a sistematização surgiu na fala abaixo:

A gente começou a ver a sistematização de outra forma, como parte da
nossa rotina, porque antes não era... A gente fazia só a visita, mas não
sistematizada com o histórico, com o exame físico direcionado. (E5)

Diante desta declaração de entendimento da SAE como parte da rotina do enfermeiro
do HOSPED, espera-se que, naturalmente, a equipe busque aperfeiçoar as etapas não
completamente consolidadas. Percebe-se que a sistematização de fato passou a ser visualizada
como algo mais do que papéis a serem preenchidos. Ela representou um enriquecimento da
equipe, com aproximação do cliente, aprendizado, organização, retorno às discussões, a
prática do exame físico e outros.

5.4.2 As dificuldades vivenciadas na implementação da sistematização de enfermagem

As referências às dificuldades para a implementação da SAE foram uma constante
em todos os momentos da pesquisa, desde o diagnóstico situacional até a avaliação final dos
resultados obtidos, demonstrando a existência de uma equipe altamente consciente dos
obstáculos existentes e da necessidade de buscar soluções conjuntamente com os implicados,
para a efetivação de mudanças duradouras.
Nesse sentido, expressam-se no quadro abaixo as dificuldades apontadas pelos
enfermeiros durante as etapas de implementação da SAE, desenvolvidas por esta pesquisa. As
falas dos enfermeiros que compõem o Quadro 8 embasaram a escolha dos temas geradores,
conforme exposto mais adiante.
Iniciando-se pela problemática dos recursos disponíveis. Assim, as deficiências
quantitativas de recursos foram citadas como dificuldades encontradas no decorrer do
processo, tanto materiais quanto de pessoal.
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Temas
geradores
Recursos

Dificuldades encontradas

“O impresso, porque aqui é uma dificuldade...” (E9)
“Dificuldades administrativas, tipo assim, algumas vezes a gente precisava de um
impresso, aí não tinha mais...” (E6)
“A questão do trabalho, que infelizmente a palavra é esta, é trabalho, veio mais
trabalho, né? E que não seria mais trabalho se fossem mais pessoas.” (E6)
“O histórico eu sinto dificuldade quando chega paciente, assim dois, três, e a gente tá
só, aí eu percebo dificuldades porque, assim, não tem só isso, né? Tem outras coisas.”
(E8)
“A gente não tem o tempo, não tem a quantidade de profissionais...” (E1)
“De repente a gente ficou com muitos impressos, a gente passou a ter um histórico,
uma evolução, uma prescrição.” (E2)
“Os impressos, que alguns dias faltaram...” (E7)
“Acesso ao prontuário, quando a gente chegava pra pegar o prontuário, à tarde, para
fazer uma prescrição já estava acabando o dia.” (E2)
Etapas do “O médico, ele questiona, eu acho que o nome prescrição pesa, sabe? Que prescrição?
Tá prescrevendo o quê ?” (E6)
PE
“A prescrição de enfermagem pra mim, ainda tá assim, num impasse.” (E8)
“Os diagnósticos da NANDA, eu tenho dificuldade.” (E8)
“Falta melhor operacionalizar isso, pra ficar definido... A dificuldade é estabelecer
mesmo uma rotina pra gente fazer as prescrições, que crianças, se são todas, ficar
fechado se vão ser todas as crianças, quais as crianças e os turnos.” (E5)
“A prescrição de enfermagem, a minha grande dificuldade foi aí...” (E2)
Adaptação “Durante a aplicação dos impressos, a primeira parte [...] as informações estavam
muito junto e estavam confundindo muito.” (E8)
ao
impresso
“Na parte do preenchimento. Quando a gente não estava adaptada ao impresso, você
fica meio perdida, aí vai passando os dias, você vai se adaptando, mas agora não vejo
dificuldade, não.” (E7)
Visão
do “Tempo, e eu acho que vontade, porque, assim, muitas vezes nos faltava tempo, nos
profissional faltou tempo, e muitas vezes, até, a gente tinha tempo, mas faltou eu acho que
interesse.” (E4)
da SAE
“Eu fui uma que relutava em fazer, por quê? [...] coisa que a gente ia prescrever, pra
gente mesmo fazer... coisa que a gente já fazia.” (E4)
“Uma outra coisa é que aqui, o fato da gente ser muito assistencialista, a maior parte
das coisas que a gente prescreve, somos nós mesmos quem vamos realizar, então eu
estava prescrevendo uma coisa que acabava que eu ia fazer, ou que o colega que
estava comigo no plantão ia fazer, e não que o técnico que ia fazer. É a divisão do
trabalho, aí que ficava difícil, não é?” (E2)
Quadro 8. Temas geradores relacionados a partir das falas dos enfermeiros em resposta ao
questionamento sobre as dificuldades encontradas durante a implementação da SAE na instituição

Algumas falas revelam preocupações relacionadas tanto com a etapa da prescrição
quanto com os recursos humanos, pois, quando o enfermeiro coloca em xeque a possibilidade
de priorizar as prescrições para alguns pacientes, fica expresso nas entrelinhas de sua fala o
dimensionamento reduzido de pessoal para concretizar a sistematização em todas as suas
fases, conforme as falas abaixo:
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O impresso, porque aqui é uma dificuldade... Você tá tentando fazer o
serviço direitinho e, daqui a pouco, acabou o impresso. Aí volta tudo para
aquele impresso antigo. (E9)
A gente não tem o tempo, não tem a quantidade de profissionais, tem muita
demanda que não é da enfermagem. E aí a gente, às vezes, deixa de fazer o
exame físico, de fazer uma ausculta, porque tem que providenciar o exame,
porque tem que atender uma solicitação do médico pra saber coisas, ou
procedimentos que não são da enfermagem [...] a gente ainda toma pra
gente, pra resolver ações que não são da enfermagem, aí lógico fica... aí
porque não dá tempo, porque tem muita coisa pra resolver, aí quando a
gente for ver, não são realmente do serviço da enfermagem... (E1)

Estes obstáculos operacionais para a consolidação da SAE não são exagero dos
enfermeiros, visto que eles realmente poderão influenciar positiva ou negativamente no
processo. Entretanto, no passo inicial deste estudo, existiu um diálogo com os gestores, do
qual pode-se presumir a ciência dos mesmos com relação a importância da sistematização
para o cliente e para a enfermagem do HOSPED e, mais precisamente, para a própria
instituição, devido à documentação legal produzida.
Diante disso, acredita-se que, com uma equipe de enfermeiros mais sensibilizada
para a SAE, argumentos corretos serão utilizados junto aos gestores, em defesa de sua
manutenção e ampliação, em momentos oportunos.
As dificuldades com as etapas da prescrição e do diagnóstico de enfermagem já eram
esperadas pela autora e ficaram evidenciadas nas falas abaixo.

Me perguntaram, o que é isso aqui? [...] no dia em que eu fui questionada,
foi porque um colega técnico de enfermagem disse: “Ah, enfermeira, essa
prescrição de enfermagem aqui...”. Aí o médico fez: “Como é, menina?
Estão prescrevendo o quê?”. Aí tudo bem, ele percebeu pelo peso do nome,
prescrição... (E6)
Os diagnósticos da NANDA, eu tenho dificuldade, porque eu acho os
diagnósticos da NANDA meio assim, sabe? Diagnósticos compridos, que
envolve muita coisa, e eu acho, assim, meio fora da nossa realidade, não
está claro, não existe clareza, pelo menos pra mim. Não quer dizer que os
outros pensem da mesma forma, pra mim não tem uma certa clareza, então,
pra mim, eu tenho uma certa dificuldade. (E8)

Admite-se que os diagnósticos de enfermagem não são fáceis de serem aplicados,
especialmente no princípio de sua utilização, quando ainda se desconhece as terminologias, os
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domínios e o manejo da taxonomia. No entanto, a continuidade de aplicação desses saberes
proporcionará gradativamente facilidades em sua aplicação.
A crença do profissional nas etapas da sistematização é um fator crucial para sua
efetivação, visto que, se o mesmo não acredita na metodologia, não irá se empenhar o
suficiente e atribuirá justificativas para não praticar o que está sendo proposto.

Tempo, e eu acho que vontade, porque, assim, muitas vezes nos faltava
tempo, nos faltou tempo, e muitas vezes, até, a gente tinha tempo, mas faltou
eu acho que interesse, faltou interesse, porque, assim, isso não é a primeira
vez que alguém tenta implementar isso, já teve uma outra vez... agora de
novo... (E4)
Eu fui uma que relutava em fazer, por quê? [...] coisa que a gente ia
prescrever, pra gente mesmo fazer... coisa que a gente já fazia, porque é
hábito da gente, daqui do HOSPED fazer isso naturalmente... Acho que
naturalmente isso já acontece antes mesmo de precisar a gente fazer uma
prescrição [...] a gente ainda não colocou na cabeça que tem que fazer isso
porque naturalmente a gente já faz... seria, assim, algo pra gente registrar o
que a gente está fazendo. (E4)

Diante disso, reafirma-se a necessidade do envolvimento da equipe de enfermagem
em discussões constantes sobre o tema, a fim de despertar o interesse, o envolvimento e a
motivação dos enfermeiros. Acreditar no que está sendo construído é essencial para a prática
da sistematização, visto que as diversas atribuições do enfermeiro no serviço o direcionam
para aquilo que ele julga importante, usando a alegação de tempo para a não realização das
etapas da SAE.

5.4.3 Aspectos positivos da sistematização de enfermagem na visão dos enfermeiros

Após as ações implementadas durante a pesquisa, investigou-se, na visão dos
enfermeiros, se foi percebido algum ponto positivo para a instituição, cliente, ou mesmo para
o profissional. Sendo assim, foi possível relacionar os aspectos positivos percebidos pelos
enfermeiros pesquisados, com os temas geradores dispostos no Quadro 9, a seguir:
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Temas
geradores
Hospital
universitário

Aspectos positivos da SAE

“A própria implementação da SAE é um aspecto positivo... é uma evolução do
serviço, a gente está num hospital universitário...” (E9)
“Avanço pra enfermagem, porque a gente está em um hospital universitário...”
(E8)
“Reconhecimento diante da equipe de saúde como um todo, no hospital, não deixa
de ser um crescimento da enfermagem, se é um hospital escola.” (E1)
Registros
de “A gente realizava e nada era registrado... é a questão dos registros.” (E9)
enfermagem
“O registro em si, porque como a evolução de enfermagem do enfermeiro tá
ficando anexo à prescrição diária, então não tem como, não tem perigo da gente
deixar de anotar...” (E6)
“A questão dos registros, que melhoraram... porque não adianta você dar a
assistência, fazer, fazer e não registrar nada. No momento que você tem como
registrar... Os registros agora eu achei que melhorou, está mais completo, tem
mais informações, então melhorou nesse aspecto.” (E7)
Etapas
do “A questão do histórico, porque na abordagem junto à mãe ou ao responsável na
processo
de admissão, nós descobrimos muitas coisas.” (E6)
enfermagem
“A evolução de enfermagem diária nos proporcionam informações mais
detalhadas e individualizadas de cada paciente.” (E8)
“Houve um avanço com a investigação do paciente, assim, com o histórico.” (E4)
“O histórico foi o impresso que deu uma guinada, assim, pra gente relembrar, pra
gente recobrar muita coisa.” (E4)
“A evolução de enfermagem e o histórico. Eu acho que o histórico, pra mim, dos
três impressos, pra mim, foi o que teve de mais rico.” (E2)
Conscientizaçã “A questão do conhecimento, porque ninguém sabia direito o que era a
o a partir do sistematização...” (E6)
conhecimento
“Houve também uma mudança na percepção dos colegas em relação a isso,
porque, no primeiro contato, a gente pensa que é mais um impresso pra gente
preencher [...] mas depois de algum tempo trabalhando com isso é que a gente
percebe que é válido e é interessante pra gente prestar uma assistência de
qualidade.” (E8)
“Eu acho que ponto positivo é estimular o enfermeiro a estudar, a gente tem que
estudar [...] é envolver nessa questão do conhecimento, é aprofundar esse
conhecimento.” (E5)
“A conscientização da importância da SAE, eu acho que isso aí a equipe já
apreendeu, e realmente o reconhecimento do papel do enfermeiro, do registro de
enfermagem, da evolução, hoje está claro.” (E1)
“Os impressos contribuíram muito pra assistência [...] o histórico você tem como
pegar mais a história do paciente, executar o exame físico... e também pro nosso
conhecimento...” (E4)
“Também aproxima a gente da criança, a gente tem uma aproximação maior da
Aproximação
família, a gente vai conhecer a família e a criança.” (E5)
ao cliente
“A gente pôde chegar mais perto do paciente, conhecer melhor, ter uma
aproximação maior [...] então você conhecendo mais, você planeja melhor a
assistência, os cuidados para aquele paciente.” (E7)
Quadro 9. Temas geradores relacionados a partir das falas dos enfermeiros pesquisados em resposta ao
questionamento sobre a existência de aspectos positivos para a prática de enfermagem no HOSPED,
após a implementação da SAE
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A premissa de crescimento científico esperado para os hospitais universitários, tanto
por profissionais, quanto pela sociedade, esteve presente no discurso dos enfermeiros
pesquisados, ao avaliarem os aspectos positivos da SAE no serviço, conforme as falas abaixo.

Avanço pra enfermagem, porque a gente está em um hospital universitário e
que já se trabalha com a sistematização da assistência já há algum tempo no
Brasil, quer dizer, e aqui a gente não tinha nada a respeito, não é? Aí, desde
o trabalho de Pinto (2004) é que a gente começou a ver isso aí com outros
olhos, não só trabalhar mais, mas com outros olhos, e eu vejo como positivo.
(E9)

Do hospital universitário espera-se atualização constante com a ciência e
aproximação entre teoria e prática. A equipe pesquisada levantou essa questão porque está na
linha de frente de acolhimento dos alunos.
Embora na função de técnico administrativo da universidade, quando os alunos da
graduação estão em estágios extracurriculares são supervisionados pelos enfermeiros da
instituição. E eles são constantemente questionados pelos alunos pela ausência da
sistematização no serviço, que, por ser um hospital de ensino, deveria ter a SAE
implementada em todas as suas etapas, conforme é ensinado na graduação.
Dessa forma, a prática de algumas dessas etapas significa um avanço para a
enfermagem da instituição, que já havia tentado anteriormente, mas, neste momento, vê de
fato desenvolvimento.
Os registros de enfermagem foram considerados um aspecto positivo da
sistematização. Apesar de não serem o objetivo primordial, eles representam um produto
notório da SAE, visto ter havido a introdução de impressos essenciais para a execução das
etapas previstas, como expresso nas falas abaixo.

A gente pode até anotar pouco, assim, uma evolução que eu podia fazer em
dez linhas se fosse bem feita, eu não faço em dez, eu faço em duas, mas não
deixo de fazer. Então, o registro não deixa em hipótese nenhuma de ser
feito. (E6)

A lacuna nos registros deixada pelo processo de trabalho da Enfermagem no
HOSPED sem a sistematização, a qual foi reconhecida pelos enfermeiros no diagnóstico
situacional deste estudo, levaram-nos a citarem a prática da escrita como ganho essencial da
SAE.
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Para a autora deste estudo, os registros de enfermagem representaram a
concretização de um desejo íntimo, mesmo antes da escolha do tema da SAE para a pesquisa.
Os escritos dos enfermeiros no prontuário do cliente significam a comprovação do cuidado,
da assistência, da vigilância com os riscos, enfim, representam a confirmação do trabalho
efetuado ao final de um dia.
As etapas do PE implementadas no serviço foram consideradas como positivas para a
qualidade da assistência e organização do trabalho. O histórico de enfermagem e a evolução
diária, as duas etapas realmente institucionalizadas, foram declaradas pelos enfermeiros como
favoráveis à visibilidade da enfermagem e crescimento da profissão, conforme as falas a
seguir:

A questão do histórico, porque, na abordagem junto à mãe ou ao
responsável na admissão, nós descobrimos muitas coisas, que às vezes, na
história quando vem o paciente encaminhado, a gente não sabe, e naquela
abordagem a gente tem como fazer uma intervenção, às vezes até colaborar
com o trabalho médico pra melhor assistência... (E6)
Apesar de ser mais impressos pra gente preencher, mas a gente percebe que
a evolução de enfermagem diária nos proporcionam informações mais
detalhadas e individualizadas de cada paciente, nos permite um
acompanhamento melhor, se comparando como era antes. (E8)
A evolução de enfermagem e o histórico. Eu acho que o histórico, pra mim,
dos três impressos, pra mim, foi o que teve de mais rico, pra gente. A gente
começou a fazer uma ausculta, que é uma coisa que a gente não fazia, a
gente passou a fazer isso, passou a se inteirar mais dos cuidados de
enfermagem com aquele paciente que está chegando. Então, isso aí não era
feito, na verdade a gente pegava mais uma história médica que uma história
de enfermagem, e agora a gente faz um histórico de enfermagem. (E2)

Embora apenas duas etapas do PE tenham sido completamente implementadas no
serviço, concorda-se com os enfermeiros quanto aos ganhos diversos atribuídos ao histórico e
à evolução, tanto para o cliente assistido, quanto para a instituição. Mas também para o
profissional, que passou a ver essas etapas não apenas como o preenchimento de mais
impressos, mas como instrumentos que modificaram uma rotina instituída.
Nesse sentido, as mudanças de concepções sobre a SAE foram perceptíveis pelo
grupo de enfermeiros pesquisados, tendo sido consideradas por eles como um fator positivo
para a sistematização, conforme as falas abaixo:
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A questão do conhecimento, porque ninguém sabia direito o que era a
sistematização. Assim, saber, sabe, histórico, evolução, prescrição, isso aí é
fácil, é só abrir um livro e ler. Agora, praticar, implementar é outra história.
Então a aprendizagem foi, digamos, 100%. Ninguém sabia na íntegra, saber
no papel todo mundo sabia. Ninguém sabia o que era a sistematização, hoje
em dia todo mundo compreende e aplica, entendeu? (E6)

Saber mais sobre a SAE foi um dos anseios dos enfermeiros no início do estudo que
se confirmou ao final. O tema já havia sido abordado na equipe na experiência de Pinto
(2004), mas, com o passar do tempo, não houve busca por atualizações para a consolidação do
saber introduzido. Agora retomou-se o assunto com um aprofundamento, daí a referência do
aprendizado real alegado pelo enfermeiro.
Aproximação entre profissional e cliente com a SAE esteve presente nas falas dos
enfermeiros em diversos momentos, e a explicação para esse resultado foi expressa na fala
abaixo.

A gente pôde chegar mais perto do paciente... conhecer melhor, ter uma
aproximação maior [...]. Eu acho que se aproximou mais, porque, no
momento que você faz o histórico, é diferente da evolução, que o histórico é
mais completo, tem antecedentes, tem várias informações sobre o paciente.
Você passa a conhecer melhor o paciente, que antes a gente não tinha essa
rotina [...] então, você conhecendo mais, você planeja melhor a assistência,
os cuidados para aquele paciente. (E7)

Diante de uma equipe que se declarou assistencialista no início do estudo, este
reconhecimento ao final não era esperado, porém os argumentos são justificáveis, visto que os
enfermeiros não acreditavam na possibilidade de maior aproximação dos clientes com a SAE.
Assim, admitir que, com um histórico mais completo, pode-se conhecer melhor o paciente e
que não existia essa rotina anteriormente, bem como que a evolução favoreceu o
planejamento da assistência, dos cuidados a serem prestados, significou um resultado positivo
do estudo.

5.4.4 Grau de implementação da sistematização apontado pelos enfermeiros

Diante de todas as dificuldades surgidas durante a pesquisa, foi importante conhecer
a visão dos enfermeiros do HOSPED com relação às etapas implementadas, às incompletas e
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às totalmente consolidadas da SAE.

Nesse sentido, seguem-se os temas geradores

relacionados às respostas obtidas com base na interpretação das falas dos enfermeiros
pesquisados, dispostos no Quadro 10, a seguir:

Temas
geradores
Implementação
parcial
do
processo
de
enfermagem

A SAE foi implementada? Consolidada, parcialmente ou não foi
implementada?
“Parcialmente. Porque ainda faltam algumas etapas... ” (E9)
“Parcialmente, porque o diagnóstico não está sendo implementado. O que está
faltando?” (E6)
“Pra mim foi implementada parcialmente, falta a questão do diagnóstico e da
prescrição de enfermagem...” (E8)
“Eu acho que ela está sendo implementada ainda parcialmente, porque, no caso,
eu ainda não utilizei a prescrição...” (E5)
“Implementada parcialmente, porque faltou a prescrição e o diagnóstico, que a
gente também não chegou a implementar bem.” (E7)
“O que está consolidado é o histórico, o exame físico, o histórico que contempla a
Fases
anamnese e o exame físico está bem consolidado.” (E5)
consolidadas
“O histórico e a evolução que a gente faz todos os dias, e com todos os pacientes
que chegam, no caso, a evolução ficou para todos e o histórico para aqueles que
estão chegando.” (E7)
“Então o que falta é o diagnóstico e a prescrição, pra você avaliar se a criança
Fases
melhorou, evoluiu bem, ou não, com aquele cuidado que você prescreveu...” (E5)
incompletas
“O que falta agora é a gente fazer um exercício de prescrever e do diagnóstico de
enfermagem, que a gente vai conseguir, realmente, com a prática.” (E1)
“Falta a gente incorporar esse diagnóstico, porque a gente também está sentindo
dificuldade. Como é uma coisa nova pra gente, aí não tem que recorrer à
NANDA, porque tudo isso é novidade.” (E4)
“Foi implementada parcialmente. Falta exatamente essa parte do diagnóstico e da
prescrição. O que a gente tem hoje é somente o histórico de enfermagem e a
evolução de enfermagem.” (E2)
“O diagnóstico faltou, a prescrição de enfermagem... A prescrição, por exemplo,
hoje a gente não fez, porque só estava eu e outra enfermeira. Aí eu saí pra
reunião...” (E7)
Tempo
da "Eu acho que é isso e é um processo [...] aos poucos a gente vai aprendendo com
as dificuldades e vai melhorando, e vai se aperfeiçoando.” (E5)
pesquisa
“Até pelo pouco tempo da pesquisa, a gente iria se estendesse um pouco mais, a
gente teria mais oportunidade de trabalhar melhor o diagnóstico e a prescrição.”
(E5)
“Sim, lógico que totalmente não, porque nós estamos em construção, dois meses,
no máximo três, a gente não pode dizer, mas parcialmente.” (E1)
Quadro 10. Temas geradores relacionados a partir das falas dos enfermeiros pesquisados em resposta
ao questionamento sobre o nível de implementação da SAE no HOSPED: se consolidada,
implementada parcialmente ou se não foi implementada
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Em todas as falas, a SAE foi declarada como parcialmente implementada. Esta
unanimidade de declarações deveu-se à internalização das etapas do histórico e da evolução
de enfermagem na prática dos enfermeiros do HOSPED, conforme falas a seguir:

Parcialmente. Porque ainda faltam algumas etapas, no caso, a gente
conseguiu implementar a questão do histórico, a avaliação, que a gente já
faz, então... histórico, exame físico, mas falta a questão do diagnóstico de
enfermagem. (E9)
Parcialmente, porque o diagnóstico não está sendo implementado.O que
está faltando? Eu acho, a evolução está garantida, o histórico está
garantido, prescrição eu acho que está, digamos,80%, ainda não
conseguimos em sua totalidade, fazer de todos os pacientes, entendeu? (E6)
Eu acho que ela está sendo implementada ainda parcialmente, porque, no
caso, eu ainda não utilizei a prescrição... (E5)

A partir do conhecimento adquirido pelo grupo durante este estudo, os enfermeiros
aprenderam as etapas que compõem o PE. Assim, ao praticar o histórico e a evolução de
enfermagem diariamente e não tendo conseguido na mesma proporção a prática do
diagnóstico e da prescrição de enfermagem, isso os levou a atribuir o nível parcial de
implementação à sistematização, uma vez que foi proposta inicial do estudo a implementação
total de todas as etapas previstas.
Dessa forma, na afirmação abaixo estão expressas as etapas realmente praticadas por
todos, que rapidamente se transformaram em rotina.

O histórico e a evolução que a gente faz todos os dias, e com todos os
pacientes que chegam, no caso, a evolução ficou para todos e o histórico
para aqueles que estão chegando. (E7)

As dificuldades encontradas para a realização da etapa do diagnóstico de
enfermagem se justificam pelo déficit de conhecimento nesse tema e na manipulação da
taxonomia para dar nome aos diagnósticos, a NANDA-I. Assim, os enfermeiros relataram as
dificuldades com esta etapa, conforme a fala abaixo:

Falta a gente incorporar esse diagnóstico, porque a gente também está
sentindo dificuldade.Como é uma coisa nova pra gente, aí não tem que
recorrer à NANDA-I, porque tudo isso é novidade, assim, não faz parte da
nossa formação.É diferente pra esse pessoal que está terminando agora,
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mas, eu senti que até pra eles que estão terminando agora, eles também
estavam resistindo ao diagnóstico.Não é só pra gente que é novidade não,
pra todo mundo... (E4)

A referência aos alunos recém-graduados que chegam ao serviço está baseada na
expectativa de que, como eles devem ter recebido esse conhecimento na academia, pudessem
contribuir com esses saberes no crescimento da equipe. Entretanto, essa expectativa não se
consolidou, uma vez que os alunos que lá estiveram no período deste estudo demonstraram
tanta dificuldade quanto os profissionais do serviço no julgamento clínico, para a escolha dos
diagnósticos de enfermagem, demonstrando ser uma prática nova para todos, antigos e novos
profissionais.
A prescrição de enfermagem se constituiu em um exercício para os enfermeiros, uma
vez que muitos cuidados de enfermagem já eram atribuídos informalmente na rotina, porém
sem registros dos mesmos. Dessa forma, determinar a realização do cuidado escrevendo-o em
um papel e delegar esses fazeres para os outros membros da equipe constrangeu, em alguns
momentos, e foi conflitante em outros.
O conflito nessa situação não foi externo, mas um conflito interno travado entre o
profissional e ele próprio, com sua consciência, com os saberes adquiridos e a certeza da
importância da SAE, mas a luta interna se estabeleceu devido aos comodismos instalados em
cada um.

Pra mim, uma grande dificuldade foi realmente o acesso ao prontuário, pra
prescrever, pra dar continuidade, pra fazer a minha SAE, pra fazer um
diagnóstico e colocar lá, do diagnóstico fazer a minha prescrição e também
o que tava acontecendo. (E2)

A dinâmica de rotatividade dos prontuários na enfermaria foi apontada como um
aspecto negativo para a SAE, contudo acredita-se que isso não represente um empecilho para
sua prática, mas é uma questão a ser discutida em conjunto com a equipe multiprofissional a
fim de se encontrar uma melhor operacionalização.
O tempo restrito da pesquisa para a implementação de tantas mudanças na prática
dos enfermeiros foi apontado como um fator para a não completude do processo.

Pra mim foi implementada parcialmente, falta a questão do diagnóstico e da
prescrição de enfermagem, que a gente não tá ainda, assim, é... muito
familiarizada com isso, vai exigir um tempo maior pra gente pra uma

116

aproximação maior, pra gente se acostumar com isso para fazer parte da
nossa rotina. (E8)
Até pelo pouco tempo da pesquisa, a gente iria se estendesse um pouco mais,
a gente teria mais oportunidade de trabalhar melhor o diagnóstico e a
prescrição. (E5)
Sim, lógico que totalmente não, porque nós estamos em construção, dois
meses, no máximo três, a gente não pode dizer, mas parcialmente. (E1)

Na escolha da metodologia da pesquisa-ação o aspecto tempo foi analisado, visto ser
necessário um intervalo em que fosse possível caracterizar o antes da ação proposta, o durante
a ação e o depois, evidenciando-se a mudança.
No entanto, considerou-se o intervalo utilizado para este estudo como suficiente para
se observar uma mudança efetiva da prática, uma vez que atualmente se pratica o histórico,
com a entrevista na admissão e o exame físico, a evolução diária, com visita pelos
enfermeiros, além da efetividade dos registros dos enfermeiros nos prontuários dos clientes.

5.4.5 Passos futuros para a consolidação da sistematização da assistência de enfermagem
no HOSPED

A constatação da implementação parcial das etapas da SAE no HOSPED possibilitou
uma reflexão sobre os caminhos a seguir no futuro, em busca de se completar o processo em
andamento. Assim, os enfermeiros foram questionados sobre as possibilidades de dar
sequência às fases iniciadas e não concretizadas.
Ao aprofundar a tomada de consciência de uma determinada situação, o homem
tende a se apropriar dos fatos como realidade histórica, reconhecendo-se capaz de transformar
o meio, tornando-se, assim, homens sujeitos. (FREIRE, 1987).
No Quadro 11 estão expressos os temas geradores relacionados às respostas dos
enfermeiros diante dessa reflexão.
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Temas
geradores
Persistência
na temática

Sugestões para o futuro

“A sugestão é que a gente continue em andamento, que a gente consiga realizar as
próximas etapas...” (E9)
“É insistir muito [risos] eu acho, assim, que precisa de muita persistência pra poder
incorporar.” (E4)
“Eu acho que a gente deveria continuar tentando [...] acho que o que faltou a gente
deveria tentar implementar melhor...” (E7)
“Não podemos desistir, temos que arranjar maneiras de não deixar as pessoas caírem
Motivação
no descrédito...” (E6)
do grupo
“São essas duas coisas, não deixar no esquecimento, a gente deixar adormecer essa
parte do diagnóstico que não está bem implementada e fazer 100% a prescrição, como
a gente faz os outros, e buscar uma forma, uma estratégia de trazer o técnico pra perto,
pra poder colaborar também no processo.” (E6)
“É que a gente conheça um serviço que trabalhe plenamente a SAE, porque a gente
sabe que aqui em nosso estado não tem...” (E1)
“Não é só um querer não, porque você não pode fazer sozinha, você pode fazer no seu
horário e os outros podem não fazer... a gente realmente tem que acreditar.” (E4)
Grupos de “Mais leituras, fazer mais discussões sobre o assunto e mais exercício [...] eu acho que
o que falta é discussão, oportunidade de discussão, assim num grupo de três ou quatro
estudos
sobre
a pessoas, e de exercitar, o exercício do próprio diagnóstico e da prescrição.” (E8)
SAE
“Continuar com os grupos de estudo. Eu achei interessante do jeito que foi feito na
pesquisa, de trazer o tema, de trabalhar o tema com a gente, continuar, como
sugestão...” (E5)
“Que a gente mantenha sempre essas discussões, educação permanente, que é o
primordial...” (E1)
“No futuro a gente poderia ver, ou nos reunir e estudar uma maneira de ver uma melhor
viabilidade de fazer esse diagnóstico, de fazer essa prescrição e conseguir cobrar
durante o horário em que nós estamos trabalhando, com aquela equipe que a gente tá
trabalhando.” (E2)
“Para o futuro eu vejo uma sistematização implementada, os alunos da graduação, os
Percepção
técnicos, os alunos do ensino médio utilizando a sistematização e melhorando a
de futuro
qualidade da assistência da criança e da família.” (E5)
“Mas retrocesso eu creio que a gente não tem mais. Deixar de fazer... eu acho que a
gente não corre mais esse perigo, esse risco. Agora eu acho que é só avançar.” (E1)
Quadro 11. Temas geradores relacionados a partir das falas dos enfermeiros pesquisados em resposta
à solicitação de sugestões para o futuro com relação à SAE no HOSPED

As sugestões referentes à persistência na temática da SAE estiveram presentes em
várias falas dos enfermeiros pesquisados, demonstrando que a continuidade nas práticas
iniciadas e a determinação para efetivar a mudança estão intrinsecamente ligadas, conforme as
falas abaixo:

É difícil, mas não é impossível, a gente está num hospital universitário, a
gente tem que tentar realizar. (E9)
Acho que o que faltou a gente deveria tentar implementar melhor, já que
também o tempo foi curto pra fazer tudo. Pelo menos a gente avançou no
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histórico, que a gente não preenchia antes, e a evolução que foi
aperfeiçoada. (E7)

Após as ações efetivadas, o grupo tem consciência dos problemas, mas também de
que, como homens sujeitos, é possível complementar o que faltou, buscar o novo e crescer
como equipe e como sujeitos autores de sua própria história. Assim, os enfermeiros admitiram
a necessidade de continuar na implementação das etapas restantes da SAE, uma vez que se
percebeu que é possível. E se o tempo do estudo não foi suficiente para completar o processo,
cabe à equipe persistir na temática.
Nesse sentido, a motivação do grupo foi um tema abordado em vários momentos da
pesquisa, desde o diagnóstico situacional, no grupo focal, até o momento final da pesquisa, na
entrevista individual para avaliação das ações implementadas. Assim, as falas abaixo
expressam o desejo de união:

Nós temos que nos juntar, eu acho, procurarmos estratégia pra não deixar
isso cair no esquecimento, porque senão a gente volta a estaca zero... (E6)
É que a gente conheça um serviço que trabalhe plenamente a SAE, porque a
gente sabe que aqui em nosso estado não tem, então a gente podia ver, até
pra nós nos autoavaliarmos, pra ver em que estágio nós estamos, né? (E1)

É importante ressaltar que, por ser individual a entrevista, os enfermeiros
desconheciam as opiniões emitidas pelos outros colegas sobre os temas questionados. Mas
houve coincidência de respostas, em especial nesta temática de envolvimento da equipe,
engajamento nas atividades, estímulo mútuo e busca por crescimento conjunto. Em alguns
momentos, por meio de respostas até descontraídas, como o “persistir”, os enfermeiros
demonstraram o desejo de prosseguimento das ações implementadas, em busca do
aprimoramento e da internalização da prática.
A metodologia de estudos em grupos, utilizada durante a pesquisa, na qual um
facilitador, em geral a autora do estudo, levou os temas, materiais para estudo e conduziu por
uma abordagem geral ao tema proposto, estimulando o grupo à discussão conjunta, foi citada
como um aspecto positivo para a aprendizagem e construção coletiva do conhecimento, tendo
sido sugerida para continuidade das discussões.

Eu acho, como sugestão, manter os grupos, e a gente trabalhar com a
prescrição e em cima dos problemas que a gente for identificando. Então
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permaneceria de estudo sobre a sistematização, com todos os enfermeiros,
não adiantaria ser só quem se interessa, teria que manter os grupos. (E5)

Sobre educação, Freire (2003) propõe aprender a discutir, trocar ideias, debater ou
discutir temas, trabalhar com o educando, propiciar meios para autenticidade do pensamento,
enfim, exigir esforço criativo, reinvenção. Nesse sentido, os estudos em grupos desenvolvidos
durante a pesquisa representaram uma reinvenção da educação, uma nova proposta de discutir
temas, envolvendo o grupo de enfermeiros na construção coletiva do conhecimento.
A percepção de futuro pode ser classificada por alguns como utópica, porém
transparece em duas falas marcantes sobre esse tema e que serão transcritas integralmente a
seguir:

Mas retrocesso eu creio que a gente não tem mais. Deixar de fazer... eu
acho que a gente não corre mais esse perigo, esse risco. Agora eu acho que
é só avançar. (E1)
Para o futuro eu vejo uma sistematização implementada, os alunos da
graduação, os técnicos, os alunos do ensino médio, utilizando a
sistematização e melhorando a qualidade da assistência da criança e da
família. (E5)
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Considerações Finais
A esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem
ela, não haveria História, mas puro determinismo. (FREIRE, 1996, p. 72).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise dos resultados obtidos, percebeu-se que os objetivos traçados para
este estudo foram atingidos, uma vez que as mudanças nas práticas de enfermagem do
HOSPED a partir da implementação da SAE, foram analisadas. Os objetivos específicos
propostos foram atendidos, visto que o processo de trabalho sem a sistematização foi
caracterizado, as etapas aplicadas durante a implementação da sistematização foram descritas,
assim como se apontaram as mudanças efetivadas e as perspectivas de futuro com a SAE
implementada no hospital.
Diante disso, considera-se que a pesquisa-ação também teve seus objetivos
alcançados, pois houve envolvimento da equipe na construção coletiva de uma proposta de
mudança nas práticas de enfermagem, bem como ocorreu transformação do cenário do estudo
pelo grupo envolvido. No entanto, admite-se que a SAE não foi implementada integralmente,
mas sabe-se que ela se constitui em um processo contínuo de aperfeiçoamento e deve
continuar em evolução junto à equipe do HOSPED.
Nesse sentido, pode-se afirmar que desde a escolha do tema, até a opção pela
pesquisa-ação, foram considerados o envolvimento do grupo e a viabilidade de
prosseguimento dessa metodologia para o estudo. Pois, em cada etapa planejada, os resultados
obtidos serviram de subsídios para a elaboração do passo seguinte, levando-se em conta as
demandas apontadas pelo grupo e as possibilidades de realizá-las.
Admite-se que existiram algumas limitações, tais como quantitativo de recursos
humanos e materiais, a motivação do grupo, que não esteve presente em todos os momentos
da pesquisa, a resistência às mudanças no início das ações e o tempo curto para
implementação de todas as fases da SAE. No entanto, os aspectos que favoreceram o
transcorrer das ações propostas foram superiores aos obstáculos identificados pelo grupo, que
buscou alternativas para a superação dos mesmos.
Dentre os diversos fatores favoráveis às ações de implementação da SAE, destaca-se
o aval dos gestores como sendo o primeiro deles, seguindo-se os demais, pela receptividade
demonstrada pela equipe de auxiliares e técnicos de enfermagem logo no preenchimento dos
questionários, a participação efetiva dos enfermeiros no grupo focal, com envolvimento
exaustivo nas interlocuções, a construção dos impressos, a testagem dos mesmos e a execução
das ações introduzidas na prática.
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A equipe de enfermagem, como um todo, contribuiu para enriquecer o diagnóstico
situacional que caracterizou o processo de trabalho de enfermagem no HOSPED sem a
sistematização, havendo a descrição das rotinas de trabalho, das concepções sobre o processo
de enfermagem e das expectativas esperadas com a implementação da SAE.
A segunda ação para o diagnóstico situacional foi o grupo focal com os enfermeiros,
no qual se deu uma reflexão aprofundada por meio de uma autoanálise das práticas. Assim,
em consonância com o pensamento freireano, pode-se observar a conscientização do
problema pelo grupo, diante do reconhecimento de uma prática assistencialista, sem
sistematização e sem os registros dos enfermeiros. A lacuna nos registros de enfermagem
trouxe à tona as questões ético-legais da profissão, os benefícios da SAE para o paciente, o
conhecimento dos profissionais e a influência das rotinas institucionalizadas no cotidiano.
Sobre o conhecimento dos profissionais, percebeu-se o conflito dos enfermeiros entre as
concepções

dos

termos

“processo

de

trabalho”,

“processo

de

enfermagem”

e

“sistematização”. Isso revelou-se como uma deficiência e consequência das lacunas na
formação acadêmica, refletindo-se sobre a necessidade de aproximação de ensino e serviço,
teoria e prática.
Contudo, outras dificuldades para a implementação da SAE foram elencadas, das
quais os problemas administrativos foram um dos obstáculos importantes a serem superados.
Após esse feito, a equipe visualizou as possibilidades de realização do sonho. Assim, a
implementação da SAE no HOSPED foi vislumbrada, apontando-se um treinamento com a
equipe como a ação mais objetiva, sustentada por atitudes de motivação e determinação do
grupo, tendo-se como expectativas, além dos benefícios atribuídos a SAE, a melhoria na
supervisão da equipe. A participação dos enfermeiros nesse momento foi crucial para o
sucesso de todas as etapas traçadas, visto que eles listaram os temas para o treinamento, as
propostas para as discussões e as ações viáveis de execução.
A partir daí, buscou-se a discussão sobre o primeiro impresso, o histórico de
enfermagem. Este momento causou preocupação para a autora do estudo, devido à
demonstração de apego ao diagnóstico médico defendida pelo grupo, a operacionalização da
frequência de realização do mesmo e o arquivamento das informações coletadas. No entanto,
com o prosseguimento das discussões sobre a temática em pequenos grupos, a finalidade do
histórico de enfermagem foi gradualmente sendo compreendida pelos enfermeiros, os quais
rapidamente introduziram na prática cotidiana o novo impresso, elaborado e reelaborado, para
guiar a entrevista e exame físico na coleta de informações que auxiliarão no diagnóstico de
enfermagem.

123

O desenvolvimento de ações simultâneas, tais como as aulas da capacitação, a
instituição de discussões em pequenos grupos, a elaboração dos impressos e a introdução dos
mesmos na prática de enfermagem, proporcionou a presença constante de discussões sobre o
tema, motivando a equipe a buscar avanços nas práticas propostas.
Assim, após o sucesso na introdução do histórico de enfermagem, os demais
impressos foram mais facilmente aceitos, sendo rapidamente o da evolução diária de
enfermagem institucionalizado pelos enfermeiros. No entanto, a prescrição de enfermagem
representou o paradigma a ser vencido, e por isso mesmo não obteve o sucesso almejado,
devendo ser trabalhado por um tempo maior ao deste estudo, com aprofundamento no tema,
tanto com os enfermeiros, quanto com a equipe de auxiliares e técnicos de enfermagem.
Para dar sequência às etapas da SAE planejou-se a execução da capacitação citada
anteriormente pelos enfermeiros. A escolha dos conteúdos para esta ação educativa
representou um exercício de construção coletiva do conhecimento, devido à citação e
justificativas para os temas trabalhados terem partido do próprio grupo pesquisado. Embora
tenha havido a necessidade da mudança do planejamento inicial para aulas em pequenos
grupos, isso contribuiu para a disseminação do tema entre um grupo maior da equipe,
favorecendo a sensibilização e o envolvimento com a SAE. Tal fato favoreceu o diálogo
aberto, horizontalizado, o esclarecimento de dúvidas e questionamentos individualizados,
havendo ainda momentos de aulas expositivas por professores convidados, com participação
significante do grupo do estudo.
A avaliação dos resultados das ações demonstrou reconhecimento dos enfermeiros
das etapas efetivamente implementadas da SAE no HOSPED, percepção dos mesmos quanto
à organização do serviço e à valorização dessa nova prática para crescimento da enfermagem.
A conscientização da existência de obstáculos, a partir da análise freireana, ficou clara ao
relacioná-los aos recursos humanos e materiais envolvidos, aos impressos, a cada etapa e à
visão de cada profissional para com a sistematização. Contudo, os aspectos positivos com as
ações da SAE puderam ser percebidos pelos enfermeiros por estarem em um hospital
universitário, pelos registros de enfermagem, crescimento a partir do conhecimento, etapas
praticadas e a proximidade com o cliente. O reconhecimento da implementação parcial da
SAE foi unanimidade entre os enfermeiros pesquisados, apontando-se o histórico de
enfermagem, o planejamento das ações e a evolução como etapas efetivadas, e o diagnóstico e
a prescrição de enfermagem como incompletas, atribuindo-se o tempo da pesquisa como
pequeno para a continuidade das ações.
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A implementação parcial da SAE, evidenciada pelos enfermeiros na avaliação final,
demonstrou a ocorrência de uma mudança nas práticas e conscientização da equipe quanto à
continuidade das ações implementadas, bem como de busca por aperfeiçoamento. Além do
que, no momento final do estudo, foram apontadas várias possibilidades de soluções a serem
buscadas para a consolidação da SAE como prática institucionalizada pelos enfermeiros do
HOSPED, o que demonstra o desejo da equipe na completude das etapas da sistematização.
Nesse sentido, foram citadas sugestões para o prosseguimento das ações existentes
relacionadas à persistência na temática, à motivação do grupo e aos estudos com a
sistematização. Assim como o grupo, a autora deste estudo vislumbra um futuro com a SAE
implementada no HOSPED, com todas as suas fases previstas, contribuindo para o
crescimento e valorização da enfermagem como profissão do cuidado.
Diante disto, reforça-se a importância da escolha da pesquisa-ação como método
para uma pesquisa que proporcione um retorno concreto ao meio pesquisado e que considere
em suas decisões os sujeitos envolvidos, com suas concepções, sentimentos, medos,
frustrações e anseios.
Trabalhar com a pesquisa-ação, no envolvimento dos indivíduos em um processo de
construção de uma nova prática, por meio da aquisição de saberes, representou para a autora
deste estudo o reconhecimento de uma metodologia valiosa para os serviços de saúde, em
especial para a enfermagem, pois ela favorece a participação dos envolvidos nas decisões e
atividades propostas, refletindo-se em conjunto sobre os problemas existentes e a viabilidade
das soluções pensadas para cada realidade estudada.
A opção da pesquisa-ação para implementar uma nova prática nos serviços não é
pioneira no cenário nacional. Porém, na realidade deste estudo, acredita-se que ela
representou uma inovação na pesquisa em enfermagem, visto ter proporcionado uma
construção coletiva de uma proposta de implementação da SAE, a sensibilização de toda a
equipe de enfermagem, aprofundamento do saber e ampliação da consciência sobre o tema.
Tal envolvimento contribuiu para aumentar a sensibilização da equipe e engajá-la
numa nova prática, porém não foi fator determinante para a consolidação da mesma. Esta
última dependerá de fatores inerentes à instituição, tais como dimensionamento de pessoal e
recursos materiais, e ao grupo que estiver à frente da enfermagem, para que conduza
discussões, grupos de estudos e busque crescimento.
No que se refere aos resultados concretos obtidos após a implementação de todas as
ações, podem-se enumerar alguns itens: 1- a aceitação do histórico de enfermagem como
prática internalizada pela equipe de enfermeiros, com a prática do exame físico e de uma
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entrevista detalhada na admissão do cliente na instituição; 2 - o impresso da evolução de
enfermagem diário, assegurando que todos os internos sejam acompanhados nas vinte e
quatro horas do dia; e 3 - os registros de enfermagem resultantes desses impressos, que agora
vão para o prontuário do cliente, resultando em uma documentação legal, com registros feitos
pelo enfermeiro.
O retorno do enfermeiro à prática do exame físico representou maior aproximação
com o ser cuidado, conduziu-o ao aprofundamento da investigação, e favoreceu o despertar
para os conhecimentos próprios da enfermagem, possibilitando o exercício do julgamento
clínico e o planejamento de intervenções.
O impresso diário da evolução de enfermagem foi adaptado com informações
direcionadas ao acompanhamento pelo enfermeiro e facilitou a avaliação do antes e depois
das ações instituídas, as respostas aos tratamentos e aos cuidados de enfermagem, assim como
permitiu conhecer aprazamentos de exames e procedimentos futuros.
Quanto aos registros de enfermagem, considera-se este um grande passo alcançado
pela enfermagem do HOSPED, visto que, ao partir de um ponto zero sem os mesmos, tem-se
hoje uma situação na qual são gerados diariamente uma ficha no prontuário, o histórico ou a
evolução de enfermagem, com dados preenchidos pelo enfermeiro.
O uso oficial desses impressos no prontuário do cliente foi incluído recentemente no
relatório da comissão de prontuários da instituição como uma produção da enfermagem, pelo
uso dos novos documentos acrescentados ao controle de faturamento, contudo ainda existe
eventual discussão sobre o aumento no volume desse prontuário, devendo-se buscar soluções
conjuntas com os gestores para a manutenção desta conquista.
Os impressos citados foram tão bem aceitos pelos enfermeiros, que colegas dos dois
hospitais universitários locais informalmente solicitaram os modelos para que pudessem ser
adaptados às suas realidades, demonstrando mais um resultado deste estudo: a disseminação
dos saberes construídos dentro da própria universidade.
Acredita-se que a SAE no HOSPED só tende a crescer a partir deste momento, pois,
com a coleta de dados deste estudo tendo sido concluída no mês de junho, e já passados três
meses, agora, durante o período de finalização deste relatório, percebeu-se a continuidade das
práticas introduzidas.
Sabe-se, todavia, que as etapas do diagnóstico e da prescrição de enfermagem são
lacunas que precisam ser preenchidas e buscadas com o tempo, a fim de não se retroceder no
que já se alcançou, e isso depende diretamente do envolvimento da equipe, do interesse,
motivação e persistência no tema. É preciso continuidade nas ações, manutenção do grupo de
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estudos, leituras atualizadas, discussões em pequenos grupos e outras ações que mantenham o
grupo sensibilizado e comprometido com o amadurecimento da SAE na instituição.
Conhecer um serviço que tenha a SAE incorporada à prática foi uma demanda
apontada pelo grupo que não se conseguiu realizar, porém, julga-se uma ação importante, na
medida em que possibilitaria uma avaliação do nível de práticas em que o grupo do HOSPED
se encontra, a comparação entre os caminhos trilhados por cada instituição, e revelaria outras
possibilidades que favorecessem a sistematização.
Nesse sentido, é possível elaborar algumas recomendações:
- manutenção do grupo de estudos dos enfermeiros
- conhecer outros serviços com a SAE implementada
- buscar leituras sobre a SAE
- aprofundar os estudos em diagnóstico de enfermagem
- discutir as possibilidades de prescrições de enfermagem na instituição
- organizar cursos de capacitação sobre a SAE com a equipe de enfermeiros, e considerandose a possibilidade de envolver os hospitais integrantes do Complexo Hospitalar de Saúde da
UFRN
Finaliza-se este estudo com a sensação de ter contribuído para uma transformação
das práticas de enfermagem do HOSPED com a ação conjunta dos membros da equipe de
enfermagem. A incompletude do processo de implementação da SAE não reduz o brilho do
sucesso das mudanças introduzidas no cotidiano, mas representa novas inquietações para
ações futuras e demonstra que este estudo se finaliza, no entanto, as ações em busca do
crescimento da enfermagem prosseguem e abrem um leque de possibilidades de novas
pesquisas.
Particularmente, para a autora deste estudo todos os momentos foram satisfatórios,
pois, por meio da busca pela conscientização coletiva, teve sua própria consciência ampliada.
Assim, conforme foi apreendido das ideias freireanas, este estudo ocorreu devido à
inquietação com a práxis, ao reconhecimento de que o ser inacabado procura novos
conhecimentos, da capacidade de transformar a realidade, não se adaptando passivamente a
ela.
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Apêndices

Em todo homem existe um ímpeto criador. O ímpeto de criar nasce da
inconclusão do homem. (FREIRE, 2010, p. 32).
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APÊNDICE A – Questionário
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN
CEP. 59072-970, Fone: 3215- 3196

Questionário
Pesquisa:
Mestranda:

Orientadora:

Data: / /
1 Dados de identificação
1.1 Idade:
1.2 Sexo: (
)Masculino ( ) Feminino
1.3 Função: ( )Enfermeiro ( )Técnico de enfermagem (
1.4 Vínculo: (
)Servidor da UFRN ( ) Não servidor
1.5 Tempo na instituição: ______ anos

)Auxiliar de Enfermagem

2 Dados específicos
2.1 Conhece o Processo de Enfermagem/ Sistematização da Assistência de Enfermagem?
(
)Sim (
) Não
2.2 Se Sim, o que sabe?__________________________________________
2.3 Liste, sucintamente, sua rotina de trabalho, hoje:

3 No seu ponto de vista, para que serve a SAE?
( ) Melhorar a prática da enfermagem
(
) Qualidade da assistência de enfermagem
(
) Aumentar as atividades
(
) Não sei responder
(
) Outros______________
3.2 Que mudança você espera acontecer com suas atividades após a implementação da SAE?

3.3 Quer acrescentar alguma informação/sugestão agora?
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APÊNDICE B – Entrevista com os Enfermeiros
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN
CEP. 59072-970, Fone: 3215- 3196

1) Liste no mínimo três mudanças na sua rotina de trabalho após a implementação da
SAE.

2) Cite as dificuldades encontradas.

3) Cite os aspectos positivos após a implementação da SAE.

4) Na sua opinião a SAE foi implementada?
( ) Sim, consolidada totalmente
( ) Sim, implementada parcialmente. Falta____________________
( ) Não, não foi implementada. Motivos_______________
5) Sugestões para o futuro:
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APÊNDICE C- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESCLARECIMENTOS:
Caro senhor(a), este é um convite para que você participe voluntariamente da pesquisa intitulada
“IMPLEMENTAÇÃO DA SAE EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE ENSINO: um trabalho em equipe”,
que procura implementar a sistematização da assistência de enfermagem no Hospital de Pediatria Professor
Heriberto Bezerra (HOSPED/UFRN), em Natal/RN, através de uma metodologia de pesquisa-ação, com a
participação de todos os sujeitos envolvidos no processo.
Caso aceite o convite, você participará de reuniões para esclarecimentos sobre a pesquisa, grupos focais,
entrevistas individuais, questionários, assim como responderá a fichas de avaliação das mudanças
implementadas na prática. As entrevistas individuais serão gravadas com um MP3 para captar as
informações de forma precisa.
Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos. Sendo assim, o estudo oferece poucos
riscos, pois todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum
momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não
identificar os voluntários. Caso haja necessidade de divulgação de fotos ou filmagens, só serão realizadas
após autorização dos envolvidos.
Os benefícios de sua participação nesta pesquisa estão na contribuição para a qualidade na assistência
prestada ao cliente, bem como para o crescimento do saber da enfermagem e para a organização do serviço,
promovendo assim possibilidades de mudanças para melhorias do mesmo.
Ressaltamos ainda que você poderá desistir a qualquer momento, sem que isso lhe traga prejuízos ou
penalidades. Caso você sofra algum dano ou tenha algum gasto em função da pesquisa, comprovado
legalmente, você terá direito ao ressarcimento ou indenização.
Esta pesquisa terá a coordenação da Drª Akemi Iwata Monteiro, professora do Departamento de Enfermagem
da UFRN. Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa
poderá perguntar diretamente ao pesquisador, no endereço Campus Universitário, Lagoa Nova,
Departamento de Enfermagem. E-mail: akemiiwata@hotmail.com ou pelo telefone (84)3215-3862.
Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da
UFRN, no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-970
Natal/RN ou pelo telefone (84)3215-3135.
Desde já agradecemos a disponibilidade em participar voluntariamente do estudo e, caso aceite participar,
solicitamos a sua confirmação neste documento.
CONSENTIMENTO:
Eu, ______________________________________________, aceito participar da pesquisa intitulada
“IMPLEMENTAÇÃO DA SAE EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE ENSINO: um trabalho em equipe”.

___________________________
Assinatura do Informante

___________________________
Assinatura do Pesquisador
Natal/RN, ___/____/2009

Akemi Iwata Monteiro (Coordenadora da Pesquisa)
Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, s/n
Lagoa Nova, Natal/RN CEP: 59.072-970 - Fone: (84) 3215-3196
e-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br
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APÊNDICE D – Solicitação de autorização para a pesquisa
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN
CEP. 59072-970, Fone: 3215- 3196

Ilma. Sra. Jozana do Rosário de Moura Caetano
Diretora do Hospital Professor Heriberto Ferreira Bezerra

O Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da UFRN conta
atualmente com seu Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Desse modo, a pósgraduanda MARÍLIA FERNANDES GONZAGA DE SOUZA está realizando uma pesquisa
sobre “IMPLEMENTAÇÃO DA SAE EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE ENSINO: um
trabalho em equipe”, necessitando, portanto, coletar dados que subsidiem este estudo junto a
essa instituição de ensino.
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.
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

___________________________
Akemi Iwata Monteiro
Coordenadora da Pesquisa
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APÊNDICE E – Histórico de enfermagem

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
HOSPITAL DE PEDIATRIA
PROF. HERIBERTO FERREIRA BEZERRA
HISTÓRICO DE ENFERMAGEM
DADOS PESSOAIS

DATA

Nome:

Leito:

Reg:

Idade:

Endereço:

Acompanhante/ parentesco:

Telefone: ( )

DADOS DO PACIENTE

Peso:

Vacinação:

Altura:
Tipo de parto:

)Sim – tempo_____________ (

Aleitamento materno exclusivo: (

Acompanhamento de CD (até 5 anos) : (

)Sim

)Não, razões:

( )Não, razões:

Internações anteriores/ causa:

Escolaridade da criança:

DADOS DO INTERNAMENTO
Diagnóstico médico:
Cirurgias realizadas:
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA DOENÇA
Origem do encaminhamento
Dados da história clínica

Conhecimento da doença: ( ) não

( ) sim

Há quanto tempo? ______________

Medicamentos que utiliza:
Alergia medicamentosa:

Alimentar:

NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS / EXAME FÍSICO
1. NÍVEL DE INTERATIVIDADE:
( )Interage

( )não interage

( )ausente

( )Ativo ( )reativo ( )hipoativo
( )sonolento ( )____________

( )hiperativo ( )acordado

2.SINAIS VITAIS
Oxigenação: fr________mpm
( ) bradipneico

( ) eupneico ( ) dispneico ( ) taquipneico
( ) tiragem
( ) batimento de asa nariz

( ) O2 ambiente ( ) O2 complementar__________
( )aspiração de vias aéreas: __________________
Ausculta pulmonar:
MV ( ) presentes ( ) diminuídos
( ) roncos
( ) sibilos
( ) creptos

Tosse: ( ) não ( ) sim - característica:
( ) esparssa
( ) persistente
( )seca
( ) coqueluxoide ( )cheia
( ) expectoração

Circulação:FC______bpm, PA____x____mmHg
Edema: ( )não ( )sim – local/ intensidade (___/+4)________________________
( )anasarca
REGULAÇÃO: TEMPERATURA _____ºc
Dor: ( )não ( )sim
Local_____________________intensidade:___________(0-10) (Escala de EVA)
3. PELE E MUCOSA:
( ) Integridade ( ) lesões – tipo e local:____________
( ) corada
( ) descorado ( ) ictérica ( ) cianótica
( ) hidratado ( ) desidratado
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4. NUTRIÇÃO E HIDRATAÇÃO: ( )nutrido

( )desnutrido__________

( )caquético

Alimentação: ( ) VO________________ tipo: ( ) LME
( ) LM e complemento
( ) outros
( ) SOG
( ) SNG
( ) SNE
( )Ostomia
( )Resíduo gástrico______
( ) dieta zero__________
5. ELIMINAÇÃO: ( ) vômitos
( )sonda aberta_________

( ) diarreia

( ) hematêmese

Evacuações: ( ) ausentes há _________ dias
( ) presentes
Consistência : ( )sólidas ( )mucosas ( )diarreicas ( )semilíquidas
( ) ressecadas
( )acolia
( )melena

( )pastosas
( ) outras- __________

Diurese: ( ) espontânea ( ) sonda vesical de alívio
( ) sonda vesical demora ( )cistostomia
( ) Cateterismo vesical intermitente
Características: ( ) normais
( ) anúria
( ) citrina
( ) âmbar
( ) presença de sedimentos ( ) piúria
6. CABEÇA:

( ) simétrica

( ) oligúria
( ) colúria

( )assimétrica

(

( ) poliúria
( ) hematúria

)deformidades

Couro cabeludo

( )sem alterações

( ) alopecia
( )sujidade
( )pediculose ( )____

Olhos

( )sem alterações

( ) acuidade visual prejudicada ( )secreção
( )edema ( )__

Nariz

( )sem alterações

( ) secreção
( )____

Boca

( )sem alterações

( ) sangramento ( )ulcerações ( )sialorreia
( )ressecamento ( ) disfagia
( )dificuldade mastigação
( )deformidades_

Ouvidos

( )sem alterações

( ) acuidade prejudicada ( )secreção
( )dor ( )___

Dentição

( )sem alterações

( )cárie

7.PESCOÇO:
( ) sem alterações
( )dor ( )_____________________
8. TÓRAX: ( ) simétrico

( ) assimétrico

( )lesões

( )deformidade ( )obstrução

( )escurecimento

( ) nódulos
( ) deformidade

9.ABDOME:
( ) plano ( ) flácido
( ) distendido
( ) globoso
( ) ascítico ( ) escavado
( ) doloroso à palpação ( ) visceromegalias ( )outros
10. MEMBROS SUPERIORES / MEMBROS INFERIORES (mencionar membro afetado):
( ) simétricos
( )assimétricos ( ) força normal ( ) plegia (ausencia FM)
( ) paresia (↓FM) ( ) edema
( ) lesões___________
Outras alterações: ( )atrofias ( )tremores
( )parestesia (formigamento)
( )dor ( ) deformidades _
11. MARCHA:( )normal ( )alterada ( )não deambula ( )senta ( )não senta
( )engatinha
12. GENITÁLIA: ( )hiperemia ( )lesões ( )edemas ( )secreções ( )uso de fraldas
( ) sem alterações
13. SONO E REPOUSO:
15. HIGIENE: ( ) boa

14. ATIVIDADE LÚDICA:

( ) precária

16. COMUNICAÇÃO: dificuldade para falar? ( ) não ( ) sim(.)
Comportamentos: ( ) agressividade ( ) choroso ( ) agitado ( ) outros______________
INFORMAÇÕES ADICIONAIS/ DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM:

MANHÃ:

ENFERMEIRA∕ COREN:

TARDE:

NOITE:
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APÊNDICE F – Evolução de enfermagem

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
HOSPITAL DE PEDIATRIA
PROF. HERIBERTO FERREIRA BEZERRA
EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

NOME:

DATA:
LEITO:

Reg:

Idade:

Dias Int. Hosp.:

( ) Alergia:

Peso:

Precaução:

Diagnóstico médico:
SINAIS VITAIS
PA

M

T

N

TEMPERATURA

M

T

N

PADRÃO RESPIRATÓRIO

M

T

N

FR______mpm
( ) eupneico
( ) dispneico
( ) taquidispneico
( ) tiragem
( ) batimento de asa nariz
( ) cianose

Modalidade O2
( ) O2 ambiente
( ) O2 complementar_________________
( ) aspiração de VAS:

FREQUÊNCIA CARDÍACA:
( ) normocárdico
( ) taquicárdico
( ) outro_______________
Monitorização não invasiva: ( )não
QUEIXAS ÁLGICAS: (

( ) bradicárdico
( )sim

) não refere

(

( )contínua
) refere

( )intermitente

local __________________________

CONTROLE HGT: ( ) não ( )sim
DIETOTERAPIA:
( ) VO ___________ tipo: ( ) LME
(
(
(
(

( ) LM e complemento ( )outros__________________

)Sonda oral/ nasal gástrica D___/7
) GTM a ___ ml/h
) parenteral_____ml/h
) sonda aberta

( ) SNE D______
( ) resíduo gástrico______________________
( ) dieta zero______________

CATÉTERES:
( ) AVP _______
( ) outros: _____

(

) AVC ____dias

( ) AVP hidratado

( ) HV p/ ____h____ml/h

(

) Disssecção venosa _____dias

(

) eletrólitos_________

ANTIBIÓTICOS:
OUTRAS DROGAS:
SENSIBILIDADE/MOTRICIDADE:
(
(
(
(

)
)
)
)

engatinha/ arrasta
deambula
desvio da marcha
paresia (↓FM)

(
(
(
(

) senta
( ) não senta
) corre/ pula
) marcha álgica
) parestesia (formigamento)_

( ) sustenta o pescoço
( ) não deambula
( ) plegia (ausência FM)

ABDOME:
( ) plano
( ) distendido
( ) ascítico

( ) flácido
( ) escavado
( ) dor à palpação

( ) globoso
( ) visceromegalias

ALTERAÇÕES CUTÂNEAS:
( ) integridade ( ) lesões – tipo e local:____________
( ) corada
( ) descorado
( ) ictérica ( ) cianótica
( ) desidratado
( ) edemas: (_____/+4)

(

( ) hidratado

) local_________________________

( )anasarca

142
DRENOS:

CURATIVOS: (

)NÃO

(

)SIM

PRÓXIMA TROCA:
Aparelho geniturinário:
( ) espontânea ( ) sonda vesical de alívio

( ) sonda vesical demora ( )cistostomia

( ) Cateterismo intermitente
Características: ( ) normais
( ) anúria
( ) oligúria
( ) presença de sedimentos ( ) piúria

( ) poliúria
( ) colúria

( ) citrina
( ) âmbar
( ) hematúria

ELIMINAÇÕES INTESTINAIS :
Evacuações: ( ) ausentes há _________ dias ( ) presentes
Consistência: ( )sólidas
( )mucosas ( )diarreicas ( )semilíquidas ( )pastosas
( ) ressecadas ( )acolia
( )melena
( ) outras- __________
EXAMES REALIZADOS:

EXAMES PENDENTES:

PARECER MÉDICO:

OBSERVAÇÕES E/OU INTERCORRÊNCIAS:

AVALIAÇÃO GERAL:
( ) estável
( ) instável

(

) regular

(

) comprometido

(

) grave

(

) gravíssimo

ENFERMEIRA (COREN): MANHÃ __________________ TARDE ____________________ NOITE
___________________
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APÊNDICE G – Controle hídrico e prescrição de enfermagem
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APÊNDICE H – Relatório de revisão dos protocolos de enfermagem do HOSPED
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – DEP.ENF.
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

Relatório de revisão dos protocolos do Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Ferreira Bezerra gerado a
partir da pesquisa:
IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE) EM
UM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE ENSINO: um trabalho em equipe

Marília Fernandes Gonzaga de Souza
ORIENT.: Akemi Iwata Monteiro

NATAL/RN
2010

146

INTRODUÇÃO

Os protocolos de acolhimento à criança internada no Hospital de Pediatria Prof. Heriberto
Ferreira Bezerra (HOSPED) são instituídos para utilização de todos, na perspectiva de melhorar o seu
atendimento.
A criação dos protocolos ocorreu desde o ano de 2007, quando a gerente de enfermagem
daquela época os organizou, numa parceria com os alunos da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte/ UFRN que lá passaram em estágio, deixando os protocolos como uma contribuição da
universidade com o serviço.
Os enfermeiros da assistência foram convocados a realizar a leitura, acrescentar informações,
fazer as devidas correções e assinar cada protocolo para que estes fossem efetivados. Sabe-se, no
entanto, que a leitura realizada e as correções não foram discutidas no conjunto, o que provavelmente
contribuiu para a prática diferente por alguns enfermeiros, acrescentando-se a isso a chegada de outros
profissionais ao serviço, o que também ocorreu sem haver entrosamento e a discussão desses
protocolos. Por outro lado, as equipes de auxiliares e técnicas têm acesso aos protocolos, por estes
estarem disponíveis nas enfermarias, porém o conhecimento dos seus conteúdos não foi formalmente
trabalhado com essa equipe, o que não deixa claro se realmente a leitura dos mesmos foi realizada e as
ações, de fato, institucionalizadas por todos. Diante disso, o uso prático dos protocolos como
instrumentos necessários no hospital não foi devidamente aplicado, o que demandou em um estudo.
A pesquisa intitulada: “IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
DE ENFERMAGEM (SAE) EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE ENSINO: um trabalho em
equipe”. Desenvolvida por uma funcionária da instituição, teve em seu objetivo inicial um diagnóstico
situacional para avaliar as condições de implementação da SAE. Dentre as atividades propostas foi
aplicada uma entrevista e realizado um grupo focal com os enfermeiros da instituição, os quais
apontaram para a necessidade de revisão dos protocolos existentes, com vistas a padronizar as
atividades práticas desenvolvidas por cada profissional durante a assistência ao cliente internado nesse
hospital.
Este texto objetiva descrever o processo de discussões ocorrido com os enfermeiros, durante a
revisão dos conteúdos existentes nos protocolos da instituição, registrando-se as mudanças realizadas e
as sugestões de mudanças futuras.

REVISÃO DOS PROTOCOLOS

A revisão dos protocolos ocorreu durante a fase de implementação da SAE, segundo objetivo
da pesquisa, ao longo do treinamento com a equipe de enfermagem, através da discussão em pequenos
grupos com os enfermeiros.
Para a revisão foi preciso uma leitura criteriosa da pesquisadora, a fim de destacar os pontos
essenciais para as discussões com os enfermeiros, sequenciar as temáticas e selecionar aquelas mais
questionadas no cotidiano. Durante as discussões, foi realizada pela pesquisadora uma apresentação
com recursos multimídia, contendo uma síntese do conteúdo dos protocolos.
Dessa forma, seguem-se as proposições elaboradas pelos enfermeiros durante as discussões de
revisão dos protocolos.
Os protocolos da enfermagem do HOSPED estão organizados com os seguintes itens:
1. Tópico – que contém o título do protocolo
2. Subtópico – explicita mais claramente a temática abordada por aquele protocolo
3. Padrão-protocolo – expõe o objetivo do protocolo
4. Requisitos – consiste na listagem dos materiais necessários à realização do protocolo
5. Processo – descreve o passo a passo da realização do procedimento proposto pelo protocolo
6. Sinais de alerta – consiste nos alertas referentes às ocorrências fora de conformidade, das exceções
ou casos não esperados
7. Avaliação ou monitoramento do processo – são questionamentos direcionados ao profissional, para
que o mesmo realize uma autoavaliação de sua prática
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Os assuntos podem ser distribuídos de acordo com as seguintes temáticas:
1, Orientações gerais de acolhimento: ( 1, 2)
2. Orientações específicas da enfermagem: ( 3, 4, 5, )
3, Procedimentos de enfermagem: ( 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18)
4. Uso de equipamentos: ( 15, 16)
Por tópicos:
1-Internação hospitalar infantil
2- Humanização da assistência pediátrica
3- Organização do processo de trabalho em enfermagem
4- Comunicação de enfermagem
5- Transporte inter-hospitalar de pacientes
6- Sinais vitais
7- Punção venosa periférica
8- Gasometria arterial
9- Técnicas para a realização de curativos
10- Aspiração de vias aéreas
11- Sondagem do trato gastrintestinal
12- Técnicas de sondagem
13- Lavagem intestinal
14- Oxigenoterapia por máscara de Venturi
15- Incubadora neonatal
16- Fototerapia
17- Punção de cateter venoso central
18- Preparo do corpo após a morte

Acolhimento

1-Internação hospitalar infantil
No primeiro passo, foi acrescentada nas intervenções de enfermagem a orientação sobre
verificação do leito de internação e providenciar as alterações necessárias, como troca de berço,
mudança do local do leito, uso de equipamentos e outros.
Outra intervenção acrescentada foi quanto à solicitação de desinfecção do leito e lençóis pelo
profissional responsável.
Uma orientação necessária e que é rotina na instituição, porém não estava expressa, era quanto
à apresentação do profissional ao paciente e acompanhante, se disponibilizando aos cuidados de
enfermagem.
Sugere-se, para um momento posterior, inserir outras atribuições da equipe de enfermagem,
tais como: o registro da admissão no censo, a abertura do controle hídrico para o registro das
anotações de enfermagem, verificação do peso e sinais vitais na admissão, e registros de informações
nos demais impressos preconizados.
2- Humanização da assistência pediátrica
Foram discutidas a importância de estimular a participação do acompanhante no cuidado,
durante a internação hospitalar, e de verificar as acomodações, orientações das normas e rotinas.
Não houve sugestões de modificações neste protocolo.

Orientações específicas da enfermagem (itens 3,4 e 5)

3. Organização do processo de trabalho de enfermagem
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A passagem de plantão da equipe de enfermagem ocorre conforme preconiza o protocolo,
acontecendo tanto nas enfermarias, quanto na gerência de enfermagem. A questão da pontualidade dos
profissionais é um desafio a ser superado. As informações devem ser coerentes, com sequência dos
leitos, devendo o profissional estar atento às informações recebidas.
Quanto ao registro de intercorrências em livros de ocorrência, percebe-se que, com relação aos
auxiliares e técnicos de enfermagem, o registro de cuidados prestados aos clientes é feito, contudo
para os enfermeiros o livro de ocorrências é utilizado apenas para o registro de problemas
administrativos, orientações gerenciais ou comunicação internas, uma vez que, com a implementação
da SAE, o planejamento da assistência, os cuidados prestados e os resultados obtidos estão sendo
registrados na evolução de enfermagem diária, não se fazendo necessário repetir essas informações no
tradicional livro de ocorrências.
Sabe-se que em algumas instituições no país o livro de ocorrências tem caráter meramente
administrativo. Para isso, a comunicação de enfermagem atingiu um grau de eficácia, através da
realização dos registros completos, oferecendo confiabilidade e fluência de informações entre as
equipes de enfermagem. Isso sugere a necessidade premente de trabalhar a importância dos registros
de enfermagem para a qualidade da comunicação com a equipe.
No inicio de cada turno, foi acrescida a necessidade de o enfermeiro conferir a escala de
atribuições dos técnicos, para dar sequência às atividades do dia.
4. Comunicação de enfermagem – anotações de enfermagem no prontuário
Sobre as comunicações da enfermagem, nas discussões com os enfermeiros foi feita menção à
Resolução COFEN nº 311/2007, que dispõe sobre o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, além da Resolução COFEN nº 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da
Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos
ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem.
Esta última resolução revogou a Resolução 272/2002, citada neste protocolo como justificativa
para os registros de enfermagem.
Sobre o desenvolvimento das anotações, no quadro foi acrescentada no segundo item a
questão do uso de canetas azuis ou pretas para o turno diurno, independente de ser manhã ou tarde, e a
caneta de cor vermelha para o turno da noite, conforme já é padronizado na enfermagem, na maioria
das instituições hospitalares do país.
Outros temas fizeram parte das discussões, tais como a necessidade de reforçar junto à equipe
como um todo a importância de registrar todas as intercorrências nos tempos reais de ocorrência, a
questão da legibilidade, sem rasuras, a assinatura legível com número COREN e outras.
5. Transporte inter-hospitalar de pacientes – remoção de pacientes pediátricos para realização de
exames e pareceres
Este tema foi apenas discutido, repassando-se a norma. Sugeriu-se uma pequena mudança no
quadro de descrição do transporte do paciente: onde está expressa a sétima norma, acrescentar a
necessidade de o enfermeiro avaliar as peculiaridades e a gravidade do paciente a ser transportado,
com vistas a determinar que profissional deverá acompanhar esse cliente ao destino determinado.

Procedimentos de enfermagem
6. Sinais vitais – avaliação da temperatura em pacientes pediátricos
Sugeriu-se apenas a importância de citar a verificação dos outros sinais vitais, tais como a
contagem da frequência respiratória, cardíaca e verificação de pressão arterial.
Os enfermeiros citaram a avaliação da dor como quinto sinal vital para ser acrescentada em
revisões futuras dos protocolos, a fim de despertar a equipe para a importância da dor para a qualidade
da assistência de enfermagem.
7. Punção venosa periférica em pacientes pediátricos
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Houve sugestões apenas no item de descrição do processo de punção venosa, no que se refere
à fixação do dispositivo, sugerindo-se acrescentar a aposição de identificação da data da punção e
corrigir a data de troca da punção de 72 horas para cinco dias, com avaliação de sinais flogísticos,
conforme recomenda a comissão de infecção hospitalar da instituição.
8. Gasometria arterial
Na descrição dos requisitos necessários à realização do procedimento, sugeriu-se acrescentar a
especificação do número do scalp 23 ou não especificar o calibre da agulha da punção, pois isso é
avaliado pelo profissional no momento do procedimento.
Na descrição dos passos para a coleta de gasometria arterial, o grupo acrescentou a
importância de se buscar alguma norma, uma resolução específica, para averiguar a indicação do uso
de luvas de procedimento ou luvas estéreis para realização deste procedimento.
9. Técnica para a realização de curativos
Este foi um dos temas mais polêmicos nas discussões, tendo sido apontada por vários
enfermeiros a necessidade premente de treinamento específico ou atualização sobre esta temática, com
vistas à melhoria na qualidade da assistência.
Surgiu também o questionamento sobre a ausência de materiais disponíveis para a realização
de curativos na nossa realidade, estando ao alcance apenas as soluções fisiológicas, ácidos graxos
essenciais, soluções degermantes e antissépticos. Além do mais, foi citada a importância de se obter
conhecimento sobre a existência de materiais mais indicados para cada tipo de ferida, como soluções e
insumos mais atualizados, bem como a atualização de técnicas de realização do procedimento, a fim
de que se possa requerer e indicar o melhor tipo de tratamento para cada tipo de problema encontrado
na prática.
10. Aspiração de vias aéreas
Uma sugestão neste item foi a de incluir nos cuidados de enfermagem, na aspiração de vias
aéreas, os pacientes com traqueostomia, com tubo oro/naso traqueal em ventilação mecânica,
especificando-se as sequências de aspiração indicadas para cada uma dessas situações, além dos
cuidados e técnicas necessários ao procedimento.
Corrigiu-se o sentido de aspiração simples para nariz e boca, conforme unanimidade de prática
realizada por todas as enfermeiras do setor. Contudo, foi apontada a necessidade de buscar a
evidência na literatura para que seja assumida uma prática segura, coerente e de qualidade por todos os
enfermeiros da instituição.
11. Sondagem do trato gastrintestinal
A única referência neste item se relaciona à fixação da sonda, uma vez que está definida a
forma de fixar e sabe-se que existem vários tipos, que são avaliados para cada paciente e suas
especificidades.
Sugere-se retirar do protocolo o teste do recipiente com água, uma vez que este não é mais
indicado na literatura, por risco de aspiração traqueo-brônquica. Outros testes devem ser mantidos, tais
como a aspiração de líquido e a auscuta de localização da sonda.
12. Técnicas de sondagem vesical
Neste item foi sugerida a necessidade de uma busca mais aprofundada por conhecimentos
atualizados, uma vez que é possível identificar práticas discrepantes com relação a este procedimento.
Além do mais, sugeriu-se acrescentar no item dos sinais de alerta a observação referente ao
cateterismo intermitente e a urocultura, procedimentos comuns na pediatria.
Por hora, foram sugeridas pequenas modificações na descrição do processo, como realizar antissepsia
com luva estéril, rever a sequência de desinfecção e as especificidades da criança, e a troca de luvas
após a colocação do campo estéril.
13. Lavagem intestinal
Não houve sugestões de modificações neste item.
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14. Oxigenoterapia por máscara de Venturi
Foi sugerido acrescentar no item dos requisitos, na descrição dos materiais necessários à
oxigenoterapia, a especificação do que compõe a máscara de Venturi: máscara, traquéia e frações.
Nos processos foi sugerido apenas acrescentar a data de troca da água bidestilada do
umidificador, recomendando-se a troca dessa solução a cada vinte e quatro horas, conforme orientação
da comissão de infecção hospitalar.
Os itens 15 e 16 referem-se ao uso de equipamentos e estão especificados após o 17 e 18, que
ainda estão dentro da temática dos procedimentos de enfermagem.
17. Punção de cateter venoso central
Não houve sugestões de modificações neste item, porém foi sugerido retomar este tema,
reforçando-se os cuidados com a contaminação no manuseio e a infecção hospitalar.
18. Preparo do corpo após a morte
No item dos requisitos, onde está indicado o uso de dois lençóis, foi sugerido acrescentar a
alternativa do uso de sacos apropriados para este fim, quando estiverem disponíveis na unidade.

Uso de equipamentos

No uso de equipamentos para os cuidados de enfermagem estão citadas apenas a incubadora
neonatal e a fototerapia convencional. É sempre coerente se recorrer ao fabricante do produto, portanto
faz-se necessário, periodicamente, convocar a empresa para explicar o manuseio adequado à equipe.
Ao enfermeiro cabe repassar informações à sua equipe e exigir um manuseio adequado dos
equipamentos, para que se tenha a máxima capacidade de uso, durabilidade e responsabilidade junto
ao cliente assistido.
15. Incubadora neonatal
Com relação a este equipamento, foi sugerido acrescentar na descrição do processo de quem é
a responsabilidade da limpeza do mesmo e especificar no protocolo quem é este profissional, além da
necessidade de o mesmo ser treinado para a realização dessa tarefa.
16. Fototerapia
A necessidade do uso periódico do radiômetro, para verificação do fluxo de radiação emitida
pelo equipamento de fototerapia, aplicada ao recém-nascido, foi citada nas discussões, além do ajuste
de altura do equipamento em cada situação.
No momento a instituição está sem este equipamento: o radiômetro; porém existem os
encaminhamentos para providências em andamento.
Sugere-se também a correção do termo descrito como bilirrubinômetro, uma vez que se trata
de um equipamento para medidas transcutâneas de bilirrubina de forma não invasiva, que não existe
em nossa realidade. O termo referido no protocolo de fototerapia está relacionado ao radiômetro,
dispositivo utilizado para medir a fluxo de radiação.

Conclusão

A revisão desses protocolos feita pelos enfermeiros da instituição neste momento foi baseada
na vivência prática e nos conhecimentos adquiridos por cada enfermeiro. Essa ação contribuiu para a
disseminação do conteúdo dos protocolos já existentes, uma vez que nem todos os enfermeiros tinham
realizado uma leitura criteriosa desse documento.
A revisão com base na literatura é a mais indicada para a revisão dos protocolos, pois a prática
de enfermagem necessita estar amparada na evidência científica. Para isso seria necessária a
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reconstrução dos protocolos, a fim de buscar as literaturas nas quais eles foram construídos, pois as
mesmas não estão expressas nos protocolos; deveria ser realizada uma revisão sistemática de cada
tema, com a literatura mais atualizada publicada. Tudo isso demanda tempo, o que permitiria a
realização de uma nova pesquisa científica, não sendo, portanto, possível neste momento.
Outras necessidades agora apontadas deverão ser inseridas como metas para a equipe de
enfermagem do HOSPED/UFRN para momentos futuros, tais como: conhecimento da equipe de
auxiliares e técnicos de enfermagem sobre esses protocolos, cursos de atualização em curativos e
feridas, atualização em cateterismo vesical e inclusão de novos temas para os protocolos.
Espera-se que estas recomendações sejam absorvidas pela gerência de enfermagem e incluídas
no planejamento de atividades educativas para a enfermagem da instituição, no futuro.
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APÊNDICE I – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN
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Anexos
O homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não pode ser o
objeto dela. Por isso, ninguém educa ninguém. (FREIRE, 2010, p. 28).
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ANEXO A – Visita de enfermagem
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ANEXO B – Evolução de Enfermagem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
HOSPITAL DE PEDIATRIA PROF. HERIBERTO FERREIRA BEZERRA

NOME:

LEITO:

DATA

DIAS DE INTERNAÇÃO:

( ) ALERGIA: __________________________________

DIAGNÓSTICO MÉDICO:

DIETOTERAPIA:

( ) VO __________________

) GTM a ____ ml/h

(

(

( ) Másc. Venturi à ______%

PESO:

) SNE à _________ml/h

) PARENTERAL _______ml/h

OXIGENOTERAPIA

( ) O2 ambiente

(

Cianose em extremidades: _____________ Aspiração das vias aéreas: __________

SINAIS VITAIS/CONTROLES

Níveis pressóricos arteriais:

Frequência Cardíaca:

PA Manhã __________________

( ) Normocárdico

PA Tarde ___________________

REG:

) SNG aberta

) ZERO

(

) CPAP _______

(

Fisioterapia: ( ) Respiratória

( ) Taquicárdico

( ) Ritmo sinusal

PA Noite ___________________

) Macronebulização em máscara

( ) Motora

( ) Bradicárdico

( ) Disrrítmico

Obs.: ___________________________________________________

Padrão respiratório:

Temperatura:

( ) Dispneico

( ) Taquidispneico

SPO2: Max. ______
Queixas álgicas:

(

( ) O2 por cateter nasal

( ) Macronebulização em TOT ou TQT _______

( ) Eupneico

IDADE:

PRECAUÇÃO: ______________________________________

MÉDICO ASSISTENTE:

(

DE
ENFERMA
GEM
40

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

Manhã: ________

Mín. ______
(

Tarde: _________

Noite: _________

( ) Ortopneico

) Não refere

Pulso: ( ) Forte
(

) Refere

( ) Fraco

Local __________________________

ALTERAÇÕES LABORATORIAIS
CULTURAS
Leuco: _________ ( ) Hematócrito: _______ TGO: ______
TGP: ___________ ( ) Glicemia: ___________
Controle de HGT de _____h

Valores: __________

(

) Hemocultura

(

) Coprocultura

(

) Ferida

(

) Urocultura

(

) Secreção Traqueal

(

) Outra ____________

Resultado: ( ) Positivo __________________ ( ) Negativo
Outros: ____________________________________

CATÉTERES:
(

) AVP em ___________ (

) AVC em __________

(

) Disssecção venosa em _______ ( ) Outros: ________

DISPOSITIVOS:
( ) SNE ___/___
( ) SVD ___/___ Diurese M____ T____ N____ 24 hrs ____
( ) Outros: _______________________________

DRENOS: ________________________________________________________________________________________________

( ) HV a ______ml/h
Modificações: _____________________

( ) Eletrólitos _____________________
_________________________________
_________________________________

ANTIBIÓTICOS: ___________________
______________________________
________________________________

OBSERVAÇÕES:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
______

157

DROGAS:
(

) Albumina D ____

(

) Pulsoterapia com __________D _____

OUTRAS: _____________________

SENSIBILIDADE/MOTRICIDADE:
(

) Preservada

(

) Plegia ____________________ (

) Parestesia_____________________________

ABDOME:
(

) Plano

(

) Flácido

( ) Timpânico

(
(

) Globoso

) Ascítico

(

(

) Distendido

) Dor à palpação

(

) ___________

ALTERAÇÕES CUTÂNEAS: ( ) Normocorado ( ) Descorado ( ) Ictérico __________________
Outras: ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Sinais de desidratação: (

) Sim (

) Não Presença de edemas: (

) Sim. Local ____________ (

) Não

CURATIVOS:
Solução Utilizada: ( ) SF 0,9% ( ) Clorexidine aquosa ( ) Clorexidine alcoólica ( ) Dersane®
Local: ______________

Características/Aspecto: _______________________________ ( ) Odor __________

Observações: ________________________________________________________________________________
APARELHO GENITURINÁRIO:
(

) Espontânea em fralda
(

(

) Sondagem vesical de Foley

) Espontânea (Banheiro)

Características:

(

(

) Anúria

Aspecto: ( ) Citrina ( ) Âmbar (

(

(

) Dispositivo para incontinência urinária

) Sondagem vesical de alívio
) Oligúria

(

) Poliúria

) Presença de sedimentos ( ) Piúria (

ELIMINAÇÕES INTESTINAIS:
( ) Ausentes Há _________ dias

(

) Presentes

) Colúria (

Aspecto: __________________

) Hematúria

Quantidade (

EXAMES REALIZADOS:

)

EXAMES PENDENTES:

PARECER MÉDICO:
OBSERVAÇÕES E/OU INTERCORRÊNCIAS:

AVALIAÇÃO GERAL:
(

) Estável

(

) Instável

(

) Regular

(

) Comprometido

(

) Grave

(

) Gravíssimo

Enfermeira (Coren): Manhã __________________ Tarde ____________________ Noite ___________________
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ANEXO C – Histórico de Enfermagem
HISTÓRICO DE ENFERMAGEM

Admissão

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
HOSPITAL DE PEDIATRIA PROF. HERIBERTO FERREIRA
BEZERRA
Data:

Dados pessoais
Nome:
Reg:

Idade:
Leito:

Peso:

Estatura:

Endereço:
Pessoa significativa:

Telefone: ( )

Dados do Internamento
Diagnóstico médico:
Cirurgias realizadas:
Médicos assistentes:
Informações a respeito da doença
Dados da história clínica

Conhecimento da doença: ( ) Não
Medicamentos que utiliza:

( ) Sim

Há quanto tempo? ______________

Antecedentes patológicos: ( ) Diabetes Tipo: _______ ( ) Hipertensão ( ) Cardiopatia
( ) Câncer
( ) Artrite
( ) Outros: ____________________________________
Alergia medicamentosa:

Alimentar:

Hábitos
Sono/Repouso:
Atividade física/lúdica:
Alimentar:
Eliminações: Urinária:

Intestinal:
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Exame Físico
1. Nível de consciência: _________________________________________________
2. Cabeça e pescoço:
Couro cabeludo: ( ) Sem alterações
( ) Alterado _______________________
Olhos:
( ) Sem alterações
( ) Alterado _______________________
Nariz:
( ) Sem alterações
( ) Alterado _______________________
Boca:
( ) Sem alterações
( ) Alterado _______________________
Ouvidos:
( ) Sem alterações
( ) Alterado _______________________
Pescoço:
( ) Sem alterações
( ) Alterado _______________________
3. Sinais vitais
P: _______________ ( ) Rítmico
( ) Arrítmico
( ) Cheio ( ) Filiforme
R: _______________ ( ) Eupneico ( ) Dispneico
PA: BD___________ BE______________ Outros: _____________ T:______________
Dor: ( ) SIM Local ___________ Intensidade: _________________ (Escala de Eva)
( ) NÂO
4. Tórax
Cardíaca/Precórdio:
Pulmonar:
Ausculta pulmonar: MV ( ) Normais
( ) Diminuídos ___________
( ) Roncos ____________ ( ) Sibilos______________ ( ) Creptos ____________
Tosse: ( ) SIM ____________ ( ) NÂO
Abdome:
( ) Plano
( ) Flácido
( ) Distendido
( ) Globoso
( ) Ascítico
( ) Rígido
( ) Doloroso à palpação
( ) Timpânico
RHA: (+) (-) (↓) ()
6. Membros Superiores / Membros Inferiores (mencionar membro afetado):
( ) Força normal ( ) Plegia
( ) Paresia
( ) Flexão patológica
( ) Edema
( ) Extensão patológica ( ) Outras alterações _________________
7. Pele e Mucosa:
Higiene: _____________________________ Integridade: _______________________
( ) Hidratado ( ) Desidratado ( ) Corado ( ) Descorado
Outras alterações: _______________________________________________________
Informações adicionais:

Enfermeira/Coren (carimbo) ____________________________________________

