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RESUMO 
 

Trata-se de um estudo que tem como objeto a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
no gerenciamento do cuidado ao cliente com distúrbios hematológicos na enfermaria de 
hematologia do HUAP.  Analisando a forma como os enfermeiros, em sua prática diária, na 
enfermaria de hematologia, sistematizam a assistência de enfermagem e gerenciam o cuidado 
a pacientes com distúrbios hematológicos. Para isso foi estabelecido como objetivo geral: 
conhecer os aspectos relativos à gerencia do cuidado profissional de enfermagem na 
enfermaria de hematologia e como objetivos específicos: identificar ferramentas/ estratégias 
utilizadas na sistematização da assistência de enfermagem à pacientes com problemas 
hematológicos; discutir de que forma a sistematização da assistência de enfermagem, ao 
cliente com problemas hematológicos, facilita a gerência do cuidado e identificar os principais 
problemas vivenciados pelos enfermeiros no gerenciamento do cuidado. O estudo em questão 
é do tipo exploratório, descritivo de abordagem qualitativa, realizado na enfermaria de 
Hematologia de um Hospital Universitário de Niterói-RJ. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Médicas - Hospital Universitário Antônio Pedro/ 
UFF, sob o nº 0325.0.258.000-11. Para coleta dos dados utilizou-se o questionário 
estruturado, com perguntas abertas e fechadas e análise documental. Os dados qualitativos do 
questionário sofreram um procedimento de análise de conteúdo segundo Bardin. Os 
resultados deste estudo evidenciaram que metade dos enfermeiros compreendem o que é 
Gerência do Cuidado, uma vez que relacionam  a Gerência do Cuidado a organização da 
assistência de enfermagem, através do controle dos cuidados diretos e indiretos utilizando o 
processo de enfermagem. Há  aqueles que  equivocadamente, se baseiam apenas em partes do 
processo de enfermagem para explicar o que seria gerência, o que demonstra falta de domínio 
sobre o assunto. Para metade dos profissionais, o remanejamento da escala e a 
descontinuidade do trabalho são problemas, relativos a gerência do cuidado, que ele 
vivenciam. A maioria dos sujeitos entendem Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE), como uma forma de se organizar a assistência e prestar cuidado direto e indireto. Há 
aqueles que ainda definem erroneamente o significado da SAE. Todos os profissionais 
afirmam trabalhar de maneira sistemática e apontam como ferramenta/estratégias para 
sistematizar a assistência o impresso e fases do processo de enfermagem. É notório que os 
enfermeiros possuem dificuldade em sistematizar a assistência, utilizando todas as fases do 
processo de enfermagem, bem como não utilizam taxonomias para padronização do registro 
da assistência prestada. É possível perceber certa contradição nos discursos dos sujeitos, 
considerando que a metade dos enfermeiros afirmam elaborar diagnósticos de enfermagem, 
planejar a assistência e prescrever os cuidados, porém, durante a análise documental não foi 
encontrado diagnósticos de enfermagem e nem a prescrição de enfermagem. Todos os 
enfermeiros afirmam realizar a avaliação dos resultados, porém, se não há dados suficientes e 
informações coletadas de maneira completa, entende-se que não é possível avaliar de maneira 
eficaz a assistência de enfermagem. Conclui-se que os enfermeiros do setor de hematologia, 
mesmo buscando desenvolver um cuidado integral ao paciente, ainda estão atados ao processo 
de trabalho baseados em procedimentos técnicos e no trabalho dividido em tarefas, separando 
as ações gerenciais das direcionadas aos cuidados diretos ao paciente.   

Palavras-chaves: Gerenciamento do cuidado em saúde, Processo de Enfermagem, Cuidados 
de Enfermagem. 



 
 

ABSTRACT 
 

It is about a study which has a principal object the Systematization of Nursing Care in the 
management of client care with hematological disorders in hematology unit HUAP.Analyzing 
the manner as the nurses, in their daily practice, in the hematology sector, systematize nursing 
care and manage care for patients with hematological disorders.  For this it was established as 
a general goal: knowing the aspects of managing professional nursing care in hematology 
sector and as specific objectives: identifying tools / strategies used in the systematization of 
nursing care to patients with blood disorders; to discuss how the systematization of nursing 
care, to the client with hematological problems, facilitates the management of care and 
identify the main problems experienced by nurses in the care management. The present study 
is an exploratory, descriptive qualitative approach, carried out at the Hematology sector of 
University Hospital, in Niterói-RJ. For data collection it was used a structured questionnaire 
with open and closed questions and document analysis. Qualitative data from the 
questionnaire have suffered a procedure of content analysis according to Bardin. The results 
of this study showed that half of the nurses understand what is the Care Management, once 
they  relate the Care Management to the organization of nursing care, through control of 
direct and indirect care by using the nursing process. There are those who erroneously rely 
only on parts of the nursing process to explain what would be management, which shows a 
lack of knowledgeable about the matter. For half of the professionals, the relocation of the 
scale and discontinuity of the job are problems related to the care management of care, that 
they face. Most subjects understand that Nursing Care Systematization (NCS), as a way of 
organizing care and providing direct and indirect care. There are those who still incorrectly 
define the meaning of SAE. All professionals assert working in a systematic way and point as 
a tool / strategy to systematize the assistance and the form phases of the nursing process. It is 
noticeable that nurses have difficulty in systematizing the assistance, using all phases of the 
nursing process, and also do not use standardized taxonomies to the health care registry. Is 
possible to perceive some contradiction in the discourse of the subjects, considering that half 
of the nurses affirm to develop the nursing diagnoses, planning assistance and prescribe care, 
but during the document analysis it was not found nursing diagnoses or nursing prescription. 
All nurses assert perform the evaluation of results, however, if there is no sufficient data and 
collected information in a complete way, it is understood that it is impossible to effectively 
evaluate nursing care. It is concluded that the nurses of the hematology sector, even seeking to 
develop an integral patient care, are still tied to the work process based on technical 
procedures and work broken down into tasks, separating the management actions from the 
directed at the direct patient care. 
 
Keywords: Health Care Management , Nursing Process, Nursing Care 



INTRODUÇÃO 

 

Considerações iniciais 

 

 As instituições de um modo geral, tornam-se administrativamente cada dia mais 

complexas, devido ao desenvolvimento técnico-cientifico, ao aprimoramento do 

conhecimento e também por conta da implementação à prática de teorias administrativas. 

Sendo que as instituições de saúde não fogem à esse processo. Essa evolução e complexidade 

fazem com que o enfermeiro, torne-se a cada dia mais atribulado em relação às ações 

administrativas de enfermagem, além de suas atividades assistências prestadas diretamente ao 

paciente. 

De acordo com Vaghetti (2004, p.316), há uma dificuldade de entendimento do que 

vem a ser administração em enfermagem e qual a relação estabelecida com o trabalho de 

enfermeiro. As ações administrativas executadas pelo enfermeiro “vêm permeando toda a 

história da profissão, formatando uma cultura de (des)entendimento sobre o assunto, que vem 

sendo cultivada no decorrer dos tempos e projetada na maioria das organizações de saúde.”  

Nota-se que a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) faz parte e 

subsidia o gerenciamento tanto a nível assistencial quanto a nível administrativo. Por isso, 

torna-se imprescindível que o enfermeiro conheça a SAE e saiba aplica - lá em sua rotina de 

trabalho, até porque, o Conselho Federal de Enfermagem em 2009, pela Resolução nº 358 diz 

que a “Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto 

ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de 

Enfermagem.” (COFEN, 2009). 

Esse estudo justifica-se pela importância do papel do enfermeiro na gerência tanto 

assistencial quanto administrativa, papel de grande importância, sendo decisivo para gerar 

resultados positivos através de uma assistência qualificada. 
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Justifica-se ainda, por abordar aspectos da sistematização da assistência de 

enfermagem, que é uma metodologia presente nas instituições de saúde, porém muitas vezes, 

por desconhecimento dos próprios enfermeiros ou por falta de suporte, não é desenvolvido de 

maneira correta ou se desenvolve de maneira incompleta. Todavia, é imprescindível que o 

enfermeiro, como detentor das ações gerenciais, trabalhe de forma sistemática, de forma que 

gere resultados positivos para a assistência de enfermagem. 

Sendo assim, corroboramos a citação de Cruz (1987, apud KURCGANT, 1991, p. 

209), que aborda a SAE como um indicador de qualidade, sendo indispensável para a gerência 

do cuidado, uma vez que organiza todos os fatores que subsidiam a assistência, além de 

organizar e otimizar a própria  assistência prestada ao paciente: 

 

A sistematização da assistência de enfermagem é fundamental na administração da 
assistência, pois, além de nortear a caracterização de recursos humanos e materiais, 
facilita a avaliação da assistência prestada, o que permite verificar o alcance de 
padrões mínimos de assistência, oferecendo subsídios aos indicadores de custos e 
rendimentos, indicando também áreas que requeiram aprimoramento.  

 

 No decorrer da graduação, durante as atividades relativas ao ensino teórico-prático de 

gerência I e II e participado do projeto de extensão “Consulta de enfermagem a pacientes com 

câncer”, pude notar a grande importância da utilização de métodos para a fundamentação e 

organização do trabalho do enfermeiro. 

A sistematização da assistência de enfermagem presente nas instituições de saúde, 

permite a implantação e implementação do processo de enfermagem, que são métodos 

utilizados para se planejar a assistência de enfermagem. 

No entanto, de acordo com Fuly et al (2008, p. 886): 

 

É importante considerar que a implementação da SAE não se dá apenas através do 
processo de enfermagem, ela pode ocorrer por meio de outras ferramentas tal como 
a consulta de enfermagem. Ainda assim far-se-á necessário o emprego de algum 
método para sistematizar a assistência, onde cada cenário de aplicação utilize-se da 
metodologia mais adequada a sua realidade; baseada na teoria de enfermagem que 
irá nortear a prática da enfermagem. A escolha de um método é essencial, e há que 
se considerar que não existe um método que represente um padrão para as unidades 
de saúde e nem tampouco para a garantia da qualidade da assistência. Sabe-se que 
existem diferentes métodos e realidades. Daí encontrar a equação ideal entre ambos, 
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visando a qualidade da assistência, representa hoje um grande desafio ao 
gerenciamento de enfermagem. 

 

Entretanto, para Lefevre (2007, p. 29), o processo de enfermagem como ferramenta 

assistencial favorece um planejamento de enfermagem eficaz e de qualidade, uma vez que 

contempla a individualidade de cada paciente ao permitir a investigação de seus dados 

subjetivos e objetivos, além de permitir um plano assistencial voltado especificamente para 

cada problema encontrado no paciente. “O processo de enfermagem permite aos enfermeiros 

avaliarem suas atividades, aprimorando-as, além de promover cuidado humanizado, de baixo 

custo e orientado a resultados.”  

 Ao estudar a SAE e reconhecer sua importante contribuição tanto para a profissão 

quanto para o ensino e pesquisa, pude notar que a gerência no âmbito assistencial só consegue 

quantificar e avaliar os resultados do trabalho de enfermagem se utilizar um método 

sistematizado de assistência. Porém, percebe-se que nem todos os enfermeiros reconhecem 

quando estão trabalhando de forma sistemática ou mesmo implementando o processo de 

enfermagem, o que demonstra falta de domínio e conhecimento sobre tal assunto. De acordo 

com Carvalho (2010, p. 37 e 39) “[...] a maioria dos enfermeiros não reconhecem a SAE no 

seu cotidiano, isto demonstra-se que as unidades clínicas do HUAP estão atrasadas em relação 

a SAE e aponta a necessidade de implantar e implementar a mesma [...] o processo de 

enfermagem nas unidades clínicas do HUAP é realizado de forma fragmentada e particular de 

cada enfermeiro. Com base nesse estudo, passei a questionar de que forma os enfermeiros, em 

sua prática diária, na enfermaria de hematologia, sistematizam a assistência de enfermagem e 

gerenciam o cuidado a pacientes com distúrbios hematológicos, considerando a importância 

da utilização da SAE para a gerência do cuidado e visto que muitos destes profissionais não 

dominam a SAE em sua rotina de trabalho, o que muitas vezes, impede a concretização 

completa de um trabalho, que por sua vez, encontra-se fragmentado pela má ou ausente 

utilização das ferramentas de trabalho. 

 Diante desta problemática levantei algumas questões que me levaram a definir como 

objeto de estudo O gerenciamento do cuidado ao cliente com distúrbios hematológicos na 

enfermaria de hematologia do HUAP e para atender ao objeto de estudo dessa investigação, 

tracei alguns questionamentos que nortearam esse estudo: 
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 - Quais são as ferramentas/ estratégias utilizadas pelo o enfermeiro na sistematização 

da assistência de enfermagem a pacientes com problemas hematológicos? 

 - Como a sistematização da assistência de enfermagem pode facilitar o gerenciamento 

do cuidado na enfermaria de hematologia do HUAP?  

 - Quais são os principais problemas vivenciados pelos enfermeiros no gerenciamento 

do cuidado? 

 Compreendendo a sistematização da assistência de enfermagem como uma ferramenta 

organizacional de grande importância e que contribui para implementação do cuidado ao 

paciente e sabendo ainda que o gerenciamento do cuidado, se devidamente realizado, 

qualifica a assistência de enfermagem, emerge o seguinte objetivo geral desse estudo: 

Conhecer os aspectos relativos à gerencia do cuidado profissional de enfermagem na 

enfermaria de hematologia. E como objetivos específicos:  

 - Identificar ferramentas/ estratégias utilizadas na sistematização da assistência de 

enfermagem à pacientes com problemas hematológicos; 

 - Analisar os principais problemas vivenciados pelos enfermeiros no gerenciamento do 

cuidado. 

 - Discutir de que forma a sistematização da assistência de enfermagem, ao cliente com 

problemas hematológicos, facilita a gerência do cuidado; 

  

 

Contribuições da pesquisa 

 

Uma vez que, este estudo aborda vivencias dos profissionais no seu ambiente de 

trabalho e no cuidar direto ao paciente, a relevância dessa investigação encontra-se na 

oportunidade de fazer com que tanto os enfermeiros como os acadêmicos de enfermagem 

reflitam de que maneira a SAE esta sendo aplicada nas instituições de saúde e de forma que os 

enfermeiros estão gerenciando os cuidados aos pacientes e se esta assistência está sendo 

efetiva para a melhora dos pacientes. 

 A partir desse estudo será possível compreender como a sistematização é realizada em 

uma enfermaria de um hospital universitário, independentemente da aplicação ou não do 
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processo de enfermagem, permitindo a observação dos resultados obtidos e o impacto gerado 

por esta assistência no cuidado dos pacientes, permitindo também que a própria instituição 

reavalie seus processos de trabalho. 



1 REVISÃO DE LITERATURA 

 
1.1 Sistematização da Assistência de Enfermagem  

 

 A enfermagem é de suma importância para a construção de uma assistência 

qualificada, por isso as mudanças e evoluções que ocorrem em suas relações, seja no campo 

político, tecnológico, interpessoal ou principalmente na forma como se organiza os serviços, 

vêm sendo acompanhadas e desenvolvidas, com a missão de responder as exigências e 

demandas gerencias e científicas. Por muitos anos a enfermagem desenvolvia funções 

rotineiras e mecânicas, tendo como organização, um modelo de gestão tradicional, com 

estrutura rígida e linear.  De acordo com Nascimento et al (2008), na década de 70 a 

enfermagem começa a buscar novas formas de organização e planejamento dos serviços de 

enfermagem.  

 Com isso, o surgimento e a implementação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) foi umas das novas mudanças realizadas para melhor organizar os 

serviços de enfermagem. 

 As discussões sobre a SAE, no Brasil, iniciaram-se a partir da publicação do livro 

“Processo de Enfermagem” escrito por Wanda de Aguiar Horta na década de 70. De acordo 

com Horta (1979), o Processo de Enfermagem, que é entendido como uma metodologia, é 

permeado pelo método científico e compõe seis etapas: histórico de enfermagem, diagnóstico 

de enfermagem, plano assistencial, prescrição de enfermagem, evolução e prognóstico de 

enfermagem.  

A partir de então, vários trabalhos sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem vem sendo desenvolvidos nos diversos campos ocupados pela enfermagem 

(NASCIMENTO et al, 2008). 
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A SAE como ferramenta organizacional oferece subsídios para o desenvolvimento de 

métodos/metodologias interdisciplinares e humanizadas de cuidado.  Porém, o cuidado de 

enfermagem ainda está centrado na doença e não no cuidado do paciente, que deve ser 

integrado no processo de cuidar, através da participação ativa. O desenvolvimento de novos 

métodos/ metodologias de fomentar conhecimento por meio do processo de cuidar humano 

faz com que o olhar reducionista do saber institucionalizado se torne diferenciado para os 

contornos de saúde/ doença (NASCIMENTO ET AL, 2008). 

Para Hermida (2006, p. 675), a SAE é abordada da seguinte forma: 

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) vem sendo utilizada em 
algumas instituições de saúde como uma metodologia assistencial por meio do 
Processo de Enfermagem (PE), o qual pode ser entendido como a aplicação prática 
de uma teoria de enfermagem na assistência aos pacientes. 

 

O Conselho Federal de Enfermagem em 2009, pela Resolução nº 358, dispõe sobre a 

SAE e afirma que o Processo de Enfermagem deve ser implementado em âmbito nacional nas 

instituições de saúde brasileiras públicas e privadas, onde ocorrem as atividades profissionais 

de enfermagem. O Conselho ainda afirma “que a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, 

tornando possível a operacionalização do processo de Enfermagem [...] que a 

operacionalização e documentação do Processo de Enfermagem evidencia a contribuição da 

Enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento 

profissional.” (COFEN, 2009). 

 

1.1.1 Processo de Enfermagem 

 

O processo de enfermagem surgiu com o objetivo de organizar e prover autonomia 

para o profissional enfermeiro através de uma sistematização das ações de enfermagem 

(HORTA, 1979). 
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O Processo de Enfermagem (PE) é composto por atividades sistematizadas e ligadas 

entre si, o que permite uma assistência de enfermagem organizada. O PE permite o 

atendimento as necessidades de saúde de uma pessoa, pois garante uma intervenção de 

enfermagem humanizada, responsável e dirigida á resolução dos problemas. “No Brasil é uma 

atividade regulamentada pela Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, constituindo, 

portanto, uma ferramenta de trabalho do enfermeiro.” (CASTILHO, 2009, p.281).  

 O enfermeiro deve estar munido de competências e ferramentas que possibilite uma 

gerencia assistencial de qualidade, pois é de sua responsabilidade exercer a gerencia 

assistencial durante a hospitalização do paciente, que é o elemento central dos serviços de 

saúde. Portanto, o processo de enfermagem quando bem aplicado pode ser uma ferramenta 

útil para qualificar a assistência prestada a esses pacientes. 

De acordo com Guimarães (1996, apud Souza et al, 2010), o processo de enfermagem 

garante uma maior vinculo entre o enfermeiro e todos os elementos que estão envolvidos no 

cuidado (paciente, família, equipe de enfermagem e até mesmo a comunidade), pois ao 

sistematizar o cuidado, o enfermeiro favorece a individualidade, gerando, ao final do 

processo, bons resultados. 

Para Horta (1979, p. 35), o “Processo de Enfermagem é a dinâmica das ações 

sistematizadas e inter-relacionadas, visando a assistência ao ser humano. Caracteriza-se pelo 

inter- relacionamento e dinamismo de suas fases ou passos.” 

O enfermeiro ao implementar um método para sistematizar as ações de enfermagem e 

organizar seu trabalho, deve considerar que as atividades administrativas devem ter a 

assistência ao paciente como foco principal, para isso, o enfermeiro deve conhecer a 

singularidade de cada paciente e suas necessidades especificas. (KURCGANT, 1991).  

 São vários os métodos e propostas para sistematizar a assistência de enfermagem. 

Quanto aos métodos, estes comumente são identificados nas etapas propostas pelas teóricas de 

enfermagem para implementação do Processo de Enfermagem. 

 Para Kurcgant (1991, p. 208), a criação das teorias de enfermagem, também permitiu a 

sistematização da assistência de enfermagem. “Essas teorias de enfermagem visam 

estabelecer as bases de uma ciência de enfermagem, pois procuram articulam os fenômenos 

entre si, explicando a realidade em seu conjunto”. 
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 Wanda Horta, na década de 70, introduziu um marco conceitual de assistência de 

enfermagem, baseado na “teoria das necessidades humanas básicas”, “propondo um processo 

de enfermagem que foi conceituado como ‘a dinâmica de ações sistematizadas e inter-

relacionadas que visa à assistência ao ser humano’.” (KURCGANT, 1991, p. 208). 

 Baseada na teoria das necessidades humanas básicas, Horta (1979) desenvolveu seu 

processo de enfermagem, composto por seis fases: 1. Histórico de Enfermagem, 2. 

Diagnóstico de Enfermagem, 3. Plano Assistencial, 4. Prescrição de Enfermagem, 5. 

Evolução e 6. Prognóstico de Enfermagem.  

 O processo de enfermagem fundamenta-se no método de resolução cientifica de 

problemas e, por isso, suas fases propõem a coleta de informações, a definição do problema, a 

opção por uma solução, testando-a, avaliando seus resultados e tentando outras soluções 

alternativas se a primeira não tiver sido satisfatória. Essas fases foram recebendo diferentes 

nomes conforme seus autores (KURCGANT, 1991). 

 Paim (1986, p.108), por exemplo, ao formular o conceito e o Modelo Cibernético do 

Processo de Enfermagem e / ou modelo sistêmico elaborou as seguintes fases do Processo de 

Enfermagem: Histórico de enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Evolução de 

Enfermagem, Prognostico de Enfermagem, Prescrição de Enfermagem, Execução da 

Terapêutica de Enfermagem, Avaliação e Retroação, que tem como objetivo reajustar o 

processo em quaisquer de suas fases, permitindo reajuste periódico em função de avaliações 

graduais continuas e acumulativas. Para essa autora, o processo de enfermagem é definido 

como “o conjunto de procedimentos a que é submetido o homem (família, comunidade, 

sociedade) através de um aparelho prestador de assistência de enfermagem, visando 

identificar seus problemas dessa natureza, planejar, executar, avaliar e reajustar a assistência 

de enfermagem.” 
 

1.2 Gerenciamento do Cuidado em Saúde 

 

 Com a evolução dos processos de trabalho é cada vez mais notório a cobrança por 

resultados obtidos através dos serviços prestados, levando ao desenvolvimento e 

aprimoramento de meios e /ou ferramentas que proporcionem uma maior eficiência no 

processo de trabalho, refletindo nos resultados obtidos. 
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 Na área da Saúde, mais especificamente no âmbito da enfermagem, encontramos na 

gerencia do cuidado uma ferramenta, que desde sua concepção, vem sendo aprimorada no 

processo de trabalho do enfermeiro, garantindo-lhe uma maior autonomia, pois o permite 

planejar, executar e avaliar ações, além de solucionar problemas, delegar cuidados e tantas 

outras atividades, qualificando o cuidado, que deve ser o foco das ações da enfermagem. 

 

Desde a concepção da enfermagem como profissão, o parcelamento do trabalho 
entre os diferentes membros da equipe teve na gerência o elo de articulação das 
atividades e de sua integração ao processo de trabalho em saúde como um todo. O 
processo de trabalho foi, desde então, organizado e controlado pelo enfermeiro com 
uso de instrumentos administrativos para alcançar as necessidades da clientela e as 
metas da organização na qual atua. Dessa forma, a gerência configura-se como 
ferramenta do processo cuidativo, pois busca organizar o trabalho e desenvolver 
condição para a realização da assistência de enfermagem (ROSSI E SILVA, 2005 
apud MONTEZENELI E PERES, 2009, p. 554). 

 

No entanto, os enfermeiros ainda encontram dificuldades ao articular a assistência com 

as atividades gerenciais. Atualmente o enfermeiro passou de simples cuidador para 

administrador da assistência, passando a delegar os cuidados diretos, que são de sua 

responsabilidade, aos auxiliares e técnicos de enfermagem o que, muitas vezes, pode 

distanciar os enfermeiros dos pacientes. “É impreterível, portanto, reconhecer o cuidado como 

foco possível e necessário de ser gerenciado dentro do universo organizacional em uma 

dimensão que extrapole o tecnicismo.” (ROSSI E SILVA, 2005, p. 466)  

O gerenciamento da assistência vem sendo utilizada pelo enfermeiro como um 

instrumento que contribui para o desenvolvimento da enfermagem e planejamento das tarefas. 

O enfermeiro como gerenciador da assistência deve aplicar seus conhecimentos na tomada de 

decisões e utilizar sua criatividade para adequar essas decisões aos recursos materiais e 

humanos, afim de obter uma assistência planejada , gerando bons resultados (MARTINS et al, 

2009). 

De acordo com Rossi e Silva (2005), mesmo com o avanço organizacional e técnico-

científico, as instituições de saúde, mais precisamente nos níveis intermediários dessas 

instituições, onde na maioria das vezes, encontra-se o enfermeiro, as atividades gerenciais 

ainda são dispersas, confusas e distantes dos usuários e das práticas interdisciplinares. “Esse 

modo de ser da organização tem interferência constante nos processos de trabalho, no modelo 
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de assistência e consequentemente na qualidade do cuidado prestado” (ROSSI E SILVA, 

2005, p. 466). 

O enfermeiro ao ocupar seu espaço de trabalho seja junto as equipes de saúde ou ao 

paciente, para dar conta dos cuidados de maneira efetiva, deve dominar os processos de 

trabalho, gerenciando o cuidado de forma competente e consciente para que haja uma 

aproximação com o paciente e com as práticas interdisciplinares, sanando as necessidades 

encontradas e otimizando a qualidade no cuidado prestado. 

De acordo com Rossi (2003, apud Rossi e Silva, 2005, p. 467), “Fazer gerenciamento 

do cuidado implica em tê-lo como foco das ações profissionais e em utilizar os saberes 

administrativos como mais uma tecnologia (leve-dura) no sentido de sua concretização.” O 

enfermeiro para concretizar o gerenciamento do cuidado pode estabelecer ações diretas com o 

usuário ao delegar atividades a equipe e ou interagir com os mesmos. O enfermeiro ao 

gerenciar o cuidado, deve desenvolver o potencial de sua equipe, capacitando-a, realizar a 

previsão e provimento de recursos, assim como o planejamento, a delegação de atividades, a 

capacitação de sua equipe, a educação dos usuários e a articulação com outros profissionais da 

saúde (ROSSI, 2003, apud ROSSI E SILVA, 2005). 

De acordo com Lunardi (2000, apud Martins et al, 2009), a enfermagem apesar dos 

esforços para adotar um novo modelo assistencial, ainda está atada a antigos modelos 

assistenciais, onde prevalece a divisão técnica do trabalho, evidenciando que o trabalho 

gerencial está separado das tarefas cuidativas, fazendo prevalecer o “modelo de trabalho 

denominado genericamente e compreendido como funcional, caracterizado por um processo 

de trabalho divido em tarefas e procedimentos técnicos” (LUNARDI, 2000, apud MARTINS 

ET AL, 2009, p. 114). 

A divisão técnica do trabalho se deve ao fato de que os profissionais de enfermagem 

possuem formações diferenciadas o que promove a divisão de tarefas, no entanto cabe 

somente ao enfermeiro o papel de controlador do processo do trabalho, gerenciando a 

assistência e delegando aos demais membros da equipe as atividades a serem realizadas sob 

sua supervisão. 

Porém, não podemos deixar de considerar o trabalho coletivo, onde as relações entre 

os indivíduos se estabelecem, criando um vinculo estabelecido com um principal objetivo: o 

bem estar do paciente. De acordo com Rossi e Silva (2005, p. 467): 
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O grande compromisso e desafio de quem gerencia o cuidado hoje é o de valorizar e 
habitar-se para utilizar as relações como uma tecnologia, no sentido de edificar um 
cotidiano, por intermédio da construção mútua entre os sujeitos. E, através dessas 
mesmas relações, dar sustentação à satisfação das necessidades dos indivíduos e 
valorizar trabalhadores e usuários como potentes para intervirem no trabalho vivo 
em ato-espaço de concretização do cuidado. 



2 METODOLOGIA 

 

2.1 Abordagem e Tipo de Estudo 

 

O estudo em questão é do tipo exploratório, descritivo de abordagem qualitativa. A 

pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema, ou seja, tem o intuito 

de torná-lo mais explícito. Tendo como objetivo principal aprimoramento de idéias ou 

descoberta de intuições. (FIGUEIREDO, 2004). 

A abordagem qualitativa baseia-se em procurar informações de maneira sistemática. 

Para Denzin e Lincoln (1994), os pesquisadores qualitativistas estudam as coisas em seu 

setting natural, tentando dar sentido ou interpretar fenômenos nos termos das significações 

que as pessoas trazem para estes. Para Neves (1996), a pesquisa qualitativa é: [...] um 

conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os 

componentes de um sistema complexo de significados.   

De acordo com Leopardi (2001), a pesquisa qualitativa é utilizada quando não se pode 

mensurar os dados, ou seja, quando se deseja trabalhar com dados subjetivos, quando se 

realiza estudos de um caso particular, ou se quer avaliar programas ou propostas de 

programas, ou ainda quando não se possuem informações sobre o assunto.  
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2.2 Aspectos éticos da pesquisa 

 

 O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências Médicas - Hospital Universitário Antônio Pedro/ UFF, sob o número 309/11 e 

aprovado em novembro do mesmo ano sob o nº 0325.0.258.000-11 (Folha de Aprovação no 

Comitê de Ética – Anexo 8.1); estando de acordo com as especificações éticas e legais da 

resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. 

 Coube  aos pesquisadores os cumprimentos dos aspectos éticos com os sujeitos 

participantes,  que foram informados sobre os objetivos do estudo e que suas participações 

não acarretariam nenhum ônus financeiro para eles e que a pesquisa não envolvia risco direto. 

Os sujeitos participantes leram e assinaram o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido 

(Anexo 8.2). 

 Foram utilizados codinomes para garantir o anonimato dos sujeitos da pesquisa. Os 

codinomes escolhidos pelo pesquisador foram nomes de pedras preciosas atribuídos a cada 

sujeito da pesquisa aleatoriamente, sendo eles: Diamante, Esmeralda, Topázio e Rubi. 

 Coube aos pesquisadores envolvidos o ônus gerado com o estudo. Não há 

financiamento por nenhum órgão de fomento. 

 

2.3 Coleta de dados 

 

Para a realização da coleta de dados, realizei visitas a enfermaria de Hematologia do 

HUAP para esclarecimentos quanto aos procedimentos da pesquisa e obtenção das assinaturas 

dos sujeitos que aceitarem participar da pesquisa. 

Foi distribuído um questionário (Apêndice 7.1), para preenchimento por parte dos 

enfermeiros que aceitaram fazer parte da pesquisa, o qual consta de perguntas abertas e 

fechadas visando o alcance dos objetivos da pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada no período de março de 2012 a maio de 2012, após a 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP, visando atender as 

exigências da Lei 196/96 que regulamenta a pesquisa com seres humanos. 
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Como técnicas de coleta de dados utilizei o questionário estruturado com perguntas 

abertas e fechadas e análise documental.  

 

2.3.1 Questionário estruturado 

  

 Um dos instrumentos para coleta de dados escolhido foi o questionário estruturado 

composto com perguntas abertas e fechadas. De acordo com Figueiredo e Souza (2005, p.97), 

o questionário “consiste basicamente na elaboração de uma série de perguntas ordenadas que 

traduzem os objetivos específicos da pesquisa em itens redigidos de forma clara e precisa, 

tendo como base o problema formulado”. Ainda de acordo com Figueiredo e Souza (2005), as 

perguntas devem ser de natureza impessoal e direcionada, de maneira que não sugira ou 

induza de nenhuma forma, nem serem formuladas de maneira que conduzam afirmação ou 

negação de modo a conduzirem à concordância.  

 Sendo assim, os autores sugerem que, antes de ser aplicado definitivamente, o 

questionário deve ser testado em forma de um pré-teste e ressaltam que o pré-teste não pode 

ser aplicado na mesma população que será alvo da pesquisa.  

 Portanto, procurei aplicar um pré-teste com dois enfermeiros que já haviam realizado 

plantão na enfermaria de hematologia do HUAP, antes de aplicá-los aos enfermeiros do setor 

de hematologia do HUAP. 

 

2.3.2 Análise documental 

 

A análise documental do prontuário foi adotada pelo fato das anotações de 

enfermagem presentes nos documentos, como nos prontuários dos clientes, serem elementos 

fundamentais para a investigação, pois analisaremos como se dão os registros de enfermagem 

na enfermaria de Hematologia.  

De acordo com Ochoa et al (2001, p. 391), o registro da assistência ao paciente 

favorece o acompanhamento da situação do paciente, permitindo uma melhor avaliação dos 

cuidados prestados, ficando evidente o registro das ações realizadas pelos  profissionais em 
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sua área de atuação. "Portanto, deve  ser realizada de forma clara, objetiva e de acordo com  

os princípios éticos e morais da profissão". 

De acordo com Ludke e André (1986, p. 39), a análise documental “não é apenas uma 

fonte de informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem 

informações sobre esse mesmo contexto.”  

 Foi utilizado, para a análise dos prontuários, um instrumento que foi devidamente 

preenchido no decorrer da análise dos mesmos (Apêndice 7.2). 

 

2.4 Cenário e Sujeitos do estudo 

 

Este estudo foi realizado na enfermaria de Hematologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizado no município 

de Niterói, onde são desenvolvidas atividades assistenciais de alta e média complexidade.  

A enfermaria de Hematologia realiza o tratamento de pacientes com diversas 

patologias hematológicas como leucemia, linfoma, mieloma entre outras. As atividades na 

enfermaria de Hematologia do HUAP são desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar, 

formada por docentes e profissionais da área da saúde da UFF (médicos, enfermeiros, técnicos 

de enfermagem, nutricionistas, assistente social, fisioterapeutas, etc.).  

Nossa amostra foi constituída por enfermeiros que faziam parte da escala de serviço da 

enfermaria do HUAP durante a coleta de dados e que atendiam ao critério de inclusão: 

atuação na unidade de Hematologia, pertencentes a todas as escalas de trabalho (diurna, 

noturna e diarista), totalizando um total de quatro enfermeiros. Inicialmente prevíamos 

realizar a pesquisa com sete enfermeiros, porém um deles foi afastado por problemas de 

saúde, um estava de férias e o outro encontrava-se de licença. Entretanto, vale ressaltar que 

este estudo possui uma natureza qualitativa, portanto não prioriza o quantitativo dos sujeitos e 

sim a consistência dos dados obtidos. 

Seriam excluídos do estudo todos os profissionais que não fizessem  parte da escala de 

serviço da enfermaria de Hematologia, que não fossem enfermeiros graduados ou que, mesmo 

cumprindo os pré-requisitos de inclusão, citados no parágrafo acima, não aceitassem assinar o 
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termo de consentimento livre e esclarecido fornecido na pesquisa (Anexo 8.2). Porém, não 

houve problemas quanto a esses aspectos. 

 

2.5 Análise das informações 

 

Ao final da coleta, através do questionário estruturado e análise documental, os dados 

foram confrontados entre si, possibilitando a análise qualitativa dos mesmos. Os dados 

qualitativos sofreram um procedimento de análise de conteúdo segundo Bardin. De acordo 

com Bardin (2009) a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos, objetivando a descrição do conteúdo 

das mensagens. Esta análise incluiu as seguintes etapas: leitura flutuante, codificação, 

categorização e inferência. 

Para Bardin (2009, p. 122), a leitura flutuante constitui-se como: 

 

a primeira atividade e consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar 
e conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações. [...] Pouco a 
pouco, a leitura vai-se tornando mais peculiar em função de hipóteses emergentes, 
da projeção de teorias adaptadas sobre o material e da possível aplicação de técnicas 
utilizadas sobre materiais análogos.   

 

Sendo assim, os discursos obtidos através das sete perguntas abertas do questionário 

estruturado, aplicado aos profissionais enfermeiros, foram analisadas através da análise de 

conteúdo para categorização dos dados que, também é denominado de análise categorial 

sendo “ um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” de acordo com Bardin 

(2008, p.33). Para Leopardi (2001, p. 26), “estas categorizações apontam categorias nas quais 

se encaixam as expressões emitidas sobre um tema”. Por isso, pode-se organizar os dados 

através das palavras emitidas com mais frequência e com isso apresentar uma explicação 

consensual sobre determinado tema. 

 Sendo assim, os discursos captados com o questionário estruturado foram lidos e 

analisados. Primeiramente, li e transcrevi na íntegra as respostas de cada uma das sete 

questões respondidas por cada sujeito, no espaço destinado a conter o discurso de cada 
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sujeito. Posteriormente identifiquei as palavras ou sentidos mais emitidos presentes nas 

comunicações dos sujeitos (códigos). Por fim, foi realizada a categorização e as inferências. 

Para Bardin (2009, p.147) a categorização pode empregar dois processos inversos: 

 No primeiro, seria fornecido o sistema de categorias repartindo-se os elementos da 

melhor maneira possível à medida que vão sendo encontrados. Este procedimento é aplicável 

no caso da organização do material decorrer diretamente dos funcionamentos teóricos 

hipotéticos; 

 No segundo, o sistema de categorias não é fornecido. Ele resulta da classificação 

analógica e progressiva dos elementos. Este é o procedimento por acervo. O título conceptual 

de cada categoria é definido somente no final da operação.  

 Entretanto, para este estudo, foi escolhido o segundo processo de categorização citado 

acima. 

 Por fim, os dados serão dispostos na tabela como no exemplo abaixo: 
 

 

QUESTÃO 3: O que entende por Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)? 

SUJEITO DISCURSO CÓDIGO CATEGORIA 

Diamante consiste em condutas que os enfermeiros 

realizarão para unificar os processos, 

rotinas, protocolos, através da organização 

da consulta de enfermagem, exame físico 

dos pacientes e prescrição de enfermagem. 

- Condutas 

-Organização da 

assistência 

-Processo de enfermagem 

Sistem
atização 

da A
ssistência 
de 

E
nferm

agem
 

no cotidiano do 
setor de 

hem
atologia  

TABELA 1 - Exemplo da disposição dos dados 



3 RESULTADOS 

 
3.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 
 Os sujeitos da pesquisa são todos os enfermeiros da enfermaria de hematologia do 

Hospital Universitário Antonio Pedro , que atendiam o critério de inclusão deste estudo e que 

aceitaram participar da pesquisa, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido.

  

 O quadro de enfermagem na enfermaria de hematologia é composto por sete 

enfermeiros, sendo um enfermeiro diarista (período das sete as treze horas) que trabalha a 

cinco anos na enfermaria, três enfermeiros plantonistas no turno diurno (período das sete as 

dezenove horas), e três enfermeiros plantonistas no turno noturno (período das dezenove 

horas as sete da manhã).  Porém, não foi possível realizar a pesquisa com todo os enfermeiros 

da enfermaria, pois, como já relatado neste estudo, um deles foi afastado por problemas de 

saúde, um estava de férias e o outro encontrava-se de licença.  

 Portanto os sujeitos da pesquisa foram: o enfermeiro diarista, que trabalha a cinco anos 

na enfermaria, dois enfermeiros plantonistas do turno diurno, sendo que um trabalha a três 

anos na enfermaria e o outro a dois anos e um enfermeiro plantonista do período noturno, que 

trabalha a cinco anos na enfermaria. 

 O tempo médio de trabalho dos sujeitos na enfermaria é de aproximadamente quatro 

anos. Esse tempo, ao meu ver, é suficiente para que a equipe se conheça e esteja articulada, 

podendo ser fatores que contribuem para uma melhor assistência de enfermagem.  

 Dos quatro sujeitos participantes da pesquisa três são do sexo feminino e um do sexo 

masculino. 
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3.2 Apresentação dos dados obtidos 

 

3.2.1 Questionário estruturado 

 

 O questionário utilizado para a realização da coleta de dados, primeiramente, continha 

um espaço para o preenchimentos dos dados de identificação (nome, Codinome, identificação 

da escala de serviço e o tempo de trabalho na enfermaria de hematologia), posteriormente 

estão  sete perguntas abertas e quatro perguntas fechadas. As questões abertas tiveram seus 

conteúdos transcritos em quadros, conforme exposto na análise de informações, depois de 

transcritos, foi possível identificar as palavras ou sentidos mais emitidos presentes nas 

comunicações dos sujeitos. Por fim, foi realizada a categorização e as inferências. 

 

3.2.2 Análise Documental 

 

Realizei uma análise documental retrospectiva em 10 prontuários fechados da 

enfermaria  de Hematologia do HUAP. Foram analisados os prontuários que respeitaram meu 

critério de inclusão, ou seja, os prontuários  escolhidos foram de pacientes que já receberam 

alta hospitalar e que foram abertos  a no máximo 1 ano atrás (a contar da data de início da 

análise de prontuários), sendo escolhidos aleatoriamente. 

 Em todos os prontuários havia uma ficha de enfermagem  (impresso padrão de 

enfermagem), que é usado tanto na hematologia quanto em outros setores do hospital HUAP. 

Neste impresso existe um espaço para a evolução e anotação de enfermagem e outro espaço 

para, de maneira objetiva, colocar a prescrição de enfermagem, sendo que o espaço para a 

prescrição de enfermagem não é utilizado. Dependendo do caso do paciente internado, havia 

também um impresso utilizado pela enfermagem para controle hemodinâmico do paciente, 

onde o controle dos líquidos administrados e eliminados era monitorado. 

 Em todos os impressos, pertinentes a enfermagem, haviam a assinatura do enfermeiro 

após os mesmos realizarem evoluções ou algum tipo de assistência, porém, muitas vezes, 

havia apenas a rubrica do profissional.  Havia casos em que a assinatura do enfermeiro 

encontrava-se ilegível. Era raro o uso de carimbo pelos enfermeiros. 

 Observei que cada enfermeiro tinha sua maneira de elaborar a evolução de 

enfermagem. Na grande maioria das vezes a evolução de enfermagem era realizada de 

maneira incompleta, ficando registrado somente os sinais e sintomas que o paciente estava 

apresentando (se ele está acianótico, eupnéico, anictérico, normocorado, etc.),  o padrão de 
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deambulação, sono, dieta, eliminação e a presença de sondas, cateteres, acesso venoso, 

procedimentos realizados no paciente e os sinais vitais (nem sempre, necessariamente nessa 

ordem). Na maioria das vezes, não se respeita a ordem céfalo-caudal. Dos 10 prontuários 

analisados, apenas 3 continham algumas fichas de enfermagem que apresentavam evolução 

completa e que respeitava a ordem céfalo-caudal, ou seja, existem casos isolados onde o 

enfermeiro realiza a evolução completa. As vezes, as ações de enfermagem se confundiam 

com a evolução, vindo sempre no final da evolução. Ou seja, não há um espaço reservado 

para registrar e visualizar com clareza as ações de enfermagem. 

 No decorrer da análise, observei que há uma certa ordem para registrar a evolução no 

prontuário, apesar de não haver registro do exame físico de maneira completa. Na maioria das 

vezes a evolução apresenta-se na seguinte ordem: os sinais clínicos vem primeiro, logo após o 

padrão de deambulação e de sono, aceitação da dieta, padrão de eliminação e presença de 

sondas, cateteres e acesso venoso, o registro dos procedimentos realizados no paciente e os 

sinais vitais. 

 Observei que o espaço destinado a prescrição de enfermagem não é preenchido. 

Apenas 1 prontuário apresentava determinadas fichas de enfermagem que apresentavam o 

espaço da prescrição preenchido. 

 Em todas as fichas de enfermagem há o registro das ações de enfermagem, porém os 

resultados de enfermagem não são registrados. As ações de enfermagem, na maioria das 

vezes, são registradas durante a evolução e dependendo da ação realizada ela é registrada no 

livro de ordem e ocorrências.  

 Durante a  minha análise, observei que em alguns prontuários, os técnicos de 

enfermagem e alguns enfermeiros registram no impresso da prescrição da Medicina (no 

verso) colocando, as vezes, a situação momentânea do paciente ou as ações realizadas no 

paciente. 

 

3.3 Categorias de análise 

 

3.3.1 Categoria I - Gerenciando o cuidado de enfermagem na enfermaria de hematologia 

 

Essa primeira categoria refere-se ao confronto das questões um e dois do questionário 

estruturado para os profissionais enfermeiros e dos dados obtidos através da análise dos 

prontuários. As questões um e dois eram respectivamente: “O que entende por Gerência do 
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Cuidado?” e “Quais problemas, relativos a gerência do cuidado, você vivencia ao prestar 

assistência?”. 

Na análise das respostas da questão um, em relação sobre o que seria Gerência do 

Cuidado, todos os enfermeiros demonstraram ter noção do que seja Gerência do Cuidado e em 

contrapartida demonstraram falta de domínio em relação ao assunto. 

 

 “Gerência do cuidado é a forma como se organiza o processo do cuidar, através do 

diagnóstico de enfermagem e prescrição de enfermagem.” (Diamante) 

 

“É o planejamento, execução e avaliação do cuidado embasado por avaliação criteriosa do 

cliente.” (Rubi) 

 

 Porém, ao analisar as respostas do questionário dois, sobre os problemas enfrentados 

pelos enfermeiros, relativos a gerencia do cuidado,  é notório que os enfermeiros encontram 

certos problemas relativos a gerência do cuidado, no decorrer de seu trabalho. Os problemas 

mais evidenciados são expostos nas falas abaixo: 

 

“Mudança de equipe, de pessoal de enfermagem constantemente o que não favorece o 

treinamento realizado. As condutas de rotina neste caso podem não ser realizada por falta de 

conhecimento do novo profissional que se encontra no setor.” (Diamante) 

 

“A falta de continuidade, falta de impressos próprios.” (Topázio) 

 

 Os achados relativos a essa categoria estão sintetizados nas tabelas 2 e 3:  
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QUESTÃO 1 : O que entende por Gerência do Cuidado? 

SUJEITOS DISCURSO CÓDIGOS CATEGORIA 

Diamante É a forma como se 

organiza o processo do 

cuidar, através do 

diagnóstico de 

enfermagem e 

prescrição de 

enfermagem. 

-Organização da 

assistência  

-Processo de 

enfermagem 

-Cuidados diretos e 

indiretos 

 G
erenciando o cuidado de enferm

agem
 no setor de hem

atologia 

Esmeralda É o controle dos 

cuidados prestados. 

 

- Controle dos 

cuidados 

Rubi Planejamento, execução 

e avaliação do cuidado 

embasado por avaliação 

criteriosa do cliente. 

-Planejamento 

-Cuidados diretos e 

indiretos 

-Processo de 

enfermagem 

Topázio É a organização 

de cuidado de forma a 

torna-la melhor. 

-Organização da 

assistência  

 
TABELA 2 - Entendimento sobre Gerência do Cuidado 
  
 Como exposto acima, 2 dos 4 enfermeiros relacionam Gerência do cuidado a 

organização da assistência de enfermagem. Para 2 dos 4 enfermeiros, fases do Processo de 

enfermagem são utilizadas para explicar o que seria Gerência do cuidado. Os cuidados diretos 

e indiretos estão relacionados a Gerência do cuidado para 2 enfermeiros. Como podemos 

observar, 1 enfermeiro entende Gerência do cuidado como controle dos cuidados prestados. 

Para 1 enfermeiro a Gerência do cuidado se refere ao planejamento. 
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QUESTÃO 2 :Quais problemas, relativos a gerência do cuidado, você vivencia ao 

prestar assistência? 

SUJEITO DISCURSO CÓDIGOS CATEGORIA 
Diamante Mudança de equipe, de 

pessoal de enfermagem 

constantemente o que não 

favorece o treinamento 

realizado. As condutas de 

rotina neste caso podem 

não ser realizada por falta 

de conhecimento do novo 

profissional que se 

encontra no setor. 

 

-Remanejamento na escala 
- Falta de conhecimento 
do  novo funcionário 

 
G

erenciando o cuidado de enferm
agem

 no setor de hem
atologia 

Esmeralda Escala de pessoal 

reduzido; Remanejamento 

constantes na escala. 

 

-Pessoal reduzido 
-Remanejamento na escala 

Rubi Descontinuidade do 

cuidado instituído.  

 

-Descontinuidade do 
trabalho 

Topázio A falta de continuidade, 

falta de impressos 

próprios. 

 

-Descontinuidade do 
trabalho 
-Falta de impressos  

 
TABELA 3 - Problemas relativos a gerencia do cuidado 

 

 De acordo com o quadro acima,  2 dos 4 enfermeiros afirmam que o remanejamento 

da escala e a descontinuidade do trabalho são problemas, relativos a Gerência do cuidado, que 

eles vivenciam. Para 1 enfermeiro a falta de conhecimento do novo funcionário, o pessoal 

reduzido e a falta de impressos são fatores que ocasionam problemas no Gerenciamento do 

cuidado. 

 Portanto, de acordo com as informações expostas acima, podemos observar que os 

códigos geraram a  primeira categoria: "Gerenciando o cuidado na enfermaria de 

hematologia." 
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3.3.2 Categoria II-  A Sistematização da Assistência de Enfermagem no cotidiano da 

enfermaria de hematologia 

 

 Essa segunda categoria refere-se ao confronto das questões três, quatro, cinco, seis, 

sete, oito, nove, dez e onze  do questionário estruturado para os profissionais enfermeiros e 

dos dados obtidos através da análise dos prontuários. As questões três, quatro, cinco, seis, 

sete, oito, nove, dez e onze eram respectivamente: "O que entende por Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE)?", "Você trabalha de forma sistemática ao prestar 

assistência?, em caso de afirmação: De que forma você sistematiza a assistência de 

enfermagem aos pacientes com distúrbios hematológicos?"; "Quais as ferramentas/estratégias 

você utiliza para sistematizar a assistência de enfermagem a pacientes com distúrbios 

hematológicos?"; "No seu ponto de vista, a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

facilita a gerência do cuidado aos pacientes hematológicos?, em caso de afirmação: De que 

forma a Sistematização da Assistência de Enfermagem facilita a gerência do cuidado aos 

pacientes hematológicos?"; "O que entende por Processo de Enfermagem?"; "Utiliza alguma 

Taxonomia (NANDA, NIC, NOC, CIPE, OUTRAS) ao realizar assistência?"; "Elabora 

Diagnósticos de Enfermagem para cada Cliente durante a assistência prestada?"; "Planeja a 

assistência de Enfermagem prescrevendo cuidados necessários?"; "Avalia na etapa de 

evolução de enfermagem os resultados alcançados com base na assistência prestada?". 

 Na análise das respostas da questão três, em relação sobre o que seria Sistematização 

da Assistência de Enfermagem, os enfermeiros não souberam conceituar Sistematização da 

Assistência de Enfermagem de maneira correta, o que fica evidente nas falas abaixo:  

 

"É  a avaliação de cada cliente e observando os cuidados inerentes a cada um e observando 

a elaboração de cada cuidado prestado" (Esmeralda) 

 

"Planejamento, execução e avaliação, digo, implementação do cuidado de forma planejada e 

continuidade" (Rubi) 

 

 Em relação as respostas da questão quatro, cuja pergunta questionava se eles 

trabalham de forma sistemática ao prestar assistência , todos os enfermeiros afirmaram 

trabalhar de maneira sistemática ao prestar assistência de enfermagem. Porém quando 

questionados de que maneira sistematizam a assistência, metade dos enfermeiros relacionou 
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apenas o planejamento de atividade e os cuidados direto e indiretos ao paciente como forma 

de sistematizar a assistência  de enfermagem, como podemos observar nas falas a seguir:  

 

"Sim. Faço o levantamento das necessidades de cada um e revejo o plano de cuidados que foi 

feito durante o dia e executo os cuidados específicos" (Esmeralda) 

 

"Sim. Planejando as atividades, estabelecendo prioridade das ações e procedendo registros 

em ficha única e livro de ocorrências para continuidade ao cuidado" (Rubi)  

 

 Em relação as respostas da questão cinco sobre quais as ferramentas/estratégias os 

enfermeiros utilizam para sistematizar a assistência de enfermagem a pacientes com distúrbios 

hematológicos é possível perceber que os enfermeiros estão atados somente aos aspectos 

assistenciais da sistematização da assistência ao afirmarem que utilizam como ferramentas  

impressos, exame físico, além de partes do processo de enfermagem para sistematizar a 

assistência  de enfermagem.  

 Em relação as respostas da questão seis, ao serem questionados se a  Sistematização da 

Assistência de Enfermagem facilita a gerência do cuidado aos pacientes hematológicos, todos 

os enfermeiros afirmam que a SAE facilita e gerência do cuidado, sedo que metade dos 

enfermeiros afirmam que a SAE contribui para a avaliação do paciente, organização da 

assistência e a implementação do cuidado, o que fica evidente na fala a seguir: 

 

"Sim. Garante especialmente a continuidade das ações, facilita a cuidado com a 

racionalização e possibilita avaliação global do cliente" (Rubi) 

 

 Em relação as respostas da questão sete sobre o que entendem por Processo de 

Enfermagem os enfermeiros demonstram noção do que venha a ser o Processo de 

enfermagem, porém não demonstram domínio sobre o assunto. Metade dos enfermeiros 

entendem processo de enfermagem como sendo cuidados diretos e indiretos ao paciente, 

como exposto na fala abaixo: 

 

"Processo pelo qual a enfermagem se utiliza de rotinas, avaliações dos cuidados para 

manutenção da assistência de enfermagem" (Rubi) 
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 Em relação a análise da questão fechada, de número oito, do questionário estruturado 

para os profissionais enfermeiros, foi verificado que os enfermeiros não utilizam taxonomias 

ao prestar assistência.  

 Entretanto, em relação a questão fechada, de número nove, referente a elaboração de 

diagnóstico, três dos quatro enfermeiros afirmam  elaborar diagnósticos de enfermagem. 

 De acordo com a questão fechada, de número dez, referente ao planejamento  da 

assistência de Enfermagem e a prescrição de cuidados necessários, três dos quatro 

enfermeiros afirmam planejar sempre a assistência de enfermagem e a prescrição dos 

cuidados. 

 Por fim, em relação a análise da questão fechada, de número onze, observamos que 

todos os enfermeiros afirmam realizar a avaliação dos resultados alcançados com base na 

assistência prestada. 

 Os achados relativos a essa categoria estão sintetizados nas tabelas 4, 5, 6, 7 e 8: 

 

QUESTÃO 3: O que entende por Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE)? 

SUJEITO DISCURSO CÓDIGO CATEGORIA 
Diamante consiste em condutas 

que os enfermeiros 

realizarão para unificar 

os processos, rotinas, 

protocolos, através da 

organização da consulta 

de enfermagem, exame 

físico dos pacientes e 

prescrição de 

enfermagem. 

- Condutas 

-Organização da 

assistência 

-Processo de 

enfermagem 

 A
 Sistem

atização da A
ssistência de E

nferm
agem

 no cotidiano 
do setor de hem

atologia 

Esmeralda avaliação de cada 

cliente e observando os 

cuidados inerentes a 

cada um e observando a 

elaboração de cada 

cuidado prestado. 

-Avaliação do cliente 

-Observação do 

cuidado prestado 

Rubi Planejamento, execução 

e avaliação, digo, 

-Organização da 

assistência 
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implementação do 

cuidado de forma 

planejada e 

continuidade. 

-Cuidados direto e 

indireto 

-Planejamento 

continuo 

Topázio preparo, planejamento 

de assistência no intuito 

de otimizá-lo, 

planejando, executando 

e avaliando os 

resultados e 

implementando  ajustes 

que se fizerem 

necessário. 

-Organização da 

assistência   

-Planejamento 

continuo 

-Cuidado diretos e 

indireto 

 
TABELA 4 - Entendimento sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem 

 

 De acordo com o quadro acima, podemos observar que três dos quatro enfermeiros 

entendem Sistematização da Assistência  de Enfermagem como uma forma de se organizar a 

assistência de enfermagem. Para dois enfermeiros a Sistematização da Assistência  de 

Enfermagem é o cuidado direto e indireto. Do total de sujeitos, dois  enfermeiros relacionam a 

Sistematização da Assistência  de Enfermagem a planejamento continuo. Para um enfermeiro 

a Sistematização da Assistência  de Enfermagem está relacionada a fases do Processo de 

enfermagem. Para um enfermeiro a Sistematização da Assistência  de Enfermagem está 

relacionada a condutas. A avaliação do cliente, para um enfermeiro, está relacionada a 

Sistematização da Assistência  de Enfermagem. Por fim, um enfermeiro entende 

Sistematização da Assistência  de Enfermagem como a observação do cuidado prestado. 

 

QUESTÃO 4: Você trabalha de forma sistemática ao prestar assistência? 

SUJEITOS DISCURSO CÓDIGO CATEGORIA 
Diamante Sim. Trabalhamos com 

protocolos estabelecidos, 
procedimentos padrões; 
rotinas adequadas ao 
tratamento de pacientes 
hematológicos; estamos, 
junto à educação permanente 
trabalhando a implementação 
da SAE, também 
trabalhamos com indicadores 

- Protocolos estabelecidos 
 -Procedimentos padrões 
-Rotinas adequadas ao 
tratamento de pacientes 
hematológicos 

A
 Sistem

atização da 
A

ssistência de 
E

nferm
agem

 no 
cotidiano do setor de 

hem
atologia 
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de qualidade. 
Esmeralda Sim. Faço o levantamento 

das necessidades de cada um 

e revejo o plano de cuidados 

que foi feito durante o dia e 

executo os cuidados 

específicos.  

 

- Planejamento 
-plano de cuidados 
-Cuidados direto e indireto 

Rubi Sim. Planejando as 

atividades, estabelecendo 

prioridade das ações e 

procedendo registros em 

ficha única e livro de 

ocorrências para 

continuidade ao cuidado.  

 

-Planejamento 
-Registro 

Topázio Sim. Primeiro examino e 
entrevisto o paciente, depois 
listo os diagnósticos de 
enfermagem, a seguir os 
cuidados de enfermagem 
para os diagnósticos e 
aplicação e avaliação dos 
cuidados. 

-Processo de enfermagem 
- Cuidado direto e indireto 
 

 
TABELA 5 - Forma de trabalho 
 
 Todos os enfermeiros afirmam trabalhar de maneira sistemática. Do total de sujeitos, 

dois dizem realizar um planejamento das atividades. Para dois dos quatro enfermeiros o 

cuidado direto e indireto está implicado na forma de se trabalhar sistematicamente. Um dos 

enfermeiros utilizam planos de cuidados para se trabalhar sistematicamente. Do total de 

sujeitos, um utiliza protocolos estabelecidos para se trabalhar sistematicamente. Para um 

enfermeiro, os procedimentos padrões são utilizados para sistematizar a assistência. Rotinas 

adequadas ao tratamento de pacientes hematológicos são utilizados por um enfermeiro com a 

finalidade de sistematizar a assistência. Para um dos enfermeiros o registro é uma ferramenta 

utilizada para sistematizar a assistência. O processo de enfermagem é utilizado, por um dos 

enfermeiros, para sistematizar a assistência de enfermagem. 
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QUESTÃO 5: Quais as ferramentas/estratégias você utiliza para sistematizar a 

assistência de enfermagem a pacientes com distúrbios hematológicos? 

SUJEITO DISCURSO CÓDIGO CATEGO
RIA 

Diamante Treinamento em serviço; temos 
um impresso que contém uma 
forma primitiva, consulta e 
prescrição de enfermagem, um 
início que solicito sempre que os 
enfermeiros o realizem muitas 
vezes sem sucesso. 

-Treinamento 
-Impresso 
-Processo de enfermagem 

A
 Sistem

atização da A
ssistência de 

E
nferm

agem
 no cotidiano do setor de 
hem

atologia 

Esmeralda Literatura; Orientação dos 
clientes e familiares; formulário 
próprio. 

-Literatura 
-Orientação 
-Impresso 

Rubi Exame físico, evolução e 
registro do cuidado. Não 
utilizamos o plano de cuidados 
ainda não implantado no setor. 

-Exame físico 
-Evolução 
-Impresso 

Topázio Entrevista, exame físico -Entrevista 
-Exame físico 

 
TABELA 6 - Ferramentas/estratégias utilizadas pelos sujeitos para sistematizar a assistência 
 
 Analisando o quadro acima podemos observar que três dos quatro enfermeiros 

utilizam o impresso como ferramenta para sistematizar a assistência de enfermagem. O exame 

físico é utilizado, por dois enfermeiros,  como ferramenta/estratégia para sistematizar a 

assistência. Para 1 enfermeiro o treinamento, o processo de enfermagem, a literatura, a 

orientação, a evolução e a entrevista são utilizados como ferramentas/estratégias para 

sistematizar a assistência de enfermagem.  

 

QUESTÃO 6: No seu ponto de vista, a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

facilita a gerência do cuidado aos pacientes hematológicos? 

SUJEITO DISCURSO CÓDIGO CATEGORIA 
Diamante Sim. Através da escrita o 

enfermeiro poderá demonstrar 
toda a avaliação que faz para 
acompanhar o paciente através 
de condutas estabelecidas e a 
revisão destas condutas de 
acordo com o andamento da 
evolução da doença. 

-Avaliação do paciente 
 

A
 Sistem

atização da 
A

ssistência de E
nferm

agem
 

no cotidiano do setor de 
hem

atologia Esmeralda Sim. Facilita na organização 
na prescrição de cuidados. 

-Facilita organização da 
assistência  
-Facilita implementação 
do cuidado 

Rubi Sim. Garante especialmente a -Continuidade das ações 
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continuidade das ações, facilita 
a cuidado com a 
racionalização e possibilita 
avaliação global do cliente 

-Implementação do 
cuidado 
-Avaliação do paciente 

Topázio Sim. Permite melhor 
organização, implementação e 
organização do cuidado. 

- Facilita organização da 
assistência  
-Implementação do 
cuidado 

 
TABELA 7: Relação da Sistematização da Assistência de Enfermagem com a gerência do cuidado, para os sujeitos 
 
 De acordo com o exposto acima, todos os enfermeiros afirmam que a SAE facilita a 

Gerência do cuidado, sendo que três dos quatro enfermeiros afirma que a SAE facilita oa 

implementação dos cuidados. Dois dos quatro enfermeiros afirmam que a SAE ajuda na 

avaliação do paciente e facilita a organização da assistência, portanto, facilita a Gerência do 

cuidado. Para 1 enfermeiro a SAE facilita a Gerência do cuidado, pois além de ajudar na 

implementação do cuidado, ela ajuda também na continuidade das ações. 

 Portanto, de acordo com as informações expostas acima, podemos observar que os 

códigos geraram a  segunda categoria: " A Sistematização da Assistência de Enfermagem no 

cotidiano do setor de hematologia" 

 

QUESTÃO 7: O que entende por Processo de Enfermagem? 
 

SUJEITO DISCURSO CÓDIGO CATEGORIA 
Diamante Processo pelo qual a 

enfermagem se utiliza de 
rotinas, avaliações dos 
cuidados para manutenção 
da assistência de 
enfermagem. 

-Rotinas  
-Avaliações 
 

A
 Sistem

atização da A
ssistência de 

E
nferm

agem
 no cotidiano do setor de 
hem

atologia 

Esmeralda É o levantamento das 

necessidades básicas de cada 

cliente e a elaboração da 

prescrição de enfermagem. 

 

-Levantamento das 
necessidades 
-Prescrição de 
enfermagem 

Rubi Processo de enfermagem 
engloba as etapas referente a 
avaliação, planejamento 
execução e reavaliação 
contínua. 

-Planos de cuidado 
- Cuidado direto e indireto 
 

Topázio É um método de implantar 
uma teoria de enfermagem. 

-Método de implantar 
teoria 

 
TABELA 8 - Entendimento sobre Processo de Enfermagem 
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 Em relação ao exposto acima, para 1 enfermeiro as rotinas e as avaliações dos 

cuidados estão relacionadas ao Processo de enfermagem. Para 1 enfermeiro o Processo de 

enfermagem é entendido como sendo o levantamento das necessidades e a prescrição de 

enfermagem. Os planos de cuidado  e os cuidados direto e indiretos, estão relacionados ao 

Processo de enfermagem para 1 enfermeiro. Para finalizar, 1 enfermeiro entende o Processo 

de enfermagem como sendo um método de implantar teoria. 



4 DISCUSSÃO 

 

4.1 Discutindo o gerenciamento do cuidado de enfermagem na enfermaria de 

hematologia 

 Ao analisar as respostas da questão um do questionário estruturado, observa-se o 

seguinte conceito a respeito da Gerência do Cuidado, para os profissionais enfermeiros: 

“Gerência do Cuidado é a organização da assistência de enfermagem, através do controle dos 

cuidados diretos e indiretos utilizando o processo de enfermagem e o planejamento do 

cuidado”. Essa afirmação corrobora com uma definição que utilizo em minha pesquisa, de 

Rossi e Silva (2005) apud Montazaneli e Peres (2009, p. 554), que aborda a gerência do 

cuidado como uma ferramenta que une as atividades gerenciais às atividades assistenciais. Os 

autores referem-se a gerência como sendo “ferramenta do processo cuidativo, pois busca 

organizar o trabalho e desenvolver condição para a realização da assistência de enfermagem”. 

Entretanto é possível observar que metade dos enfermeiros, equivocadamente, se 

baseiam apenas em partes do processo de enfermagem para explicar o que seria gerência, o 

que demonstra falta de domínio sobre o que venha ser gerência do cuidado, tendo em vista 

que gerenciar o cuidado vai mais além do que a realização de partes do processo de 

enfermagem. De acordo com Santos (2010, p. 15), o gerenciamento do cuidado se baseia na 

interação das atividades assistenciais e gerenciais exercidas durante o processo de trabalho do 

enfermeiro. 

O enfermeiro para gerenciar o cuidado necessita de aptidões e ferramentas que o 

permitam ter domínio sobre todo o processo de trabalho. Para Mishima et al (1997) apud 

Santos (2010, p.24), a gerência consiste em uma atividade cuja ação central baseia-se na 

articulação e integração que possibilita a transformação do processo de trabalho, ao mesmo 

tempo que também pode se transformar mediante as situações do cotidiano das organizações 

de saúde, e assim se compõe de quatro dimensões: técnica, política, comunicativa e de 

desenvolvimento da cidadania. A dimensão técnica está relacionada aos instrumentos e ao
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conhecimento que são necessários para o alcance dos objetivos na assistência. O 

planejamento, a coordenação, a supervisão, o controle e a avaliação são ferramentas em forma 

de ações que compõem a dimensão técnica da gerência. Já a articulação entre o trabalho 

gerencial ao projeto que se pretende por em prática, considerando os aspectos relacionados 

aos usuários e as instituições de saúde, fazem parte da dimensão política. A dimensão 

comunicativa compreende a capacidade de negociação e evidencia a importância de se saber 

trabalhar em equipe em prol de um mesmo objetivo. A dimensão de desenvolvimento da 

cidadania contempla a gerência como uma atividade que busca a autonomia dos envolvidos 

nesse processo sejam eles agentes do processo de trabalho ou usuários dos serviços de saúde. 

Mesmo sabendo da importância de se articular esses quatro aspectos para se obter uma 

gerência qualificada, o enfermeiro ainda encontra dificuldades para articular essas dimensões 

em seu processo de trabalho. Muitas vezes o enfermeiro se vê atado as rotinas, tarefas e 

normas das instituições que, na maioria das vezes, apresentam uma estrutura organizacional 

excessivamente formal, não permitindo uma mobilidade aos enfermeiros para que eles 

exercem sua pratica profissional pautada no "cuidar-administrar" que é aprendido ao longo da 

sua formação acadêmica. (MISHIMA et al, 1997 apud SANTOS, 2010, p.24). 

A estrutura organizacional excessivamente formal, a falta de instrumentos de trabalho 

ou a má utilização destes, são alguns fatores que, somados, contribuem para uma assistência 

deficiente e desarticulada.  

Na análise  dos prontuários dos pacientes, observa-se que as anotações de enfermagem 

demonstram, na maioria das vezes, uma descontinuidade do trabalho de enfermagem e ações 

alienadas. Essa alienação contribui negativamente para o trabalho de enfermagem pois, torna 

o processo mecânico e repetitivo. Hausmann (2009, p.263) defende esta ideia, ao dizer que o 

cuidado fragmentado e a ação alienada oferecem risco ao paciente internado pois, a alienação 

é a falta de conhecimento sobre o produto ou resultado do seu próprio trabalho, não 

reconhecendo sua contribuição nesse processo. 

O não preenchimento dos espaços reservados para prescrição de enfermagem e a 

ausência da avaliação de enfermagem, são verificados nas fichas de enfermagem, 

caracterizando uma má utilização de um dos recursos tão necessários para o gerenciamento do 

cuidado, dentre tantos outros instrumentos. As anotações de enfermagem são importantes e 

imprescindíveis para se fazer uma avaliação da quantidade e qualidade da assistência de 

enfermagem executada, permitindo também obter dados sobre a evolução do paciente. 
(OCHOA et al, 2001, p.397). 
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Em relação as respostas da questão dois, podemos observar que para metade dos 

profissionais enfermeiros, o remanejamento da escala e a descontinuidade do trabalho são 

problemas, relativos a gerência do cuidado, que eles vivenciam. A falta de conhecimento de 

um novo funcionário, o pessoal reduzido e a falta de impressos também são fatores que 

ocasionam problemas no gerenciamento do cuidado para alguns enfermeiros da enfermaria.  

Essas respostam mostram que a descontinuidade do trabalho, mudança de pessoal, 

falta de profissionais capacitados e de ferramentas, comprometem a qualidade do 

gerenciamento do cuidado de enfermagem, pois a gerência do cuidado deve ser embasada, 

principalmente, na continuidade dos processos, na utilização de boas ferramentas e na 

capacitação dos profissionais, conforme afirma Rossi (2003) apud Rossi e Silva (2005, p. 

467), ao falar que o enfermeiro ao gerenciar o cuidado, deve desenvolver o potencial de sua 

equipe, capacitando-a, realizar a previsão e provimento de recursos, assim como o 

planejamento, a delegação de atividades, a capacitação de sua equipe, a educação dos usuários 

e a articulação com outros profissionais da saúde.  Durante a análise dos prontuários foi 

possível observar que os impressos utilizados pelos enfermeiros para se registrar seu trabalho 

e assim colaborar com a gerência do cuidado, é ineficiente.  

Os impressos não são adaptados para a enfermaria de hematologia, visto que os 

pacientes hematológicos apresentam suas singularidades em relação aos cuidados e aos 

tratamentos prestados. O impresso de enfermagem é um impresso padrão utilizado em todos 

os outros setores do hospital.  

Deve-se salientar a importância de bons impressos, para se realizar anotações de 

enfermagem de maneira que os registros das ações se mostrem completo e não fragmentado. 

Essa ideia vai de encontro a afirmação exposta pelo autor Vigo et al (2001, p.391) que 

defende que a documentação da assistência ao paciente deve ser clara, objetiva e de acordo 

com os princípios éticos da profissão,  além de ser um instrumento que acompanha a evolução 

do paciente, propiciando a avaliação do cuidado prestado e evidenciando as ações dos 

profissionais. 

 
As anotações de enfermagem são indispensáveis no prontuário do paciente, 
como parte da documentação do processo de saúde/doença, especialmente 
considerando que a equipe de enfermagem acompanha todo esse decorrer de 
forma mais integral, pela permanência na unidade hospitalar durante 24 
horas, garantindo qualidade e fidedignidade em suas observações. (OCHOA 
et al, 2001, p.391). 
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 De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (2000), os 

impressos de enfermagem são de grande importância para gerar uma assistência qualificada, 

além de respaldar legalmente o profissional enfermeiro em suas ações: 

 
Os formulários são importantes porque padronizam os registros e respaldam 

legalmente as ações de enfermagem. As anotações devem conter termos 

técnicos, numa sequência lógica e objetiva, para que permita a continuidade 

do planejamento dos cuidados prestados. Mantê-los arquivados junto ao 

prontuário do cliente é útil para consulta de pesquisa e ensino, fonte de dados 

e para processos administrativos. (COREN-SP, 2000) 

 

Os problemas apontados pelos enfermeiros, juntamente com a análise dos prontuários, 

trazem a tona as dificuldades em se manter uma gerência qualificada, pois, sem os subsídios 

precisos para se gerenciar a assistência  de maneira efetiva, esse processo se torna muito 

difícil de ser realizado, um fato que é preocupante pois, nota-se que a gerência é a base de 

todo o trabalho da equipe de enfermagem.  

Partindo desse principio a autora Torres et al (2011, p.734-35) afirma que o 

enfermeiro deve utilizar a gerência do cuidado, como uma ferramenta, para exercer suas 

atividade privativas, coordenando e sistematizando os cuidados direto que devem ser 

planejados, analisados e avaliados, não se esquecendo de que a interação humana é essencial 

para a gerência. Portanto cabe ao enfermeiro sistematizar, prever e prover os recursos 

materiais, assim como profissionais qualificados para que o cuidado se torne realidade. 

De acordo com Martins, et al (2009, p.116), a gerência liga a assistência aos fins da 

enfermagem e a utiliza como um instrumento que colabora para o desenvolvimento da 

enfermagem e no planejamento das tarefas. Neste momento destaca-se a importância da 

equipe de enfermagem, pois, ainda de acordo com Martins, et al (2009, p.116-117), o homem 

não consegue trabalhar só. O trabalho em equipe é fundamental para obter bons resultados. 

“Um conjunto de indivíduos tem competências que muitas vezes separadamente não se 

manifestam. O trabalho em equipe é um instrumento básico para o enfermeiro”. Por isso a 

equipe deve se conhecer, estar coesa, unida, capacitada e conhecer seus pontos fortes e fracos 

para exercer uma assistência prudente e eficaz.  

Portanto uma equipe que sofre constantes mudanças na escala de pessoal, enfrenta 

número reduzido de profissionais, descontinuidade do trabalho, falta de ferramentas e a má 

utilização dos instrumentos que possuem, dentre outros mazelas, enfrenta sérios problemas 
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relativos a gerencia, não sendo viável uma atendimento com qualidade e tão pouco um 

gerenciamento do cuidado preconizado como ideal. 

 

4.2  Discutindo a Sistematização da Assistência de Enfermagem no cotidiano da 

enfermaria de hematologia 

  

 Ao analisar as respostas da questão três, do questionário estruturado, a respeito do que 

seja Sistematização da Assistência de Enfermagem, observa-se que a maioria dos sujeitos 

entendem Sistematização da Assistência de Enfermagem, como uma forma de se organizar a 

assistência e prestar cuidado direto e indireto. Esse conceito apresentado pelos enfermeiros 

vai de encontro a afirmação de Aquino (2004, apud Fuly et al, 2008, p. 885) que conceitua a 

SAE como sendo "[...] todo o planejamento registrado da assistência que abrange desde a 

criação e implementação do manual de normas e rotinas das unidades à descrição   

padronizada,   até   a   adoção   do   Processo   de Enfermagem”.  

 Entretanto, apesar da maioria dos enfermeiros entenderem o conceito e o objetivo da 

SAE, há aqueles que ainda definem erroneamente o significado da SAE. Existe casos 

isolados, onde um enfermeiro explica a SAE através de fases soltas do processo de 

enfermagem e já o outro enfermeiro entende a SAE como sendo, apenas a " avaliação do 

cliente" e a "observação do cuidado prestado".  

 Portanto subentende-se que alguns profissionais assimilam a sistematização da 

assistência de enfermagem apenas às atividades "soltas" e relacionadas apenas ao cuidado 

direto (ao fazer), contrariando a afirmação de Torres et al (2011, p. 731) que conceitua a SAE 

como "[...] uma importante ferramenta gerencial utilizada para planejamento, execução, 

controle e avaliação das ações de cuidado direto e indireto aos clientes", ou seja, é uma 

sequencia  de atividades realizadas de maneira continua, organizada e com suas fases. 

 Na questão quatro do questionário estruturado, os enfermeiros foram questionados se 

trabalham de forma sistemática ao prestar assistência. Todos os profissionais afirmaram 

trabalhar de maneira sistemática. E apontam o planejamento das atividades, os cuidados 

diretos e indiretos, os planos de cuidados, os protocolos e rotinas estabelecidas e o registro 

como formas sistemáticas de prestar assistência. 

 Em relação a questão cinco do questionário estruturado, ao serem questionados sobre 

quais ferramenta/estratégias eles utilizam para sistematizar a assistência, a maioria dos 

enfermeiros apontam o impresso como ferramenta para sistematizar a assistência de 

enfermagem. Observa-se que fases "soltas" do processo de enfermagem também são 
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apontados por alguns enfermeiros como ferramenta para sistematizar a assistência.  Para um 

enfermeiro o treinamento e a literatura são ferramentas/estratégias utilizadas para sistematizar 

a assistência de enfermagem. 

 Através das questões quatro e cinco, e da análise dos prontuários, é possível perceber 

uma certa contradição nos discursos dos sujeitos. É notório que os enfermeiros possuem uma 

certa dificuldade em sistematizar a assistência, utilizando todas as fases do processo de 

enfermagem. Essa dificuldade para sistematizar a assistência de enfermagem, pode ser 

causada por vários fatores, tais como: falta de instrumentos padronizados de coleta de dados, 

falta de conhecimento de todos os passos envolvidos no processo, número excessivo de 

tarefas para a equipe de enfermagem, a má qualidade da educação profissional e as anotações 

insuficientes sobre o exame físico. (POKORSKI et al, 2009, p. 306-307). 

 Em relação a questão seis do questionário estruturado, os enfermeiros afirmam que a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem facilita a gerência do cuidado. Porque, de 

acordo com a maioria dos enfermeiros, a SAE ajuda na avaliação do paciente, facilita a 

organização da assistência e a implementação do cuidado. Para um enfermeiro, em particular, 

a SAE além de ajudar na  implementação do cuidado, ajuda também na continuidade das 

ações. Essas justificativas presentes nos discursos dos enfermeiros, vão de encontro à 

afirmação de Torres et al (2011, p.731), que defende a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem como um instrumento essencial, que deve ser implementado pelas instituições 

de saúde pois, colabora e otimiza o planejamento, a execução, o controle e a avaliação das 

ações de cuidado direto e indireto aos clientes. 

 O mesmo discurso é defendido por Silva e Moreira (2010, p.484), ao afirmarem que a 

implementação da sistematização a assistência de enfermagem formaliza o planejamento e 

organização do cuidado como prática assistencial, daí a importância da SAE no 

gerenciamento do cuidado de enfermagem. 

 De acordo com as respostas da questão sete do  questionário estruturado, a respeito do 

que venha a ser Processo de Enfermagem, observa-se que não há consonância entre as 

respostas. Nesta questão, cada enfermeiro cita um ou dois elementos soltos, que compõem o 

processo de enfermagem, para explicar o que é Processo de Enfermagem, evidenciando assim 

a falta de domínio sobre o assunto em questão.  

 Um dos enfermeiros afirma que o Processo de Enfermagem compreende o 

"levantamento das necessidades" e a "prescrição de enfermagem". Já outro explica o Processo 

de enfermagem como sendo um processo que utiliza "rotinas" e "avaliações dos cuidados". 

Porém há um caso isolado onde um enfermeiro entende o Processo de enfermagem de 
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maneira mais completa e afirma que o Processo de enfermagem inclui avaliação, 

planejamento, execução e reavaliação contínua. Este entendimento corrobora, em parte, com a 

citação de Alvez et al (2008, p.650), que aborda o Processo de Enfermagem como um método 

sistemático de cuidar, e que se dá através de cinco etapas, que estão interligadas: 

investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. A autora ainda afirma 

que o processo de enfermagem promove a humanização do cuidado, orientando e qualificando 

a assistência de enfermagem. (ALVES et al, 2008, p. 650). 

 Ao analisar os prontuários é possível notar que a falta de domínio sobre o processo de 

enfermagem reflete nas ações e anotações de enfermagem. Durante a análise dos prontuários 

foi possível observar a descontinuidade das etapas do processo e a descontinuidade das ações 

de enfermagem. As evoluções de enfermagem, na grande maioria das vezes se apresentavam 

de maneira incompleta e em alguns casos se confundiam com as anotações das ações de 

enfermagem.  Não havia elaboração dos diagnósticos de enfermagem (é importante considerar 

que a ficha de enfermagem da enfermaria não apresenta espaço específico para os 

diagnósticos de enfermagem). O espaço para prescrição de enfermagem não era utilizado e os 

resultados não eram registrados. 

 Em relação a análise da questão fechada, de número oito, do questionário estruturado, 

foi verificado que os enfermeiros não utilizam taxonomias ao prestar assistência. 

  As questões nove, dez e onze,  do questionário estruturado mostram a contradição 

existente  entre o discurso e as ações dos enfermeiros registradas nas anotações de 

enfermagem.  

 Em relação a questão fechada de número nove, referente a elaboração de diagnóstico 

de enfermagem, três dos quatro enfermeiros afirmam elaborar diagnósticos de enfermagem, 

porém durante a analise dos prontuários, não se encontrou diagnósticos de enfermagem. Em 

relação a questão fechada, de número dez, referente ao planejamento  da assistência de 

Enfermagem e a prescrição de cuidados necessários, três dos quatro enfermeiros afirmam 

planejar sempre a assistência de enfermagem e a prescrição dos cuidados, entretanto, ao 

analisar a ficha de enfermagem presente nos prontuários, o espaço destinado para a prescrição 

de enfermagem não era preenchido. Por fim, em relação a análise da questão fechada, de 

número onze, observamos que todos os enfermeiros afirmam realizar a avaliação dos 

resultados alcançados com base na assistência prestada, porém, se não há dados suficientes e 

informações coletadas de maneira completa, entende-se que não é possível avaliar de maneira 

eficaz a assistência de enfermagem. 
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 As informações expostas no parágrafo acima, comprovam uma afirmação de Pokorski 

et al (2009, p.303), de acordo com o autor, nem todas as etapas do processo de enfermagem, 

na prática,  são aplicadas, e ainda afirma que as instituições de saúde encontram dificuldades 

para estabelecer e utilizar o processo de enfermagem. 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 Ao longo desta análise, constatamos que todos os sujeitos afirmaram sistematizar a 

assistência de enfermagem, porém ao observar os prontuários nota-se uma contradição em 

relação ao que é dito e o que é realizado na prática diária. Pois, durante a análise documental 

dos prontuários, não foi localizado registros que comprovem a realização da sistematização da 

assistência de enfermagem como se preconiza. O histórico do paciente era registrado de 

maneira incompleta, não foi identificado o registro do levantamento de problemas, a 

prescrição de enfermagem não era realizada e, finalmente,  a Evolução de Enfermagem, que 

deveria abordar os problemas levantados a partir da anamnese e avaliação, encontrava-se 

incompleta.  

 Todavia, foi possível perceber que os sujeitos apontaram as ferramentas/estratégias 

utilizadas para sistematizar a assistência de enfermagem, de acordo com o conceito que cada 

um possui a respeito da sistematização da assistência de enfermagem. 

 Foi possível identificar que a maioria dos sujeitos entendem a sistematização da 

assistência como uma forma de se organizar a assistência e prestar cuidado direto e indireto, 

através de planejamento e condutas. Entretanto há sujeitos que relacionam  a SAE à atividades 

independentes, não interligadas. 

 Portanto, os sujeitos, de acordo com seus conhecimentos a respeito da SAE, apontam 

os impressos, partes "soltas" das fases do processo de enfermagem, treinamento e a literatura 

como ferramentas/estratégias utilizadas para sistematizar a assistência de enfermagem. 
 É possível perceber que há uma contradição no discurso dos enfermeiros, pois todos 

afirmam trabalhar de forma sistemática, porém ao apontarem a maneira como fazem para 

sistematizar a assistência, percebemos que a sistematização não acontece, pois a assistência é 

realizada de forma fragmentada da maneira particular de cada enfermeiro e de acordo com o 

conceito que eles mesmos possuem em relação a sistematização da assistência de 
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enfermagem. Todavia, as ferramentas/estratégias por eles utilizadas, não propiciam atividades 

realizadas de maneira continua, organizada e com suas fases. 

 Entretanto, nota-se que a ficha de enfermagem e os demais impressos, principais 

ferramentas para sistematizar a assistência de enfermagem na enfermaria, estão defasados, 

sendo que a própria instituição ainda não se atualizou a cerca da sistematização, portanto 

percebe-se uma grande desmotivação, por parte dos enfermeiros da enfermaria, para 

implementar uma sistematização de qualidade. 

 Vale ressaltar a importância da utilização de bons impressos de enfermagem para gerar 

uma assistência qualificada, além de respaldar legalmente o profissional enfermeiro em suas 

ações. 

 Entretanto, saliento que meu objetivo não foi identificar os erros dos profissionais 

enfermeiros na enfermaria de hematologia. É importante destacar que, através de observações 

e conversas informais, percebi que os enfermeiros se preocupam com o cuidado integral, de 

acordo com as especificidades que os pacientes com distúrbios hematológicos apresentam. A 

equipe se comunica e trabalha de maneira articulada, Porém as ações de enfermagem não 

podem ser avaliadas, pois não há uma SAE implantada da forma como se preconiza. Ressalto 

que os enfermeiros precisam definitivamente conscientizar-se da importância desta ferramenta 

para subsidiar as ações realizadas na unidade. Sei que a falta de uma educação permanente, a 

deficiência de recursos por parte da instituição, a falta de capacitação e a falta de cobrança por 

parte das chefias, são obstáculos que impedem a implementação da sistematização da 

assistência.   

 Portanto, cabe a cada instituição de saúde reavaliar sua realidade, seu processo de 

trabalho e implementar uma metodologia que melhor se adéqua a sua realidade. Pois, segundo 

Neves e Shimizu (2010, p. 228) , a sistematização da assistência de enfermagem ainda se dá 

de forma muito fragmentada, portanto é necessário que haja uma reorganização dessa 

metodologia, através da análise dos instrumentos utilizados e principalmente do investimento  

em educação permanente para os enfermeiros. 

 Para todos os enfermeiros, a sistematização da assistência facilita a gerência do 

cuidado  pois ajuda na avaliação do paciente, facilita a organização da assistência, na 

implementação do cuidado e na continuidades das ações. 

 Entretanto, apesar das dificuldades para implementar a SAE como uma ferramenta, 

seja por falta de domínio, por parte dos profissionais, ou por falha da instituição de saúde, que 

não oferece subsídios para sua implantação, penso que esta ferramenta, facilita a gerência do 

cuidado porque exerce sua eficiência ao ser utilizada nas atividades de assistência direta 
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articuladas com as atividades gerenciais, pois, se bem empregada, ela não permite a separação 

entre o ato de cuidar e o ato de administrar, permitindo que o enfermeiro visualize com mais 

clareza todo o seu processo de trabalho, podendo avaliar com mais precisão suas ações. 

 Penso que a sistematização da assistência de enfermagem oferece subsidos para 

organizar as condições para a realização dos cuidados. Além de proporcionar ao enfermeiro a 

união de conhecimentos científicos para melhor organizar os serviços de enfermagem, obter 

maior eficácia nas ações de supervisão, de avaliação e de gerenciamento dos cuidados 

prestados, permitindo o acompanhamento das ações realizadas. 

Em relação as dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros para gerenciar a assistência 

na enfermaria de hematologia, percebemos que os sujeitos apontam o remanejamento da 

escala, a descontinuidade do trabalho, a falta de conhecimento de um novo funcionário, o 

pessoal reduzido e a falta de impressos, como fatores que prejudicam o gerenciamento do 

cuidado no setor. 

Sendo assim, percebe-se que os sujeitos enfrentam sérios e complexos problemas. 

Contudo, para que a gerência do cuidado seja afetiva é preciso que a equipe esteja coesa, se 

conheça e tenha pessoal suficiente e permanente para atender a demanda de cuidados e 

serviços, como também para realizar uma assistência integral e continua. 

Para Montezaneli e Peres (2009, p.555), para que o  cuidado seja protagonista no 

processo gerencial, é preciso haver um consenso, uma satisfação, uma compreensão mutua, 

uma comunicação aberta entre todas as categorias de enfermagem no decorrer do 

planejamento do processo de trabalho.  

É papel do enfermeiro coordenar, realizar e avaliar as atividades, organizar a 

assistência e prescrever os cuidados a serem realizados e espera-se desse profissional que ele 

saiba planejar e avaliar o trabalho da equipe de enfermagem. Porém estas atribuições e 

deveres se tornam difíceis de serem realizadas a partir do momento que problemas, como os 

apresentados nesse estudo relacionados a gerencia do cuidado,  passam a fazer parte da rotina 

do setor. 

No decorrer deste estudo, foi possível perceber que os enfermeiros da enfermaria de 

hematologia, mesmo buscando desenvolver um cuidado integral ao paciente, ainda estão 

atados ao processo de trabalho baseados em procedimentos técnicos e no trabalho dividido em 

tarefas, separando as ações gerenciais das direcionadas aos cuidados diretos ao paciente.  

Sabe-se que as diferentes formações (técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem), além 

dos problemas apontados pelos sujeitos da pesquisa, relativos a gerência do cuidar,  propiciam 

indiretamente a divisão de tarefas, agravando esse cenário. É notório que essa maneira de se 
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desenvolver o processo de trabalho é bem comum nas instituições de saúde, pois os 

enfermeiros ainda encontram dificuldades em articular as ações gerenciais, que muitas vezes 

estão dispersas e confusas, com os cuidados diretos ao paciente. 

Na maioria das vezes, o ato de administrar ainda é confuso para o enfermeiro, e isso 

faz com que ele enfatize o controle mecânico das atividades para melhor organizar e 

visualizar a dinâmica do seu trabalho, comprometendo a qualificação das ações e o 

crescimento e aprimoramento da equipe de enfermagem. 

 Portanto, através dos achados expostos e analisados, pode-se afirmar que este estudo, é 

de grande contribuição para a área da enfermagem, pois permite uma reflexão sobre a 

importância de se buscar soluções que contribuam para a viabilização da implementação da 

SAE nas instituições de saúde, pois, aliada ao gerenciamento do cuidado, esta metodologia de 

trabalho favorece a qualidade da assistência prestada ao paciente internado e enriquece a 

prática assistencial, além de conferir autonomia elevar e destacar o papel do enfermeiro neste 

processo.  

 Este estudo, também, nos leva a compreender de que maneira a sistematização da 

assistência de enfermagem é realizada na enfermaria de Hematologia do Hospital 

Universitário Antonio Pedro, permitindo que a própria instituição reavalie seus processo de 

trabalho a partir da observação dos resultados obtidos e do impacto gerado por esta assistência 

no cuidado dos pacientes, agregando benefícios que qualificarão as ações realizadas, 

contribuindo para o quadro da saúde. 
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7.1 Questionário estruturado para os profissionais enfermeiros  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 
 

PROJETO DE PESQUISA: “Gerenciando o cuidado profissional de enfermagem no setor de 
hematologia de um hospital universitário”. 

 
 
 
Enfermeiro (a):  _____________________________________________________ 
 
Codinome: ______________________ 
 
Escala de serviço:      (  ) Plantão Diurno    (  ) Plantão Noturno      (  ) Diarista 
 
Tempo de trabalho no setor: ______________ 

 

1- O que entende por Gerência do Cuidado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2- Quais problemas, relativos a gerência do cuidado, você vivencia ao prestar assistência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3- O que entende por Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4- Você trabalha de forma sistemática ao prestar assistência? 

                     (   ) SIM                          (  ) NÃO 

Em caso de resposta afirmativa no item 5: 

De que forma você sistematiza a assistência de enfermagem aos pacientes com distúrbios 

hematológicos?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5- Quais as ferramentas/estratégias você utiliza para sistematizar a assistência de enfermagem 

a pacientes com distúrbios hematológicos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6- No seu ponto de vista, a Sistematização da Assistência de Enfermagem facilita a gerência 

do cuidado aos pacientes hematológicos? 

                           (  ) SIM                          (  ) NÃO 

Em caso de resposta afirmativa no item 7: 

De que forma a Sistematização da Assistência de Enfermagem facilita a gerência do cuidado 

aos pacientes hematológicos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7- O que entende por Processo de Enfermagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8- Utiliza alguma Taxonomia (NANDA, NIC, NOC, CIPE, OUTRAS) ao realizar assistência? 

1- Não utiliza (  ) 

2- Utiliza as vezes (  ) Qual(is)? _________________________________________ 

3- Utiliza sempre (  ) Qual(is)? __________________________________________ 

 

9- Elabora Diagnósticos de Enfermagem para cada Cliente durante a assistência prestada? 

1- Não elabora (  ) 

2- Elabora as vezes (  ) 

3- Elabora sempre (  ) 
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10- Planeja a assistência de Enfermagem prescrevendo cuidados necessários? 

1- Não planeja (  ) 

2- Planeja as vezes (  ) 

3- Planeja sempre (  ) 

 

11- Avalia na etapa de evolução de enfermagem os resultados que alcançados com base na 

assistência prestada? 

1- Não realiza (  ) 

2- Realiza as vezes (  ) 

3- Realiza sempre (  ) 

 

 

 

 

Assinatura: _________________________________ 

       Niterói, ___ de____________, 2012. 
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7.2 Roteiro para análise documental 
 

ROTEIRO DE ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 
 

PROJETO DE PESQUISA: “Gerenciando o cuidado profissional de enfermagem no setor de 
hematologia de um hospital universitário”. 

 
 
 

ANÁLISE Nº: ___________ 
 
 
Nº do Prontuário: _______________ 
 
Nome do Paciente: ______________________________________ 
 
Idade: ______ Sexo: ______ 
 
Dias de Internação: _____________ 
 
Diagnóstico: __________________________________________________________ 

 

1- O Prontuário contém todos os impressos, necessários aos registros de enfermagem, 
preenchidos corretamente?  

                                (  ) SIM                                       (  ) NÃO 

Observações: 

 

 

2- A assinatura do enfermeiro está presente nos impressos pertinentes a enfermagem? 

                                 (  ) SIM                                     (  ) NÃO 

Observações: 

 

 

3- A evolução de enfermagem está completa, por exemplo, contendo dados subjetivos e 
objetivos? 

                                    (  ) SIM                                    (  ) NÃO 
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Observações: 

 

 

4- Há uma ordem para registrar a evolução no prontuário? 

                                    (  ) SIM                                    (  ) NÃO 

Observações: 

 

 

5- Há prescrição de enfermagem registrada no prontuário? 

                                     (  ) SIM                                   (  ) NÃO 

Observações: 

 

 

6- Há o registro das ações de enfermagem e dos resultados alcançados pela assistência 
prestada? 

                                      (  ) SIM                                   (  ) NÃO 

Observações: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ANEXOS 
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8.1 Folha de Aprovação no Comitê de Ética 
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8.2 Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Dados de identificação 
Título do Projeto: “GERENCIANDO O CUIDADO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 
NO SETOR DE HEMATOLOGIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO” 

Pesquisador Responsável: Profª Dr. Patrícia dos Santos Claro Fuly (Orientadora)  
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (____) _________________- (____)________________ 

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos   R.G. ______________________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Gerenciando o cuidado 
profissional de enfermagem no setor de hematologia de um hospital universitário”, de 
responsabilidade dos pesquisadores Profª Dr. Patrícia dos Santos Claro Fuly e a graduanda 
Amanda Martins Rosa. Os objetivos da pesquisa são: 1) Identificar ferramentas/ estratégias 
utilizadas na sistematização da assistência de enfermagem à pacientes com problemas 
hematológicos; 2) Discutir de que forma a sistematização da assistência de enfermagem, ao 
cliente com problemas hematológicos, facilita a gerência do cuidado; 3) Identificar os 
principais problemas vivenciados pelos enfermeiros no gerenciamento do cuidado. Esse 
estudo justifica-se pela importância do papel do enfermeiro na gerência tanto assistencial 
quanto administrativa, papel de grande importância, sendo decisivo para gerar resultados 
positivos através de uma assistência qualificada. Justifica-se ainda, por abordar aspectos da 
sistematização da assistência de enfermagem, que é uma metodologia presente nas 
instituições de saúde, porém muitas vezes, por desconhecimento dos próprios enfermeiros ou 
por falta de suporte, não é desenvolvido de maneira correta ou se desenvolve de maneira 
incompleta. A partir desse estudo será possível compreender como a sistematização é 
realizada em um setor de internação de um hospital universitário, independentemente da 
aplicação ou não do processo de enfermagem, permitindo a observação dos resultados obtidos 
e o impacto gerado por esta assistência no cuidado dos pacientes, permitindo também que a 
própria instituição reavalie seus processos de trabalho. Será empregado um questionário 
estruturado no interesse temático. Farei também uma análise retrospectiva em 10 prontuários 
do setor. A identidade dos participantes será preservada. No ato do preenchimento de 
qualquer impresso, um codinome de pedra preciosa lhe será atribuído. Caso necessite, 
poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca 
dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Os resultados da 
pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas cientificas. A retirada do 
consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem 
que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações 
relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este documento será 
elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e 
uma arquivada pelo pesquisador. 
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Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, declaro 
ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

                                                            Niterói, _____ de ____________ de ________ 

 

  ______________________________                               _____________________________ 

      Nome e assinatura do participante                                                            Amanda Martins Rosa 

                                                                                                  (responsável por obter o consentimento) 

 

___________________________________              ___________________________________                                                                                     
Testemunha                                                                      Testemunha 
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DECLARAÇÃO 
 

 

 

Declaro que os resultados do trabalho de conclusão de curso: “GERENCIANDO O 

CUIDADO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO SETOR DE HEMATOLOGIA DE 

UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO” serão tornados públicos tão logo o mesmo se encerre, 

sejam eles favoráveis ou não, em eventos científicos, seminários, bem como divulgados em 

periódicos científicos da área de saúde após a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso 

conforme a Resolução 196/96 do CNS. 

 

Niterói, 19 de setembro de 2011. 

 

 

________________________________________________ 

Profª Dr. Patrícia dos Santos Claro Fuly 

Orientador 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

 
Declaro que o uso e destinação do material e/ou dados obtidos só serão utilizados para fins 

científicos. Após a confecção da monografia de conclusão do curso de graduação em 

enfermagem na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – UFF, as informações 

colhidas serão arquivadas. 

 
 

 
 

Niterói, 19 de setembro de 2011. 

 
 
 

________________________________________________ 
Profª Dr. Patrícia dos Santos Claro Fuly 

Orientadora 
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CURRÍCULOS 

 

 

Os participantes da pesquisa possuem currículo cadastrado na Plataforma Lattes/CNPq.  

 

Patrícia dos Santos Claro Fuly: http://lattes.cnpq.br/7625867664431524 

 

Amanda Martins Rosa: http://lattes.cnpq.br/2013835079474517 
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Termo de Compromisso do Pesquisador 

 

 

Eu, PATRÍCIA DOS SANTOS CLARO FULY , professora, pesquisadora, SIAPE 1580932, 
orientadora responsável pelo desenvolvimento do Projeto de Pesquisa (TCC) da acadêmica de 
enfermagem do 8º período: Amanda Martins Rosa, matrícula UFF 108.34.013-1, intitulado 
“GERENCIANDO O CUIDADO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO SETOR DE 
HEMATOLOGIA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO”, o mesmo para avaliação do 
Comitê de Ética e Pesquisa / HUAP e declaro conhecer o inteiro teor da resolução CNS 
196/96, comprometendo-se, desde já, a cumpri-la integralmente nas atividades que 
desenvolverá, bem como, tornar público os resultados da pesquisa sejam eles favoráveis ou 
não. Compromete-se também a estar continuamente atualizada, inclusive quanto a legislação 
complementar relativa à matéria, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer penalidade 
imposta pelo descumprimento da mesma 

 

Niterói, 19 de setembro de 2011. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Orientadora da Pesquisa 

Prof. Dr. Patrícia dos Santos Claro Fuly 

 


	A partir de então, vários trabalhos sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem vem sendo desenvolvidos nos diversos campos ocupados pela enfermagem (NASCIMENTO et al, 2008).
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