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Resumo 

 

Giolito PCBO. Instrumento para registro dos enfermeiros em uma unidade 

pediátrica: o uso da Metodologia da Problematização. [dissertação]. Rio de Janeiro: 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Universidade Federal Fluminense; 

2015. 

Introdução: Trata-se de um estudo que possui como objeto o registro dos 

enfermeiros em um setor de pediatria. Objetivos: Elaborar um roteiro para 

orientação de registros de enfermeiros em pediatria; aplicar a metodologia da 

problematização para identificar os cuidados e os aspectos relacionados à 

elaboração dos registros em pediatria; discutir as implicações desses aspectos para 

o registro de enfermagem em pediatria tendo em vista as situações-problema 

vivenciadas pelos enfermeiros. Método: Estudo descritivo, com abordagem 

qualitativa, realizado num hospital pediátrico do município de Duque de Caxias, 

com a participação de 12 enfermeiros. As informações foram coletadas através de 

formulários individuais e da abordagem em grupo sobre o tema registro de 

enfermagem, utilizando a metodologia da problematização. Tais informações foram 

analisadas utilizando a Análise de Conteúdo, originando duas categorias: 1. As 

situações-problema que interferem na prática assistencial dos Enfermeiros e 2. 

Estratégias para otimização do tempo na realização do registro de Enfermagem em 

Pediatria.  Resultados: Os enfermeiros relacionaram as seguintes situações-

problema que podem interferir na realização do registro em conformidade com a 

SAE: situações de caráter institucional e situações de relacionamento interpessoal. 

Elegeram como problema prioritário o tempo para executar o processo de 

enfermagem e fazer um bom registro. Dentre as hipóteses de solução para o 

problema, o grupo elaborou coletivamente o Instrumento para Registro dos 

Enfermeiros em Pediatria. Considerações Finais: O uso da Metodologia da 

Problematização em uma pesquisa qualitativa no cenário pediátrico foi bastante 

produtivo e enriquecedor, pois possibilitou aprofundar o conhecimento na área da 

Enfermagem Pediátrica, aliando conhecimentos teóricos adquiridos à prática, 

partindo da reflexão para a ação resolutiva. A construção do Instrumento de forma 

coletiva evidenciou o que é preconizado na Problematização: a estimulação da 

relação prática-teoria-prática, com vistas à transformação da realidade vivida. 

Descritores: Registros de Enfermagem, Enfermagem, Enfermagem Pediátrica. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Giolito PCBO. Instrument for nurses’ record in a pediatric unit: the use of 

Methodology of Problematization. [dissertation]. Rio de Janeiro: Aurora de Afonso 

Costa Nursing School. Fluminense Federal University; 2015. 

 

Introduction: This is a study that has as object the nurse’s record in a pediatric 

sector. Objectives: Develop a guide to nurses records in pediatrics; apply the 

methodology of Problematization to identify nursing care and aspects related to the 

elaboration of the records in pediatrics; discuss the implications of these aspects for 

nursing record in pediatrics in view of the problem situations experienced by nurses. 

Methods: A descriptive study with qualitative approach developed in a pediatric 

hospital in the city of Duque de Caxias, in which participants were 12 nurses. Data 

were collected through individual forms and group approach about the subject 

“nursing records”, using the methodology of Problematization. The data were 

analyzed using content analysis, through which have been defined two categories: 

1. The problem situations that interfere in the practice of nurses and 2. Strategies 

for optimization of time in making the nursing record in Pediatrics. Results: The 

nurses related the following problem situations experienced in everyday practice 

that can interfere in making the record in accordance with SAE: institutional 

situations and interpersonal situations. They elected as main problem the time to 

run the nursing process and make a good nursing record. Among the hypotheses 

for solving the problem, the group collectively elaborated the Instrument for Pediatric 

Nurses’ Record. Conclusion: The use of the Methodology of Problematization in a 

qualitative research in pediatric setting was very productive and enriching because 

it allowed to deepen the knowledge in the area of Pediatric Nursing, combining 

theoretical knowledge into practice, starting from the reflection to the resolutive 

action. The construction of the Instrument in a coletive way showed what advocates 

the Problematization: stimulation of practice-theory-practice relationship, with a view 

to transforming the lived reality. Descriptors: Nursing Records, Nursing, Pediatric 

Nursing.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Sobre a motivação do estudo a partir da prática assistencial 

 

O registro em saúde é uma comunicação escrita que documenta de modo 

permanente informações relevantes acerca dos cuidados prestados a um cliente1. 

Logo, é através dele que todos os profissionais envolvidos no cuidado podem 

assegurar a continuidade da assistência prestada, pois se houver domínio da 

comunicação como instrumento facilitador, as necessidades dos clientes serão 

observadas, compreendidas e atendidas. 

Conforme evidenciado por Santos et al.2, 50% das informações inerentes ao 

cuidado do cliente são fornecidas pela Enfermagem. Em seu estudo, foi abordada 

principalmente a importância do conteúdo dos registros, onde os autores ressaltam 

que o registro de enfermagem deve documentar adequadamente as condições de 

saúde do cliente, suas necessidades e revelar os cuidados prestados pela equipe2. 

A motivação para realização desta pesquisa se originou em minha trajetória 

profissional. Após ter me graduado enfermeira na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, fui aprovada para a Residência em Enfermagem em Clínica Médica e 

Cirúrgica Geral na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, tendo sido lotada num 

Hospital Municipal de grande porte. Ao longo da residência, observei 

empiricamente que os registros da equipe de enfermagem no prontuário não 

refletiam a realidade assistencial, pois o cuidado diário ia além do que era 

documentado. Assim, como trabalho de conclusão do curso, realizei uma pesquisa 

de campo sobre a qualidade dos registros dos técnicos de enfermagem nas clínicas 

médica e cirúrgica, que evidenciou fragilidades redacionais (erros ortográficos, 

rasuras, ausência de sequência lógica) e de conteúdo (ausência da descrição de 

procedimentos, intercorrências, ausência do registro de sinais vitais). 

Concomitante à residência, já era enfermeira no município de Duque de 

Caxias - RJ, onde desde 2010, trabalho num hospital infantil de médio porte do 

município. Nestes anos, atuei em diversos setores (enfermarias, emergência, 

Unidade de Pacientes Graves) e desde 2012 sou supervisora de enfermagem deste 
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hospital. E mais uma vez, causaram-me inquietação os registros de enfermagem. 

Observei que os enfermeiros encontravam dificuldades em seu cotidiano no que 

diz respeito à realização dos registros, e ao buscá-los nos prontuários, notava-se 

que em algumas situações estavam ausentes ou muito sucintos, nos quais 

poderiam estar faltando informações relevantes acerca da assistência prestada. 

A implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

neste hospital pediátrico de médio porte do município de Duque de Caxias ainda se 

encontra em andamento, e desde 2005 vem sendo implantadas mudanças no 

processo de trabalho e treinamento dos funcionários, com vistas à execução do 

processo de enfermagem. Inicialmente, os enfermeiros realizavam seus registros 

manuais no prontuário, de forma livre; depois de alguns treinamentos, passou a ser 

exigido dos profissionais que fizessem a evolução diária das crianças, listassem os 

diagnósticos de enfermagem e realizasse o aprazamento da prescrição de 

enfermagem padrão na unidade, acrescentando cuidados pertinentes às 

necessidades da criança. Entretanto, ainda se observa que nos registros de 

enfermagem, a coleta de dados pertinentes ao cuidado prestado aos clientes possui 

fragilidades no que tange a utilização do processo de enfermagem nas práticas 

diárias. 

Além disso, há na unidade uma Comissão de Avaliação de Prontuários, de 

natureza fiscalizadora, ligada diretamente à Direção Administrativa do Hospital. Ela 

é composta por dois médicos e um técnico administrativo, e tem a função de 

verificar se o prontuário da criança hospitalizada contém todos os documentos 

pertinentes à internação (Boletim de Atendimento Médico, Autorização de 

Internação Hospitalar, Anamnese Médica) e se os profissionais de todas as 

categorias estão realizando os registros assistenciais em seus respectivos 

plantões. 

Para a avaliação dos prontuários, a Comissão utiliza um documento tipo 

check-list com os principais itens a serem pontuados. No item relativo à 

Enfermagem, é investigada a existência ou não de histórico, prescrição, evolução, 

assinatura do enfermeiro, legibilidade ou rasuras. 

A ausência de um enfermeiro na Comissão, bem como a não-participação 

na elaboração do check-list que a mesma utiliza, pode trazer implicações em torno 
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do real sentido do registro de enfermagem, o qual deve refletir o “que-fazer” dos 

enfermeiros, e o que é, de fato, necessário para o cliente na prática assistencial de 

enfermagem. 

Assim, a partir destas observações surgiu o interesse em pesquisar sobre o 

registro dos enfermeiros em pediatria, visto que para uma prática profissional 

eficaz, os enfermeiros necessitam de conhecimento adequado sobre a SAE, o 

processo de enfermagem e consequentemente, serem capazes de elaborar um 

bom registro de suas atividades, o que servirá como indicador da qualidade da sua 

assistência às crianças. 

 

 

1.2  Contextualização da temática e problemática 

 

O objeto deste estudo é o registro dos enfermeiros em um setor de pediatria. 

O registro de enfermagem é um dos meios de demonstrar o trabalho 

executado pela equipe de enfermagem, podendo ser considerado um indicador de 

qualidade da assistência. Além disso, o registro em prontuário das informações 

sobre a atuação de enfermagem serve como documento legal que porventura será 

acessado em caso de pesquisa, auditoria, processos jurídicos/administrativos, 

planejamento e outros2. 

Além disso, segundo a Resolução 358/2009, o registro de enfermagem é 

considerado como de execução obrigatória. Esta Resolução, que dispõe sobre a 

SAE e a implementação do processo de enfermagem em todos os 

estabelecimentos de saúde que prestam assistência de enfermagem, públicos ou 

privados, traz em seu art. 6º que a execução do processo de enfermagem deve ser 

registrada formalmente, envolvendo os dados coletados, os diagnósticos de 

enfermagem, as ações implementadas e os resultados alcançados3. 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem é conceituada como uma 

organização da prestação de cuidados para a obtenção de resultados na 

implementação da assistência, com o objetivo de reduzir as complicações durante 

o tratamento, de forma a facilitar a adaptação e recuperação do cliente4. Tal 

metodologia subsidia o cuidado prestado pelos profissionais em princípios 
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mundialmente aceitos, proporcionando assistência individualizada e de qualidade 

ao cliente, com embasamento científico, contribuindo desta forma para o 

desenvolvimento da ciência da Enfermagem através da realização do que é 

inerente à nossa profissão: o cuidar apoiado numa metodologia própria e com 

modelos que o favoreçam. 

Por sua vez, o processo de enfermagem é um instrumento metodológico que 

integra a SAE, orientando o cuidado profissional de enfermagem que é atualmente 

composto por cinco etapas: Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de 

Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de 

Enfermagem 3. Neste contexto, o registro de enfermagem integra a última etapa do 

processo de enfermagem – a avaliação. Através dele, são fornecidas as 

informações que demonstram a assistência prestada e propiciam dados relevantes 

para a continuidade da assistência por todos os profissionais da equipe.  

A nomenclatura tal como é conhecida e divulgada hoje não foi o único modo 

de ser chamada. De acordo com o contexto inserido, finalidade e área a que se 

destinam podemos encontrar outras terminologias, como: Processo de 

Enfermagem, Processo de Cuidado, Metodologia do Cuidado, Processo de Assistir, 

Consulta de Enfermagem5. A relevância está em compreender que todas assinalam 

a aplicação de um método científico para o planejamento das ações de 

enfermagem. 

No Brasil, um modelo bastante conhecido para a implantação do processo 

de enfermagem foi o proposto em 1979 por Wanda Horta, o qual contém as 

seguintes fases: 1. Histórico de enfermagem, 2. Diagnóstico de enfermagem, 3. 

Plano assistencial, 4. Prescrição de enfermagem, 5. Evolução de enfermagem e 6. 

Prognóstico de enfermagem6. 

A execução do processo de enfermagem está prevista na lei do Exercício 

Profissional nº7498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de 

enfermagem e dá outras providências. No art.11º, inciso I, são descritas algumas 

atividades privativas do enfermeiro que se relacionam com o processo de 

enfermagem: no item “c”, é descrito como privativo do enfermeiro: planejamento, 

organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de 

enfermagem; no item “i”, a consulta de enfermagem; no item “j”, a prescrição da 
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assistência de enfermagem. Também cabe ao enfermeiro como integrante da 

equipe de saúde (art. 11º, inciso II, item “b”) a participação na elaboração, execução 

e avaliação dos planos assistenciais de saúde7. 

Apesar de o Conselho de Enfermagem ter tornado obrigatória a 

implementação da SAE e do processo de enfermagem através da legislação, ainda 

são percebidas dificuldades na sua execução, que envolvem não apenas a 

deficiência de recursos, mas a forma como o profissional se apropria do 

conhecimento; apesar de a SAE ter sido introduzida no Brasil na década de 1970, 

ainda existe uma lacuna entre a produção do conhecimento e sua aplicabilidade na 

prática diária do enfermeiro8. 

A aplicação do processo de enfermagem envolve mais do que uma 

sequência de passos a serem seguidos, requerendo do profissional maior 

familiaridade dos diagnósticos de enfermagem e sensibilidade para adequar as 

necessidades do cliente às condições de trabalho, tornando-as menos simples do 

que sugere a teoria9. 

Para garantir a continuidade do cuidado, o enfermeiro se utiliza dos registros 

de enfermagem, assim como das informações fornecidas na passagem de plantão, 

para transmitir informações sobre os clientes de um turno para outro. No entanto, 

muitas vezes, devido à falta de recursos materiais ou do setor/unidade necessários 

à atuação do profissional de enfermagem nas instituições, associada à grande 

demanda dos serviços de saúde, o cumprimento de alguns quesitos importantes 

relativos à qualidade do cuidado de enfermagem não são plenamente 

alcançados10. É o caso do registro de enfermagem, que apesar de vir sendo há 

alguns anos tema de críticas e propostas de melhoria através de estudos, ainda 

observamos empiricamente que no cotidiano não se segue o que é proposto na 

literatura. 

Para que o registro de enfermagem consiga refletir o cuidado prestado com 

fidedignidade, as informações devem ser objetivas, claras e completas, de forma 

que todos os profissionais de saúde que tenham acesso a tais informações 

entendam seu significado e contexto11.  

Ainda no que diz respeito ao papel do enfermeiro como o profissional 

responsável pelo cuidado ao outro, é importante retornar à discussão do conceito 
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de Enfermagem Fundamental, ou os princípios fundamentais de enfermagem, 

assunto que é discutido desde Florence Nightingale, que já dizia que apesar de 

subentendidos, tais princípios não são plenamente esclarecidos12. 

Os princípios fundamentais relacionam-se com o “que-fazer” na prática 

assistencial de enfermeiros, constituindo nossa verdadeira arte, ou seja, a arte de 

prestar cuidados de enfermagem à saúde dos indivíduos e grupos das 

comunidades, independente dos cenários onde estes clientes possam ser 

encontrados. Cabe-nos, enquanto competência no exercício de nossa função 

profissional, a garantia de assistência às necessidades específicas dos clientes13. 

Segundo Nightingale, devemos estar sempre atentos para os princípios básicos de 

segurança, alimentação, eliminação, boa ventilação, conforto e ótima atividade de 

acordo com as possibilidades do cliente12. 

Entretanto, observa-se no dia-a-dia dos enfermeiros que alguns cuidados ou 

funções acabam sendo considerados como de menor importância, ou por 

sobrecarga de trabalho, ou por desvio de nossas prioridades para funções 

consideradas mais importantes14. Tais cuidados no entanto, são básicos e 

constituem a arte da Enfermagem, dando suporte ao conhecimento teórico da 

profissão. 

 

Enfermagem Fundamental é a ordem ou o conjunto de proposições 

e de idéias mais gerais ou mais simples, de onde se deriva a 

totalidade dos conhecimentos de Enfermagem, representa as 

bases sobre as quais se assenta toda a prática de enfermagem, e 

inclui o aparato ético-filosófico e a dimensão histórica da 

profissão15. 

 

 

A Enfermagem Fundamental, portanto, entende o indivíduo como ser em sua 

totalidade, não se esquecendo de nenhuma de suas partes, e o vendo também 

como alguém único com necessidades individuais; deve integrar toda prática de 

Enfermagem, em qualquer especialidade, uma vez que constitui-se dos cuidados 

básicos e insubstituíveis, que apesar de mais simples não são menos importantes. 
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Prestar cuidados básicos de Enfermagem é assistir ao indivíduo doente ou 

sadio no desempenho de atividades que contribuem para manter sua saúde ou 

recuperá-la, ou ainda promover cuidados para uma morte serena. Estas atividades 

que exigem nossa intervenção são aquelas que o cliente teria condições de fazê-lo 

só, caso possuísse a força, a vontade ou o conhecimento necessários, como 

respirar, comer, eliminar, repousar, dormir, locomover-se, cuidar da higiene 

pessoal, vestir-se adequadamente, e também propiciar atividades que ultrapassam 

o conceito fisiológico, como as relações sociais, aprendizagem e ocupações 

produtivas e recreativas. Nossa assistência deve buscar a independência do nosso 

cliente o mais breve possível16. 

Assim, sob a ótica da Enfermagem Fundamental, contextualizando com o 

registro de enfermagem, compreende-se que este deve englobar os aspectos 

relacionados aos cuidados básicos prestados ao cliente, onde podemos relacionar 

com as respectivas etapas do processo de enfermagem: registrar suas condições 

de saúde (histórico), necessidades específicas (diagnósticos de enfermagem), as 

ações desenvolvidas com base nestas necessidades (planejamento de 

enfermagem e implementação) e quais serão os próximos passos a serem tomados 

(avaliação), objetivando a independência do cliente dos serviços de enfermagem. 

 

Para guiar este estudo utilizamos as seguintes questões norteadoras: 

 

- Como são realizados os registros de enfermagem em uma unidade 

pediátrica mediante as situações de enfermagem? 

- Existem fatores facilitadores ou dificultadores acerca da realização do 

registro no cotidiano assistencial da enfermagem pediátrica? 

- Quais cuidados à criança os enfermeiros identificam como relevantes para 

o registro de enfermagem, através da utilização da problematização? 

 

Os objetivos do presente estudo são: 

 

- Elaborar um roteiro para orientação de registros de enfermeiros em 

pediatria. 
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- Aplicar a metodologia da problematização para identificar os cuidados e os 

aspectos relacionados à elaboração dos registros em pediatria. 

- Discutir as implicações desses aspectos para o registro de enfermagem em 

pediatria tendo em vista as situações-problema vivenciadas pelos enfermeiros. 

 

Este estudo justifica-se por resgatar aspectos fundamentais do cuidado de 

enfermagem que podem não estar sendo valorizados no cotidiano da prática 

profissional, na área de Enfermagem Pediátrica. Alguns autores já demonstraram 

a necessidade da realização do registro de enfermagem pertinente com a prática 

profissional, retomando o debate do que é essencial no cuidado, como Repetto & 

Souza17, Pimpão et. al.18 e Matsuda et. al.19. Inclusive, já foram propostos ou 

validados instrumentos para realização do registro de enfermagem do paciente 

crítico20 e do paciente em sala de recuperação pós-anestésica21; no entanto, 

através de uma revisão integrativa realizada em janeiro de 2015, observou-se que 

ainda não é encontrado na literatura mais atual alguma produção específica para a 

Enfermagem Pediátrica. 

Nesta revisão integrativa, foram acessadas as bases de dados LILACS, 

Biblioteca Cochrane e Medline, em busca das produções dos últimos dez anos que 

abordassem o registro de enfermagem em pediatria. Assim, foram utilizados 

descritores referenciados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e termos 

MESH (Medical Subject Headings): Enfermagem pediátrica / registros de 

enfermagem, enfermagem pediátrica / registros, pediatric nursing / Nursing records, 

e o operador booleano “and”. Para seleção dos artigos, foram utilizados os 

seguintes critérios de inclusão: publicações nos idiomas português, inglês ou 

espanhol, dos últimos dez anos (2005 a 2014), que atendessem a seguinte questão 

norteadora: “Quais os principais aspectos abordados sobre o registro do enfermeiro 

em pediatria evidenciados na literatura?”. Foram excluídas desta pesquisa os 

artigos que abordassem a neonatologia, resumos, anais de congresso, 

comentários, editoriais, artigos de revisão e teses.  Após a seleção, obteve-se uma 

amostra de 12 publicações (Figura 1). Na análise destes artigos, observou-se que 

os aspectos abordados pelos respectivos autores se relacionavam a questões 

pontuais da assistência de enfermagem em pediatria, como os relatos de manejo 



 
 

 

21 
 

da dor da criança com câncer, a comparação entre o registro em prontuário 

eletrônico e o registro manual e a identificação de erros de medicação através dos 

registros. A síntese destes artigos encontra-se no Apêndice 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma explicativo da seleção das publicações. Niterói, 2015. Fonte: Figura 

elaborada pela pesquisadora. 

 

Tal resultado ratifica a proposta deste estudo na elaboração do roteiro, haja 

vista a possibilidade de contribuição na construção de conhecimento específico em 

Enfermagem Pediátrica. 

 

 Este estudo pode fornecer subsídio para pesquisas na área de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, suscitando futuras discussões e 

reflexões acerca do registro de Enfermagem; contribui também para a 

formação/ampliação do conhecimento do enfermeiro acerca da importância ética, 

legal e assistencial do registro de enfermagem, visto que o mesmo representa um 

dos componentes essenciais do cuidado integral ao indivíduo. 

Publicações 

N=55 

Artigos selecionados 

N = 12 

 

Cochrane 

N = 3 

Medline 

N= 45 

LILACS 

N = 7 

Excluídos segundo os 

critérios 

N = 43 

Medline 

N = 7 

LILACS 

N = 4 

Cochrane 

N = 1 
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Além disso, através da percepção do conhecimento do enfermeiro na 

aplicação do processo de enfermagem, possibilitando a identificação de 

fragilidades ou potencialidades no seu registro, este estudo oportunizará o 

planejamento não só de intervenções para a melhor capacitação do profissional 

como também possíveis reestruturações do ensino da SAE e do processo de 

enfermagem na formação acadêmica. 

 

Como produto inicial desta pesquisa, é proposto um Roteiro para 

Orientação do Registro de Enfermeiros em Pediatria, validado por um grupo de 

enfermeiros com expertise na área e no contexto de sua aplicação, que poderá ser 

usado por outros profissionais que se interessem em utilizá-lo em pesquisas afins. 

Entretanto, como a metodologia da problematização trabalha com os problemas 

que emergem da experiência e necessidades dos participantes, este estudo 

apresenta um segundo produto: o Instrumento para Registro dos Enfermeiros em 

Pediatria. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O Cuidar em Enfermagem é tema complexo, pois envolve diversos aspectos 

que fazem ultrapassar a mera execução de técnicas. O cuidado é uma necessidade 

humana essencial, e cuidar é a essência e arte da Enfermagem13. 

 

O cuidado de enfermagem pode até ser bem complexo, porque 

envolve adaptação constante de procedimentos às necessidades 

dos indivíduos, seja no plano físico, mental ou espiritual. Mas, a arte 

de enfermagem requer o uso de criatividade e da sensibilidade dos 

enfermeiros, porquanto a arte é, de toda forma, o veículo para a 

prática de enfermagem22. 

 

Segundo Nightingale, o sentido da enfermagem foi limitado e passou a 

significar pouco mais que administração de medicamentos e aplicação de 

cataplasmas.12 Quando, na verdade, a “arte de cuidar” não deve se limitar apenas 

ao ato de prestar cuidado em si, mas também envolve fatores influentes e outros 

elementos, compreende desde o cuidar em si, como o cuidar do outro ou junto com 

o outro; e envolve também o sistema pessoal de processar o próprio cuidado do 

corpo, na busca de melhor sobrevivência, de vida e civilidade humana. O cuidado 

de enfermagem deve pautar-se no “que-fazer” da enfermeira, segundo os princípios 

fundamentais da profissão, fazendo da enfermagem assistencial o objetivo dos atos 

de enfermagem14. 

Na Teoria dos Componentes do Cuidado, de Virginia Henderson, é 

evidenciada a necessidade de atendimento individualizado ao cliente, 

considerando ao máximo todos os seus aspectos essenciais para a manutenção 

ou recuperação da saúde, ou ainda uma morte pacífica. Considera o indivíduo 

como um todo, abordando os componentes biológicos, psicológicos, sociológicos e 

espirituais, propondo assim, os 14 componentes do atendimento básico de 

enfermagem23: 
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[o indivíduo pode] 

1. Respirar normalmente. 

2. Comer e beber adequadamente. 

3. Eliminar os resíduos orgânicos. 

4. Movimentar-se e manter posturas desejáveis. 

5. Dormir e descansar. 

6. Selecionar roupas adequadas – vestir-se e despir-se. 

7. Manter a temperatura corporal dentro da variação normal, adaptando a 

roupa e modificando o ambiente. 

8. Manter o corpo limpo e bem-arrumado, proteger a pele. 

9. Evitar os perigos ambientais e evitar ferir os outros. 

10. Comunicar-se com os outros expressando emoções, necessidades, 

medos ou opiniões. 

11. Adorar de acordo com a própria fé. 

12. Trabalhar de forma a ter uma sensação de realização. 

13. Participar em várias formas de recreação. 

14. Aprender, descobrir ou satisfazer a curiosidade que leva ao 

desenvolvimento e à saúde normais e usar os serviços de saúde 

disponíveis. 

Além do conceito de humano como o ser que precisa satisfazer estas 

necessidades, Henderson ainda discute, no metaparadigma sociedade/ambiente, 

a influência dos fatores ambientais na obtenção da saúde e sinaliza a importância 

da convivência familiar para o indivíduo. Ao definir saúde, ela diz que esta é 

baseada na capacidade do indivíduo de funcionar independentemente, conforme 

os 14 componentes. Explica que antecedentes culturais, fatores de idade, 

capacidade física e intelectual e equilíbrio emocional interferem na saúde do 

indivíduo. E ao abordar o conceito de enfermagem, ela diz que a enfermeira deve 

ser criativa na elaboração do plano de cuidados individualizado, devendo assumir 

o papel de solucionadora de problemas científicos, com conhecimentos para a 

prática de cuidados individualizados e humanos23. 
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Como evidenciado por Henderson, estas necessidades básicas são 

abrangentes tanto à criança quanto ao adulto, para o enfermo ou para o sadio. 

Discutindo o papel da enfermagem para cada um dos componentes dos cuidados 

básicos, no contexto da criança doente hospitalizada – à luz de sua teoria, a 

enfermeira pediátrica deve23: 

1. Auxiliar a criança na respiração – favorecendo posições corretas, que 

permitam a adequada expansão torácica; estar atenta aos sinais de 

obstrução de vias aéreas, administrando oxigênio quando 

necessário/prescrito. 

2. Ajudar a criança na alimentação e ingestão de líquidos – observar o 

apetite da criança e verificar se a quantidade de líquidos ingerida é 

suficiente; ou ainda ofertar os alimentos ou orientar uma pessoa da 

família a fazê-lo adequadamente, caso a criança ainda não saiba fazer 

sozinha. 

3. Auxiliar a criança na eliminação – conhecer os padrões de normalidade 

das eliminações, proporcionar conforto físico relacionado ao ato de 

defecar ou urinar, e para os incontinentes (como os bebês), proteger a 

pele de substâncias irritantes. 

4. Auxiliar a criança a manter uma boa postura – favorecer as mudanças 

terapêuticas de posição do corpo, ou realizá-las pela criança quando 

acamada ou com mobilização ineficaz, além de ensinar o familiar a fazê-

lo. 

5. Ajudar a criança a repousar e dormir – identificar fatores que podem 

influenciar o sono, remover estímulos irritantes, como sons, odores e 

alívio da fome; garantir acompanhamento enquanto adormece, para que 

a criança se sinta segura e amparada. 

6. Ajudar a criança na escolha do vestuário, a vestir-se e despir-se – para 

a criança, a enfermeira deve ajudar na escolha do vestuário adequado, 

protegendo do frio se necessário, ou refrescá-la na ocasião do calor. 

Para as crianças maiores, lembrar que a escolha das roupas faz parte 

de seu preparo social. 
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7.  Ajudar a criança a manter a temperatura do corpo dentro do limite 

normal – medir a temperatura da criança, garantir condições ambientais 

favoráveis a manutenção de temperatura normal; conhecer os 

mecanismos de perda e produção de calor, a fim de identificar alterações 

naqueles que não sabem comunicar suas necessidades (como a criança 

pequena). 

8.  Ajudar a criança a não se descuidar da higiene pessoal, a manter-se 

bem arrumado e proteger a pele – preferir os banhos de imersão ou de 

chuveiro ao banho no leito, quando possíveis; o bebê e a criança 

pequena não são capazes de promover adequada higiene, e a 

enfermeira deve realizá-la, ou auxiliar o familiar a fazer. A criança maior 

deve ser estimulada a manter-se limpa e adequadamente arrumada. 

9.  Ajudar as crianças a evitar riscos no ambiente – faz parte dos cuidados 

básicos ajudar os pacientes a se proteger contra injúrias mecânicas, 

como as quedas, e as crianças são constantemente propensas a este 

risco. A enfermeira também deve protegê-las de infecções, através de 

medidas que as protejam dos microrganismos patogênicos sempre 

presentes no ambiente, como a lavagem das mãos. 

10.  Ajudar a criança a se comunicar com outros, a exteriorizar suas 

necessidades e sentimentos – para a criança, geralmente o familiar (a 

mãe) é o interlocutor das suas necessidades; a enfermeira deve ajudar 

nessa compreensão das necessidades, escutando os relatos e também 

observando manifestações físicas – choro, taquicardia, isolamento dos 

demais, etc. 

11.  Ajudar a criança na prática de sua religião ou cumprimento da sua 

concepção do que seja certo ou errado – faz parte do cuidado básico de 

enfermagem respeitar os anseios espirituais do paciente e mesmo ajudá-

lo a satisfazê-los em qualquer situação. Com a criança hospitalizada, 

deve-se favorecer e respeitar a prática religiosa da família, como permitir 

a visita do líder religioso ou de alguém que auxilie no bem-estar 

espiritual. 
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12.  Ajudar a criança a ocupar-se em algo produtivo – o produto de uma 

atividade pode ser um objeto, ou algum conhecimento adquirido. A 

enfermeira deve ajudar o paciente a ocupar-se com algo produtivo, 

alguma atividade fecunda; para a criança, desde que esteja em 

condições para isso, podemos pensar em trabalhos manuais, leitura, 

trabalhos escolares, ou outras atividades em que ela possa demonstrar 

interesse. 

13.  Ajudar a criança com meios e recursos para desenvolver atividades 

recreacionais – para a criança, as atividades de recreação são 

indispensáveis ao seu crescimento e desenvolvimento. Para a criança 

hospitalizada, a enfermeira deve proporcionar momentos, recursos e se 

possível espaço físico para as atividades de recreação, respeitando as 

condições clínicas da criança, seus gostos e possibilidades, e envolver 

a família neste processo. 

14.  Ajudar a criança a aprender – a enfermeira deve ajudar a criança e sua 

família a aprender principalmente em relação à promoção da saúde e 

recuperação na doença, sendo a principal responsável pelas orientações 

à saúde. 

Ante o exposto, a Teoria dos Componentes do Cuidado é utilizada como 

referencial teórico neste estudo, na elaboração do Roteiro para Orientação do 

Registro de Enfermeiros em Pediatria. Esta teoria atende às proposições da 

pesquisa porque se fundamenta nas necessidades universais do ser humano, e em 

como a enfermeira deve ser capaz de identificar em quais delas o indivíduo precisa 

de assistência, considerando os diversos fatores que podem influenciá-las, como a 

idade, a patologia, etc. Sob a ótica da Enfermagem Pediátrica, a teoria de 

Henderson é sensível à aspectos indispensáveis no cuidado à criança, como o 

auxílio à alimentação, mobilização, estímulo de atividades recreativas, e o 

envolvimento da família, que geralmente está presente nas situações de internação 

hospitalar, sendo assim necessária a atenção não só ao cliente hospitalizado mas 

também ao seu acompanhante, que muitas vezes, a depender da idade, é o 

realizador ou colaborador nas atividades de autocuidado desta criança. 
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3. O REGISTRO PARA A PRÁTICA DA ENFERMAGEM EM 

PEDIATRIA 

 

3.1 O registro de enfermagem e as Políticas Públicas do Brasil 

 

Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades 

desenvolvidas pelo Estado direta ou indiretamente, com a participação de entes 

públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania, de 

forma difusa ou para determinado seguimento social, cultural, étnico ou 

econômico24. No âmbito da saúde, enquanto direito universal dos seres humanos, 

existem diversas políticas públicas; com relação às políticas vigentes em âmbito 

nacional, o registro de enfermagem apresenta correlação com as seguintes: 

- Lei 8080/90 – a Lei Orgânica da Saúde regula as ações e serviços de 

saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 

por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, objetivando prover 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos cidadãos. 

Dentre seus princípios, inclui-se o da integralidade, que pode ser concebida como 

um modo de organizar as práticas de cuidado em saúde de forma a atender as 

necessidades individuais ou coletivas, com o objetivo de alcançar a saúde integral 

do usuário do SUS. Logo, ao gerar com este estudo o repensar do processo de 

trabalho do enfermeiro, abordando o fato de que o registro proporciona 

continuidade e comunicação multiprofissional, será possibilitada a melhoria da 

assistência prestada aos clientes da unidade, focando no cuidado integral à criança 

hospitalizada25. 

-  Política Nacional de Humanização – apresentada pelo Ministério da Saúde 

em 2004, é composta de uma série de estratégias de interferência nos modelos de 

atenção e gestão da saúde no SUS, visando obter qualidade e eficácia do 

atendimento na rede; dentre estas estratégias, ressalta-se para a Atenção 

Hospitalar: o aprimoramento de relações entre usuários e profissionais de saúde e 

entre os próprios profissionais (multi e interdisciplinaridade); a 
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qualificação/capacitação dos profissionais de saúde responsáveis pela assistência, 

assegurando assim qualidade no serviço prestado à clientela. E neste contexto, 

pode-se dizer que a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) foi 

proposta como forma de otimizar esta assistência, garantindo continuidade do 

cuidado e padronização nas ações executadas, onde inclui-se o processo de 

enfermagem e a consequente realização de registro adequado em prontuário26. 

- Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – publicada em 

2009, com o intuito de orientar o trabalho de todas as esferas no que tange a 

educação em saúde. Ao definir Educação Permanente como uma mudança na 

concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores, a referida política 

fundamenta este estudo, pois a mesma incentiva o uso de metodologias inovadoras 

no ensino, aproximando-o à realidade vivenciada pelos profissionais, tornando-os 

atores reflexivos da prática, problematizando o próprio fazer. Neste contexto, a 

metodologia da problematização será utilizada nesta pesquisa para abordar o tema 

do registro com os enfermeiros27.  

- Boas Práticas em Serviços de Saúde – regulamentada pela RDC nº 

63/2011, que tem por objetivo principal garantir o funcionamento dos serviços de 

saúde com foco na oferta da atenção com qualidade e segurança, permitindo ao 

cliente uma assistência livre de riscos. Na Seção IV do documento, é dito que a 

responsabilidade pelo registro em prontuário cabe a todos os profissionais de saúde 

que prestam o atendimento, devendo este registro possuir todas as informações 

referentes aos procedimentos ao qual o cliente é submetido, e estar devidamente 

assinado pelo profissional que prestou tal assistência28. 

- Programa Nacional de Segurança do Paciente – instituído através da RDC 

nº 36/2013, este programa tem por objetivo instituir ações para a promoção da 

segurança do paciente e a melhoria da qualidade dos serviços de Saúde, através 

do monitoramento e prevenção de danos na assistência à saúde. Nas estratégias 

e ações de gestão de risco, contidas no Plano de Segurança do Paciente em 

Serviços de Saúde, está descrita a comunicação efetiva entre os profissionais do 
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serviço de saúde e entre os serviços de saúde. Uma das formas de melhoria desta 

comunicação é através do registro adequado em prontuário29. 

 

- Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no 

âmbito do SUS – apresentada pelo Ministério da Saúde em agosto de 2015, com o 

objetivo de promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, 

mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 (nove) 

anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior 

vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador 

à vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. Dentre os 

eixos estratégicos da PNAISC, incluem-se: a atenção integral a crianças com 

agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas, com vistas ao diagnóstico 

precoce e à qualificação dos profissionais para o manejo de doenças prevalentes 

na infância; e a atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações 

específicas e de vulnerabilidade, que pontua a necessidade de identificação de 

situação de vulnerabilidade e risco de agravos e adoecimento, reconhecendo as 

especificidades deste público para uma atenção resolutiva, na qual o cuidado não 

deve ser dispensado de forma fragmentada, devendo-se garantir continuidade da 

assistência prestada. A nova política reforça o que foi anteriormente apresentado 

em outras políticas públicas; através de sua interpretação, podemos inferir que o 

registro de enfermagem em pediatria pode ser uma ferramenta de comunicação 

sobre a assistência prestada a criança, e onde podem ser identificados fatores 

relevantes sobre o processo de recuperação da sua saúde30. 

 

3.2 Aspectos éticos e legais do registro de enfermagem 

 

O prontuário é de fundamental importância para o cliente e para a 

comunidade, e pode comprometer legal e eticamente os profissionais de 

enfermagem; é um documento particular que contém informações sistemáticas e 

criteriosas a respeito da pessoa desse cliente e de sua doença, com o objetivo de 
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manter perfeita comunicação entre os membros da equipe de saúde, a fim de 

garantir uma adequada assistência por diferentes profissionais31. 

No que diz respeito ao registro de enfermagem, este se correlaciona com os 

seguintes instrumentos legais: 

– Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: Como responsabilidade 

e dever do profissional de Enfermagem, traz no Capítulo I, Seção I – Das 

Relações com a Pessoa, Família e Coletividade, art. 25: Registrar no 

Prontuário do Paciente as informações inerentes e indispensáveis ao 

processo de cuidar 32. 

 

– Lei do Exercício Profissional: o registro de enfermagem em prontuário 

configura responsabilidade profissional, uma vez que em consonância com 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem, é uma das formas de 

avaliação da assistência prestada aos clientes, cumprindo a atribuição 

prevista no Art. 11, inciso II, alínea f, cabendo a todos os profissionais de 

enfermagem a prevenção e controle sistemático de danos que possam ser 

causados à clientela durante a assistência de enfermagem7. 

 

– Código Penal Brasileiro: No art. 299, diz-se que é crime omitir, em 

documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 

inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, 

com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante, passível de pena que pode variar de 1 a 5 anos 

de reclusão e multa se o documento for público, e de 1 a 3 anos de reclusão 

e multa se o documento for particular33. 

 

– Código de Proteção e Defesa do Consumidor: A Lei nº 8078/90, define no 

art.2, como consumidor “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final”. No Capítulo III, preconiza no art. 

6 que “são direitos básicos do consumidor proteção da vida, saúde e 

segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de 
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produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, tendo assim o 

cliente, na qualidade de consumidor dos serviços de assistência à saúde, o 

direito de decidir sobre sua pessoa e seu tratamento34. 

 

– Código de Ética do Administrador Hospitalar: preconiza no item 9 que O 

Administrador Hospitalar exigirá uma documentação completa e ordenada 

de todas as atividades desenvolvidas, possibilitando o estudo, a defesa do 

hospital, do paciente e de quantos nele trabalham35. 

 

– Código de Ética do Hospital Brasileiro: preconiza no item 3 que “A 

recuperação da saúde precede, no hospital, todas as outras preocupações”, 

ou seja, a responsabilidade fundamental do hospital é a prestação de 

cuidados integrais a saúde do cliente36. 

 

– Carta Brasileira dos Direitos do Paciente: no item 17, diz que o paciente 

tem direito a ter seu prontuário devidamente preenchido, atualizado e 

mantido em sigilo37. 

 

– Código Civil: em seu Título II, sobre os atos ilícitos, no art. 159 diz que 

aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito ou causar prejuízo a outrem, ficará obrigado a reparar o dano38. 

 

3.3  O registro de enfermagem como ferramenta de comunicação 

 

Para efeito de intercomunicação dos membros da equipe de saúde, 

utilizamos como um dos meios o prontuário. Contudo, em um processo de 

comunicação não basta meramente enviar a informação, é necessário garantir que 

o conteúdo dessa informação esteja claro, conciso, completo e atualizado para uma 

maior eficácia do seu entendimento/processamento e efetiva realização. Para 

tanto, confirmamos que o registro trata de uma das ferramentas mais utilizadas na 

área da saúde39. 
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O cuidar do paciente requer uma comunicação eficaz entre os 

membros de uma equipe de saúde (...). O prontuário é um meio 

pelo qual os membros da equipe de saúde se comunicam sobre as 

necessidades e a evolução do paciente, as terapias individuais, o 

conteúdo de reuniões, a educação do paciente e o planejamento 

da alta do paciente 40. 

Todo indivíduo admitido em um hospital deve possuir um prontuário onde 

devem ser registradas todas as ocorrências, desde sua admissão até sua alta. O 

prontuário é uma fonte de documentação de informações, que agrega os seguintes 

itens: sinais, sintomas e percepções/imagens geradas a partir da condição de 

saúde do cliente e sobre toda assistência a ele prestada. Assim, todos os 

profissionais estão incumbidos, por meio de seus registros, de manter atualizado o 

prontuário do cliente com informações completas e de qualidade, que servirão de 

subsídios para as condutas a serem adotadas tanto pela equipe de enfermagem 

quanto pelos profissionais de outras categorias39. 

No que tange ao registro de enfermagem, este deve refletir os cuidados 

executados aos seus clientes. Potter & Perry destacam que a documentação e os 

registros de alta qualidade são necessários para um cuidado eficiente e 

individualizado ao cliente, existindo seis diretrizes que devem ser seguidas para se 

garantir um registro de qualidade: precisão, concisão, eficácia, atualização, 

organização e confidencialidade41. 

 

– Precisão: Serve para discriminar se os dados são subjetivos ou objetivos. 

Nesta diretriz deve-se utilizar somente abreviações, símbolos e sistemas de 

medidas definidos pela instituição, assegurando assim que todos na equipe 

de saúde adotem a mesma linguagem em seus relatórios e prontuários; 

usando grafia correta e com assinaturas de forma legível ao final, sem o uso 

de apelidos. 

 

– Concisão: A diretriz ressalta que o registro no prontuário precisa conter 

dados essenciais e precisos. 
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– Eficácia: Mesmo elaborando um registro curto e conciso, precisa conter 

informações completas sobre o cliente. 

 

– Atualização: os registros pontuais são essenciais no cuidado contínuo de 

clientes, ou seja, há necessidade de um registro sempre atual da condição 

clínica do cliente e sobre as intervenções que sofreu. As ocorrências que 

devem ser comunicados imediatamente incluem: sinais vitais, administração 

de medicamentos ou cuidados, preparação para exames diagnósticos e 

cirurgias, alterações no estado clínico e/ou cirúrgico do cliente e a quem foi 

notificado, internação, transferência, alta ou óbito. 

 

– Organização: O registro deve apresentar as informações numa ordem 

lógica de acontecimentos, pois isso facilita o entendimento pelos outros 

profissionais da equipe, sobre a efetividade do cuidado oferecido. 

 

– Confidencialidade: As informações só são transmitidas partindo-se do 

pressuposto de que não serão divulgadas a pessoal não autorizado. O 

profissional de enfermagem é obrigado por lei e pela ética a manter a 

confidencialidade de qualquer informação relativa à doença/tratamento de 

um cliente. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem32, 

é proibido ao profissional de enfermagem: 

 

Art. 84 - Franquear o acesso a informações e documentos a 

pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da 

assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por 

ordem judicial. 

Art. 85 - Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de 

forma que os envolvidos possam ser identificados. 

 

Também é importante que o registro não contenha informações ambíguas, 

que levem a dupla interpretação; seja elaborado com a terminologia correta; 

fidedigno e obedeça as seguintes diretrizes: identificar adequadamente o cliente – 
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nome, setor, enfermaria, leito, data e hora da intercorrência, não deixar espaços 

em branco nem pular linhas, escrever de forma legível (caso não a tenha, escrever 

com letra de forma), não rasurar (se necessário, usar a palavra “digo” entre vírgulas 

e então prosseguir) e sempre assinar e colocar a categoria profissional 39.  

Ainda segundo Costa, apesar dos registros de enfermagem constituírem 

elemento fundamental para a eficácia do tratamento ao paciente, anotações 

subjetivas, sem critério ou mesmo sem metodologia científica são observados com 

frequência. Algumas expressões como “inalterado”, “passando bem”, "sem 

anormalidade”, são usuais, além do uso indiscriminado das siglas não 

padronizadas e desconhecidas das pessoas que utilizarão o prontuário39. 

 

3.4 Finalidades do registro de enfermagem 

O registro é uma fonte de dados utilizados por todos os profissionais da 

equipe de saúde. De acordo com Potter & Perry41, as finalidades do registro 

incluem: 

– Comunicação: o registro é um veículo através do qual todos os 

profissionais têm acesso às informações sobre o cuidado prestado ao 

paciente; 

 

– Ensino: o registro é um excelente recurso para o ensino de profissionais 

de enfermagem, médicos, nutricionistas, assistentes sociais, etc., sobre 

pacientes com problemas semelhantes, o que possibilita a construção do 

processo formativo; 

 

– Avaliação: o registro é o principal elo para que possibilite ao profissional 

planejar apropriadamente o seu cuidado, pois contém dados para explicar e 

confirmar observações ou refutar interpretações; 

 

– Pesquisa: Dados estatísticos sobre diversos aspectos relacionados à 

internação podem ser obtidos através dos registros. Estes constituem meios 
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valiosíssimos para descrever características dos pacientes que se utilizam 

de um órgão de saúde, uso/aplicação de medicamentos ou terapias e 

comportamentos expressos no desenvolvimento da internação. 

 

– Auditoria: Existem padrões de informações que devem ser encontradas no 

prontuário do paciente, como planejamento de alta e orientação do paciente. 

Para confirmar o grau de cumprimento destes padrões, constantemente são 

feitas auditorias que comprovam ou não a qualidade do serviço; 

 

– Documentação legal: o prontuário de um paciente é um documento legal 

se for usado numa corte de justiça. O nível de cuidados fornecidos a um 

paciente é explicitado através do seu conteúdo. 
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4 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa. 

A pesquisa descritiva trabalha sobre fatos colhidos da própria realidade; 

observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los, 

procurando descobrir com a maior precisão possível a frequência com que eles 

ocorrem, bem como sua natureza e características. Desenvolve-se principalmente 

nas ciências humanas e sociais, abordando dados e problemas que merecem ser 

estudados, no entanto seus registros não constam de documentos. Estes dados 

precisam ser coletados e registrados ordenadamente para seu estudo 

propriamente dito, cujos principais instrumentos desta coleta são a observação, a 

entrevista, o questionário e o formulário42. 

No que se refere a abordagem qualitativa, tal escolha justifica-se ao se 

basear em Minayo43, quando diz:  

 

A rigor qualquer investigação social deveria contemplar uma 

característica básica de seu objeto: o aspecto qualitativo. Isso 

implica considerar o sujeito de estudo: gente, em determinada 

condição social, pertencente a determinado grupo social ou classe, 

com suas crenças, valores e significados44. 

 

Minayo43,44 explicita que a pesquisa qualitativa utiliza com frequência 

múltiplas fontes de dados; emprega a observação, as entrevistas com perguntas 

abertas, os relatos em contraposição a números, tabelas e moldes estatísticos; 

interessa-se pelo cotidiano em um espaço e um tempo concreto; ocupa-se mais 

com significados, com conceitos, opiniões do que com números e estatísticas; 

obtém as informações de uma maneira mais flexível; reduz a distância entre o 

pesquisador e o pesquisado. Ainda acrescenta que os dados qualitativos que serão 

trabalhados contemplarão um universo de significações, motivações, aspirações, 

atitudes, crenças e valores que necessitam de um referencial de coleta e de 

interpretação de outra natureza, que não se adapta a metodologia quantitativa, por 

esta trabalhar principalmente com números. 
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O estudo foi desenvolvido num hospital pediátrico do município de Duque de 

Caxias, após anuência da unidade (Anexo 1) e aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, conforme parecer consubstanciado 

nº 755.471 (Anexo 2). 

O hospital cenário do estudo é uma unidade do Complexo Pediátrico, que 

também possui a Unidade de Pronto-Atendimento Pediátrico (UPAP), que foi 

inaugurada em Fevereiro/2014 e é contígua ao Hospital. Antes de sua inauguração, 

o atendimento de emergência era realizado no próprio Hospital. Após a 

inauguração da UPAP, todo o atendimento emergencial foi direcionado para a 

mesma. 

Este Complexo situa-se em um dos municípios que integram o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (CISBAF), que é um instrumento 

de gestão e articulação das redes de saúde na região, sendo o maior consórcio de 

saúde do Brasil em termos de população abrangida: cerca de 3,5 milhões de 

habitantes. O CISBAF representa o esforço conjunto de 11 municípios para superar 

os problemas comuns na área de saúde e contribuir para a consolidação do 

Sistema Único de Saúde – SUS, e tem como missão captar recursos com o 

propósito de promover investimentos regionais, buscar inovações na gestão da 

saúde, reestruturar a Rede Regional de Saúde e capacitar recursos humanos: 

gestores da saúde, gerentes e profissionais de saúde45. 

Neste contexto, o Complexo Pediátrico possui as únicas unidades públicas 

e especializadas na assistência à criança com atendimento 24 horas, sendo 

unidades de referência não somente ao município onde se encontra, mas também 

à clientela de municípios vizinhos (integrantes do CISBAF) e da periferia do Estado 

do Rio de Janeiro, devido à localização geográfica de fácil acesso. 

O Complexo possui 112 enfermeiros, estatutários, dos quais 78 deles são 

assistenciais, com escala de 24h em dia fixo da semana. Destes, 35 estão 

atualmente escalados no Hospital, incluindo-se os de licença por motivo de doença 

ou maternidade. Por necessidade do serviço, alguns enfermeiros dividem sua carga 

horária em dois plantões de 12h diurnos ou noturnos. 
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Optou-se por realizar o estudo somente no Hospital pediátrico pelo fato de a 

SAE ainda não estar implantada com todas suas etapas na UPAP; foram 

abrangidos os enfermeiros que tenham sido escalados nas Enfermarias a partir de 

julho de 2013, ou seja, 6 meses antes da inauguração da UPAP. 

Assim, os participantes do estudo foram doze (12) enfermeiros, seguindo o 

critério de inclusão: ter sido escalado como enfermeiro assistencialista nas 

Enfermarias a partir de Julho de 2013; foram excluídos aqueles que estivessem de 

licença ou de férias no período de coleta dos dados. Todos os participantes 

tomaram ciência da pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), cumprindo a Resolução nº. 466/2012 do CNS/MS46, que 

normatiza a pesquisa envolvendo seres humanos. Assim sendo, busca a 

concordância dos participantes para a sua participação nesta pesquisa, garantindo 

a confidencialidade e o anonimato das informações prestadas e a liberdade de 

deixar de participar a qualquer momento. Entretanto, cabe ressaltar que nenhum 

dos participantes declinou da participação na pesquisa no decorrer do seu 

processo. 

Para a coleta de dados, foi utilizado primeiramente um formulário individual 

de identificação do perfil dos enfermeiros, contendo perguntas sobre dados 

pessoais e de formação/experiência profissional; em seguida, foi abordado em 

grupo o tema registro de enfermagem, utilizando a metodologia da problematização 

e apresentando o Roteiro para Orientação do Registro em momento oportuno.  

Para que o método fosse aplicado de forma adequada, houve um 

treinamento promovido pela professora orientadora, no qual a problematização foi 

usada como estratégia de aprendizagem de temas ao longo das aulas da disciplina 

Fundamentos Teórico-Práticos do Ensino, realizada no segundo período do 

Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial. Nestas aulas semanais, que 

aconteceram entre os meses de agosto a novembro de 2014, foram abordados dois 

temas utilizando a metodologia da problematização: a competência profissional e a 

complexidade na prática assistencial do enfermeiro; e a educação permanente em 

enfermagem. Cada tema foi trabalhado em duas aulas, onde na primeira aula foram 
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discutidos os problemas para se chegar a uma questão de aprendizagem, e na 

segunda aula discutiam-se as hipóteses de solução para os problemas vivenciados 

e sua aplicação na prática, a partir de busca individual realizada pelos mestrandos 

que cursavam a disciplina. 

A metodologia da problematização (MP) é uma prática pedagógica 

inovadora, na qual trabalha-se intencionalmente com problemas para o 

desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem, estimulando o 

pensamento crítico e reflexivo dos educandos, construindo assim o conhecimento 

a partir da vivência do outro. Tem seus fundamentos teórico- filosóficos 

fundamentados em Paulo Freire, então valoriza o diálogo, desmistifica a realidade 

e busca uma prática conscientizadora e crítica através da transformação social; seu 

eixo é a estimulação da relação prática–teoria–prática, tendo sempre como ponto 

de partida e chegada do processo de ensino-aprendizagem a realidade social 47-49. 

A MP possui cinco etapas, baseando-se no Método do Arco, de Charles 

Maguerez (Figura 2). São elas48-51: 

 

Figura 2. Arco de Maguerez, utilizado por Berbel, segundo Bordernave e Pereira50 

1. Observação da Realidade (problema): Observação da realidade social, 

concreta, a partir de um tema ou unidade de estudo. Os participantes são 

orientados pelo condutor a olhar atentamente e registrar o que notaram sobre a 

parcela da realidade em que aquele tema está sendo vivido ou acontecendo, 
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podendo para isso, serem dirigidos por questões gerais que ajudem a focalizar e 

não fugir do tema. As carências, dificuldades, discrepâncias identificadas serão 

transformadas em problemas. As discussões entre os participantes e quem conduz 

as discussões são úteis para a redação do problema, que servirá de base em todas 

as outras etapas do estudo. 

 2. Pontos-chave: esta etapa estimula um momento de síntese após a 

análise inicial que foi feita, é o momento da definição do que vai ser estudado sobre 

o problema a fim de se buscar uma resposta para o mesmo. Desta forma, os 

participantes são estimulados a refletir sobre o problema, identificando fatores 

associados, possíveis determinantes maiores, e a analisarem esta reflexão, 

elegendo os aspectos envolvidos no problema que serão estudados, e finalmente, 

redigindo os pontos-chave. A eleição destes pontos objetiva encontrar formas de 

interferir na realidade para solucioná-los ou desencadear passos nessa direção. 

3. Teorização: Esta é a etapa do estudo, da investigação propriamente dita. 

Os participantes se organizam tecnicamente para realizarem um aprofundamento 

teórico, ou seja, buscar as informações que necessitam sobre o problema, onde 

quer que elas se encontrem, dentro de cada ponto-chave já definido, para construir 

respostas apoiadas em diversas fontes: na literatura, por meio de informações de 

especialistas, pesquisas de cunho histórico, técnico e científico e também, por 

informações de pessoas que vivem o problema. Ao confrontar tal aprofundamento 

com a realidade, é possível a análise e discussão dos dados colhidos e a 

proposição de hipóteses de solução dos problemas e dificuldades identificados. 

4. Hipóteses de Soluções: Todo o estudo realizado deverá fornecer 

elementos para os participantes, crítica e criativamente, elaborarem as possíveis 

soluções que podem transformar a parcela de realidade estudada. O que precisa 

acontecer para que o problema seja solucionado? O que precisa ser 

providenciado? O que pode realmente ser feito? Esta etapa é finalizada com o 

registro das hipóteses construídas, após uma compreensão profunda do problema, 

o que poderá gerar ações concretas para a solução ou caminhar para a solução do 

problema. 
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5. Aplicação à Realidade: Nesta etapa parte-se para prática, numa ação 

concreta. Da realidade extraiu-se o problema do qual foi realizado o estudo e mais 

todas as discussões sobre os dados obtidos, e no fim se volta para a mesma 

realidade com ações que a possam transformar em algum grau. O fim é a 

transformação, mesmo que pequena, sobre a realidade apresentada. 

 

Nesta pesquisa, para aplicar a metodologia da problematização foram 

realizados os seguintes encontros com os participantes: 

- um preliminar, individual, ocorrido em janeiro de 2015, para apresentar o 

plano de pesquisa, solicitar a assinatura do TCLE (Apêndice 2) e agendar data 

comum para o primeiro encontro em grupo; 

- o primeiro encontro em grupo, também ocorrido em janeiro de 2015, para 

aplicar o formulário individual de identificação dos enfermeiros (Apêndice 3), e para 

cumprirem-se as etapas 1 e 2 do Arco de Maguerez. Assim, neste primeiro 

encontro, os participantes foram suscitados a identificar em seu cenário profissional 

possíveis situações-problema que interferissem na realização do registro de 

enfermagem em conformidade com o processo de enfermagem, posteriormente 

estabeleceram um problema prioritário e a partir dele definiram uma questão de 

aprendizagem para nortear a pesquisa individual, na fase de dispersão. 

Como instrumento facilitador, a pesquisadora principal entregou para os 

participantes um folder explicativo intitulado “Como realizar uma busca básica de 

artigos científicos” (Apêndice 4), construído pela pesquisadora, com a finalidade 

de auxiliá-los na busca em bases de dados, mas salientou que os participantes 

poderiam optar por realizar a pesquisa onde desejassem, como livros, sites, etc. 

Para nortear a discussão neste encontro, a pesquisadora utilizou um roteiro 

específico elaborado previamente (Apêndice 5) e um diário de campo para 

descrever impressões e pontos relevantes (Apêndice 7). 

Na fase de dispersão, os enfermeiros tiveram quinze dias para buscar dados 

e informações para fundamentação das dimensões/razões da situação-problema 

(etapa 3 do arco de Maguerez) e assim, levantarem as hipóteses de soluções. 
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- o segundo encontro em grupo, onde retomou-se a situação-problema 

prioritária visando debater hipóteses de solução sugeridas pelos participantes, a 

partir da aquisição de conhecimentos sobre as dimensões do problema, na fase de 

dispersão. Neste encontro, a pesquisadora também utilizou um roteiro para guiar a 

discussão (Apêndice 6) e o diário de campo. 

Em seguida, o Roteiro para Orientação do Registro de Enfermeiros em 

Pediatria (Apêndice 8) foi apresentado aos participantes, para que se pudesse 

discutir sua aplicabilidade prática enquanto possível solução do problema (etapas 

4 e 5 do arco de Maguerez). 

Após a etapa final da problematização, poderiam ser realizadas adequações 

no Roteiro, visto que é possível, pelo exposto sobre a metodologia ativa, surgirem 

hipóteses de solução a partir da discussão do problema que possam enriquecer o 

documento. É importante lembrar que este roteiro foi elaborado pela pesquisadora, 

à luz do referencial teórico: Virginia Henderson, considerando-se os 14 

componentes básicos do atendimento de enfermagem. 

Os dados para análise foram obtidos através dos formulários individuais, dos 

elementos levantados pela pesquisadora principal na observação participante, 

descritos no diário de campo e a partir da transcrição das falas dos enfermeiros, 

uma vez que os dois encontros em grupo foram gravados. Durante a transcrição, 

os enfermeiros foram identificados por siglas, de E1 a E12. Tais dados foram 

trabalhados utilizando-se a Análise de Conteúdo, que segundo Bardin deve ser 

desenvolvida em três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação52. 

Ainda segundo o mesmo autor, a Análise de Conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, onde através da utilização de 

procedimentos sistemáticos e objetivos na descrição do conteúdo das mensagens, 

pretende-se obter indicadores que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção ou recepção destas mensagens; ou seja, busca 

a realidade através das mensagens. Sua principal pretensão é fornecer técnicas 

precisas e objetivas que sejam suficientes para garantir a descoberta do verdadeiro 
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significado, sendo uma prática que se pretende neutra no plano do significado do 

texto, na tentativa de alcançar diretamente o que haveria por trás do que se diz52. 

Na pré-análise, o material a ser analisado foi organizado objetivando 

sistematizar as ideias iniciais. Foi realizada leitura flutuante do material (formulários 

individuais, diário de campo e falas transcritas), destacando-se as palavras-chave, 

formulando hipóteses para a elaboração de indicadores para a interpretação final.  

A segunda fase foi a exploração do material, quando foi realizada a definição 

de categorias (sistemas de codificação) e a identificação das unidades de registro 

e das unidades de contexto nos documentos. Aprofundando a leitura, as palavras-

chave foram reunidas por unidade de significância e logo após, foram criadas as 

categorias temáticas. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um 

grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão 

dos caracteres comuns destes elementos, como semântico (agrupados por temas), 

sintático (verbo, adjetivo, etc.), léxico (classificação das palavras segundo o seu 

sentido, com emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos próximos) ou 

expressivo. Os requisitos para uma boa categoria são a exclusão mútua, 

homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e produtividade52. As 

categorias temáticas foram delimitadas conforme unidade de significância, e 

atendendo aos objetivos propostos pela pesquisa, surgindo assim, duas categorias: 

 As situações-problema que interferem na prática assistencial dos 

Enfermeiros 

 Estratégias para otimização do tempo na realização do registro de 

Enfermagem em Pediatria 

 

Por fim, na terceira fase, é realizado o tratamento dos resultados, inferência 

e interpretação. Nessa etapa ocorre a condensação e o destaque das informações 

para análise, culminando nas interpretações inferenciais. Bardin enfatiza que esse 

é o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica52. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização dos participantes do estudo 

 

A pesquisa contou com doze (12) enfermeiros, sendo onze (11) mulheres e 

um (1) homem, cuja média de idade foi de 42,3 anos. As idades variaram de 33 a 

53 anos, sendo cinco (5) enfermeiros com idades entre 33 e 37 anos, um (1) 

enfermeiro com idade entre 41 e 45 anos, dois (2) enfermeiros com idade entre 45 

e 49 anos e quatro (4) enfermeiros com idade entre 49 e 53 anos, inclusive. Estes 

dados são mostrados no Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1. Idade dos enfermeiros participantes da pesquisa, em anos. Niterói, 2015. Fonte: 

gráfico elaborado pela pesquisadora. 

 

 

Com relação à instituição de graduação, quatro (4) enfermeiros graduaram-

se em universidade pública e oito (8) em instituições privadas. Com relação ao 

tempo de formação, o grupo apresentou tempo médio de graduação de 14 anos; 

três (3) enfermeiros graduaram-se entre 1984 e 1993, um (1) entre 1993 e 2002 e 

oito (8) entre 2002 e 2010 inclusive. Tais dados são expostos no Gráfico 2, a seguir. 
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Gráfico 2. Tempo de formação dos enfermeiros participantes, segundo instituição de 

graduação. Niterói, 2015. Fonte: gráfico elaborado pela pesquisadora. 

 

 

Quando perguntados se adquiriram conhecimentos sobre a SAE ainda na 

graduação, cinco (5) enfermeiros responderam que sim e sete (7) responderam que 

não. Destes participantes que responderam negativamente, três (3) deles 

complementaram sua resposta dizendo que a abordagem da SAE foi bastante 

inicial, e que o processo de enfermagem abordado na graduação era no modelo de 

Wanda Horta.  

 

      

Gráfico 3. Conhecimentos dos participantes sobre a SAE, durante a graduação. Niterói, 

2015. Fonte: gráfico elaborado pela pesquisadora. 
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Acerca da especialização profissional após a graduação, dez (10) 

informaram que possuíam pós-graduação e dois (2) não possuíam. Dos pós-

graduados, oito (8) se especializaram em mais de uma área. Destes, um (1) 

possuía mestrado, um (1) fez residência em cirurgia cardiovascular, um (1) fez 

residência em enfermagem médico-cirúrgica, três (3) se especializaram em terapia 

intensiva, três (3) em enfermagem neonatal, dois (2) em saúde pública, dois (2) em 

Emergência, um (1) em nefrologia, um (1) em doenças infecciosas e parasitárias – 

DIP, um (1) em avaliação em saúde, um (1) em Saúde Ocupacional, um (1) em 

Obstetrícia e um (1) em docência do ensino superior. 

 

Com relação à experiência profissional anterior como Enfermeiro, um (1) dos 

participantes respondeu que não possuía, sendo o hospital cenário do estudo seu 

primeiro emprego na área, enquanto os demais participantes relataram experiência 

em variadas áreas, como saúde pública, obstetrícia, terapia intensiva, hemodiálise, 

CCIH, Emergência, Ortopedia. Apenas três (3) participantes responderam possuir 

experiência com crianças, entretanto esta experiência era em neonatologia. 

Nenhum dos participantes possuía experiência prévia em Enfermagem Pediátrica, 

e todos eles consideram que desenvolveram tais habilidades no hospital cenário 

desta pesquisa. 

 

As informações acerca das áreas de especialização e atuação profissional 

dos enfermeiros são apresentadas no Quadro 1, na página a seguir. 
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Participante Especialização Experiência 

E1 Terapia Intensiva / DIP Saúde da Mulher 

E2 Saúde Pública Saúde Pública / Saúde da 

Mulher/ CTI / Hemodiálise 

E3 Residência em Médico- Cirúrgica / 

Avaliação em Saúde 

Emergência / Clínica Médica / 

Ortopedia 

E4 Enfermagem Neonatal Neonatalogia / Saúde Pública 

E5 Saúde Pública / Saúde Ocupacional Saúde Pública / Neonatologia / 

Supervisão de Enfermagem 

E6 Não possui Emergência / CTI /Clínica Médica 

E7 Mestrado / Residência em Cirurgia 

Cardiovascular / Terapia Intensiva 

Emergência / Clínica Médico – 

Cirúrgica  

E8 Nefrologia / Docência do Ensino 

Superior 

Hemodiálise / Emergência / 

Saúde Pública 

E9 Enfermagem Neonatal / Obstetrícia Neonatologia / Saúde da Mulher 

E10 Enfermagem Neonatal / 

Emergência 

Não possui 

E11 Terapia Intensiva / Emergência CCIH / CTI / Emergência 

E12  Não possui Emergência 

Quadro 1. Especializações e experiência profissional anterior dos participantes da 

pesquisa. Niterói, 2015. Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

 

 

 



 
 

 

49 
 

Quando perguntados sobre a realização do registro do enfermeiro nas outras 

instituições onde trabalharam / trabalham, e se eles consideravam que este registro 

era em conformidade com a SAE, cinco (5) enfermeiros responderam que sim e 

sete (7) enfermeiros responderam que não. 

 

 

Gráfico 4. Registro do enfermeiro em conformidade com a SAE em outros locais de 

trabalho dos participantes. Niterói, 2015. Fonte: gráfico elaborado pela pesquisadora. 

 

 

5.2 Categorias temáticas 

 

5.2.1 As situações-problema que interferem na prática assistencial dos 

Enfermeiros 

 

 Como já explicitado anteriormente, na primeira etapa da metodologia da 

problematização os participantes são estimulados a listar as situações-problema da 

realidade que vivenciam, a partir de um tema principal, para a partir disto 

desenvolverem-se as demais etapas da MP, buscando soluções para o problema 

apresentado. 
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As situações de enfermagem, ou situações-problema, podem ser 

entendidas como o conjunto de circunstâncias da realidade espacial e temporal que 

afetam a saúde de indivíduos, grupos ou comunidades e em cuja esfera ocorre o 

encontro do enfermeiro com seu cliente53. Ou seja, as situações-problema 

envolvem não somente a sintomatologia / quadro clínico do cliente, mas também 

outros componentes (como os de ordem pessoal, institucional, emocional, etc), que 

as definirão como situações de menor ou maior complexidade, de forma a nortear 

a prática assistencial de enfermagem a partir das necessidades/dificuldades 

específicas percebidas pelo enfermeiro. 

Assim, os participantes foram conduzidos a debater e relacionar as principais 

situações-problema vivenciadas na prática cotidiana que possam interferir no seu 

cuidado, e consequentemente, na realização do registro em conformidade com a 

SAE. Considerando a multiplicidade de elementos que podem constituir as 

situações-problema, podemos subdividir os problemas levantados pelos 

enfermeiros da seguinte forma: 

 

      

Figura 3. Aspectos apontados pelos enfermeiros como dificultadores na realização do 

cuidado e do registro de enfermagem. Niterói, 2015. Fonte: figura elaborada pela 

pesquisadora.  
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 5.2.1.1 Situações de caráter institucional 

Dentre os aspectos que os enfermeiros consideram como dificultadores da 

prática assistencial de enfermagem, o grupo iniciou a discussão abordando o 

dimensionamento de pessoal. Os participantes consideram que o número de 

enfermeiros por plantão é insuficiente para a clientela atendida, ainda que, na 

percepção dos próprios enfermeiros, esta seja uma questão extrínseca à gestão de 

enfermagem da unidade: 

[Eu encaro como dificuldade algumas questões, mesmo, 

organizacionais, por exemplo, déficit de funcionários] – E1 

[(...) ah é, a literatura pode dizer que é suficiente (a quantidade de 

enfermeiros), mas as demandas da pediatria são diferentes!] – E2 

[(...) fica difícil fazer tudo com a equipe reduzida como nós temos... 

quando você pegou o ritmo, tudo muda.] - E10 

[A gente se organiza na assistência como pode. Sabemos que a 

Secretaria (de Saúde) não vai mandar funcionários pra cá tão 

cedo.] – E11  

 

 

 O debate sobre as dificuldades geradas pelo dimensionamento de pessoal 

fez emergir dois novos problemas, que o grupo relaciona ao papel que o enfermeiro 

desempenha no hospital cenário deste estudo: o tempo necessário para o 

cumprimento de suas atribuições, associado à acumulação de tarefas, ou seja, a 

necessidade de execução de ações que os participantes não julgam como sendo 

de sua competência. 

[O processo também sofre interferências negativas da própria 

instituição, às vezes você precisa fazer uma coisa mas a instituição 

te pede outra, aí acabou seu tempo. O tempo é um limitador.] – E1 

 

[O tempo, o funcionário, o tipo de equipe, o setor...] – E2 

 



 
 

 

52 
 

[Você vira executor de tarefas, você vira “tarefeiro”, faz coisas que 

não são suas, do enfermeiro. (...) Até ir lá na rouparia pedir lençol 

eu tenho que ir, senão não vem, e a pessoa ainda briga porque eu 

tô pedindo, e isso cria uma briga que gasta o seu tempo.] – E3 

 

[Ah é, a gente faz o trabalho do serviço social, que não quer se 

comprometer com medo das mães de comunidade; o serviço da 

nutricionista que quase não aparece no setor; a administração 

ineficiente não faz o controle daquela portaria; até pra pedir lençol 

é difícil porque parece que é pra levar pra nossa casa!] – E8 

[(...) você gasta o seu tempo com outras coisas. Você deixa de fazer 

o que é seu, o que te compete. Eu queria fazer um exame físico 

detalhado das crianças, mas não dá tempo.] – E6 

 

[A gente gasta nosso tempo fazendo o que outras categorias 

deveriam. Por isso a gente está sobrecarregado, até quando a rede 

de vácuo está ruim, a gente tem que correr atrás, não deveria ser 

uma rotina a checagem das redes?] – E4 

 

5.2.1.2 Situações de relacionamento interpessoal 

 

Alguns enfermeiros do grupo sinalizaram como sendo um problema que 

pode afetar o cotidiano assistencial, a relação enfermeiro – técnico de enfermagem. 

Como exposto nas falas a seguir, alguns consideram que a postura destes últimos 

é individualista e denota passividade. 

 

[(...) mas a postura do nosso técnico / auxiliar de enfermagem é de 

só fazer aquilo, não ir adiante. E tudo é só o enfermeiro!] – E3 

 

[(...) Esse nosso problema é por causa da fragmentação em três 

categorias, acho que devíamos ser só enfermeiros (...) na nossa 

formação, nós somos sensibilizados ao Processo (de Enfermagem) 
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(...) mas a equipe de auxiliares e técnicos não são. Então qual é a 

minha primeira barreira, meu próprio funcionário. (...) e ainda está 

bem difícil de envolvê-los nas capacitações.] – E1 

 

[Trazer sua equipe pra você é uma coisa difícil, eles só pensam 

neles, por exemplo, não entendem que o horário de descanso à 

tarde é concessão, enquanto o enfermeiro é sugado até a última 

gota. (...) e se  você não der algumas ordens expressas, eles não 

fazem pela criança, por exemplo, você já colocou lá (na prescrição) 

que ele tem que anotar o débito de um dreno, mas se eu não chego 

e falo, eles não fazem!] – E4 

[ (...) o técnico (de enfermagem) só faz o que eles acham que é 

deles, temos que usar todo um convencimento e “papoterapia”, não 

é nem insubordinação deles. (...) parece inércia, ficam parados 

esperando.] – E5 

 

Além das dificuldades de relacionamento interpessoal dentro da equipe, 

alguns participantes classificam a relação com a mãe (em alguns casos) como 

conflituosa, e pontuam que isso dificulta o processo assistencial, por 

incompreensão da mãe sobre o processo de cuidar. 

 

[Tem crianças que você também não consegue acessar por causa 

da mãe. (...) ela é uma barreira, ela tem que ser trabalhada.] – E1 

 

[ Depende de muita orientação. (...) tem mãe que nem te ouve, que 

não entende que muitos vão ali avaliar o bebezinho dela (...) só 

pergunta “o médico já não vai passar?” ] – E4 

 

[Quando você avalia a criança, também tem que ver a reação dessa 

mãe e envolvê-la no exame.] – E2 
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5.2.1.3 Demandas do cuidado em pediatria 

 

Conforme evidenciado nas falas dos participantes, o que causa maior 

inquietação no grupo não parece estar relacionado à prática em si, o que sugere 

que os enfermeiros estão distanciados do cuidado direto às crianças.  Em 

contrapartida, de acordo com o desencadear da problematização, quando 

perguntados acerca das competências do enfermeiro, as respostas relacionaram-

se justamente ao cuidado direto, e neste contexto os participantes expressaram 

descontentamento por julgarem que não estão desempenhando plenamente seu 

papel na assistência, se sentindo “perdidos em sua prática”. 

 

[A nossa ferramenta é o cuidado, e a gente também tem que se 

preocupar de como a nossa equipe faz.] – E5 

 

[A nós compete tanta coisa... (...) O cuidado é preocupação com a 

homeostasia, o ambiente, segurança, preservar ou melhorar a 

saúde, fazer exame físico, que quase não dá tempo.] – E1 

 

[Ah, o cuidado é tudo que a gente faz. Não sei explicar!] – E10 

 

[Cuidado é avaliar as crianças, qual é mais grave, qual é menos 

grave, qual precisa de mais cuidados, qual a mãe é cooperativa...] 

– E12 

 

[Pra mim o fundamental é o cuidado direto com o paciente, mas pra 

isso eu preciso de tempo pra passar visita.] – E4 

 

[Aí você consegue priorizar, só que hoje a gente não consegue 

fazer isso! (...) A gente está muito no burocrático.] – E3 
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[ (...) eu sempre vou defender que a gente tinha que ter round 

multiprofissional. Isso ia ajudar a definir o tratamento pra todas as 

crianças ouvindo todos os profissionais, e todo mundo se 

comprometendo com a sua parte.] – E5 

 

 

Sob a ótica da assistência pediátrica, retomou-se a discussão voltada ao 

registro de enfermagem. Assim, os participantes foram indagados sobre o exame 

físico da criança e o que eles acham que precisa estar contido no registro do 

enfermeiro para que ele reproduza o cuidado prestado com fidedignidade. 

 

[ A hidratação da criança é muito importante, avaliar fontanela no 

bebê; é importante registrar se está acompanhada na internação, 

se a doença é para precaução de contato porque essas mães não 

podem pegar a criança dos outros... registrar “lúcido e orientado” 

para criança não funciona, tem que ser ativo, reativo, cooperativo, 

sorridente, prostrado, se brinca ou não brinca, se está se 

alimentando porque criança perde peso muito fácil e isso interfere 

na dosagem medicamentosa. Também acho importante ser céfalo-

caudal, ajuda na organização do pensamento.] – E1 

 

[Você tem que achar na criança o que nem sempre a boca fala.(...) 

examinar bem a criança, tem detalhes que podem passar.] – E8 

 

[Eu preferia quando a gente evoluía discursivo (no prontuário), acho 

que outros profissionais liam, um médico do meu plantão disse que 

sempre lia nossa evolução. O problema era ter tempo pra evoluir 

todo mundo direito. (...) então as intercorrências eu coloco lá, onde 

eles vão ler. ] – E3 

 

[ (...) mas agora é determinação (da Secretaria de Saúde) que todas 

as unidades de saúde tem que ter registro de enfermagem em 

check-list.] – E2 
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[Fazer check-list facilita a nossa vida, mas tem que reorganizar o 

atual, pois do jeito que está eu prefiro escrever no prontuário.] – E7 

 

 

Cabe ressaltar que, no mês de início da coleta dos dados, ou seja, em janeiro 

de 2015, a Secretaria de Saúde do município onde se localiza o hospital cenário 

deste estudo determinou que os registros dos enfermeiros fossem feitos 

preferencialmente em check-list, logo como se pode perceber pela fala dos 

participantes, os enfermeiros ainda se mostravam confusos quanto à realização 

deste registro; alguns apontam benefícios do registro discursivo em prontuário, 

outros ressaltam as facilidades do registro em check-list, apesar de desejarem 

mudanças no impresso implementado. No entanto, o registro do enfermeiro na 

unidade continua acontecendo das duas formas, pois quando da ausência do 

impresso de registro ou numa intercorrência, os enfermeiros recorrem ao registro 

discursivo. 

 

Em seguida, cumprindo-se as etapas da metodologia da problematização, 

foi solicitado ao grupo que elegessem um problema prioritário, pois a partir dele 

desenvolver-se-ia uma questão de aprendizagem, que orientaria todo o grupo na 

busca de soluções para o problema. Assim, o grupo elegeu como principal 

problema o tempo para executar o processo de enfermagem e fazer um bom 

registro, e elaboraram as seguintes questões de aprendizagem: 

 

1. Como o enfermeiro deve realizar um bom registro em pediatria? 

2. Como otimizar o tempo para realizar o processo de enfermagem em pediatria? 
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5.2.2 Estratégias para otimização do tempo na realização do registro de 

Enfermagem em Pediatria 

 

No segundo encontro, coube aos participantes apresentar o que foi obtido 

na fase de dispersão, para em seguida discutirmos estratégias de solução para o 

problema prioritário. 

Quando indagados sobre as fontes de conhecimento consultadas para a 

busca de informações, observou-se que os participantes utilizaram as bases de 

dados SciELO, BDENF e LILACS, além do Google Acadêmico, e o material trazido 

para a discussão foram artigos relacionados à mensuração do tempo, 

dimensionamento de pessoal, otimização da SAE em forma de registros 

informatizados ou check-lists e o cuidado de enfermagem em pediatria. 

 

[Achei alguns artigos que falam sobre o tempo, o processo de 

enfermagem e a sistematização da assistência. Pelo que li, eles 

enfatizam que o cuidado é a nossa principal fonte e que devemos 

procurar formas de otimizar nosso tempo pra fazer a SAE.] – E2 

 

[O que me causa mais inquietação também é a otimização do 

tempo; achei um artigo que mensuraram o tempo gasto na 

execução do processo de enfermagem.] – E7 

 

[O tempo é medido em muitos estudos. Em um que eu li, 52% do 

tempo gasto do enfermeiro foi com cuidados indiretos!] – E11 

 

[Eu li um sobre os benefícios do registro informatizado, 

principalmente no tempo gasto, que é menor.] – E9 

 

[Eu também encontrei um artigo que analisou a qualidade do 

registro de enfermagem em programa de assistência domiciliar.(...) 

E a proposta dos autores é otimizar os impressos. Tipo o que 

estamos fazendo aqui.] – E2 
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[Também achei um sobre o dimensionamento de pessoal na 

Pediatria, sobre o cuidado ser complexo, (...) tem outros fatores que 

não são a gravidade da doença que influenciam.] – E11 

 

 

Nesse interim, quando foi mencionado por um dos participantes o “cuidado 

complexo”, a pesquisadora apresentou para o grupo considerações acerca da 

complexidade do cuidado em pediatria e as competências do enfermeiro, segundo 

os autores utilizados como referências nesta pesquisa. Esta intervenção foi 

necessária para auxiliar os enfermeiros na construção de conhecimento teórico 

acerca destes assuntos, haja vista que no primeiro encontro os mesmos se 

mostraram inseguros na definição do que é o cuidado em seu cotidiano, e o que 

seriam suas competências.  

Retomando o problema prioritário eleito pelo grupo – o tempo para executar 

o processo de enfermagem – a pesquisadora solicita aos participantes, a partir dos 

materiais pesquisados, que elaborem hipóteses de solução para o problema 

estudado. 

 As soluções propostas pelo grupo foram: 

 - prontuário eletrônico 

 - reorganização do processo de trabalho, com definição da atribuição de 

todos os profissionais 

 - construção de um novo “check-list” 

 

Entretanto, o próprio grupo aponta as limitações de execução de duas 

hipóteses de solução: 

- o prontuário eletrônico, uma vez que: 

[o hospital não possui sistema informatizado e infraestrutura que 

permita tal intervenção a curto prazo.] – E7 
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  - e a reorganização do processo de trabalho: 

[também não acho que dê certo agora, pra isto dependeria do 

envolvimento de todas as classes profissionais atuantes na 

unidade, além da predisposição das chefias para adotar tal 

conduta. Precisamos de algo mais imediato.] – E11 

Logo, o grupo decide que, considerando os recursos disponíveis na unidade, 

associado à necessidade urgente de solução do problema, a hipótese de solução 

mais adequada para otimizar o tempo na execução do registro em conformidade 

com as etapas do processo de enfermagem seria a construção de um novo “check-

list”, pois assim continuariam mantendo o determinado pela esfera municipal, no 

que diz respeito ao tipo atual de registro do enfermeiro. 

Seguindo as etapas metodológicas propostas, foi a eles apresentado o 

Roteiro para Orientação do Registro de Enfermeiros em Pediatria, elaborado pelas 

pesquisadoras como produto inicial desta pesquisa, e discutida a aplicabilidade 

prática do mesmo, no cotidiano assistencial. A impressão do grupo sobre o Roteiro 

foi positiva. 

[Está muito bom. Acho que ele ajuda a não esquecer o que é 

importante.] – E2 

[(...) é organizado, separando por necessidade do paciente também 

ajuda a identificar onde estão os problemas.] – E6 

[Quando a gente evolui “discursivo”, um roteiro assim serve de guia 

pra nossa evolução.] – E1 

  

Como exposto anteriormente, o modelo recente de registro na unidade é em 

check-list. Assim, alguns participantes sugeriram que aproveitássemos o encontro 

e construíssemos um instrumento para registro, usando como base o Roteiro. 

Assim, como segundo produto desta pesquisa, foi elaborado o Instrumento para 

Registro dos Enfermeiros em Pediatria, com a participação dos enfermeiros, 

motivados pelas necessidades apontadas pelo próprio grupo. 
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5.3  Apresentando o produto de construção coletiva 

O Instrumento para Registro dos Enfermeiros em Pediatria foi elaborado com 

vistas às necessidades do grupo de otimização do tempo aliada à preocupação de 

elaborar um registro objetivo e ao mesmo tempo com informações completas. 

Este Instrumento compõe-se de cinco partes: A – Identificação da Criança; 

B – Anamnese e Exame Físico; C – Observações; D – Diagnósticos de 

Enfermagem a partir dos componentes básicos do cuidado; e E – Prescrição dos 

Cuidados de Enfermagem. 

Na “Identificação da Criança”, é solicitado o preenchimento do nome 

completo da criança, enfermaria e leito, diagnóstico médico, idade, peso, nome do 

acompanhante, qual o grau de parentesco do acompanhante e se este é 

cooperativo. 

Em “Anamnese e Exame Físico”, são utilizados tópicos com opções de 

respostas fechadas e espaços para respostas complementares, caso necessário. 

Estes tópicos se referem a itens que devem ser avaliados na criança, como nível 

de consciência, avaliação da dor, aspectos psicossociais, relacionais e espirituais, 

atividades produtivas e recreativas, alimentação, auscultas pulmonar e cardíaca, 

mobilidade, entre outros. 

Nas “Observações”, há um espaço com linhas para que o enfermeiro escreva 

algo que considere de relevância para o cuidado da criança e que não tenha sido 

apontado anteriormente.  

Nos “Diagnósticos de Enfermagem a partir dos componentes básicos do 

cuidado”, foi proposta uma tabela simples, com duas colunas: a primeira contendo 

os componentes básicos do cuidado de Enfermagem, organizados a partir do 

referencial teórico – Virginia Henderson, e a segunda com o espaço destinado ao 

preenchimento discursivo do enfermeiro, com o diagnóstico de enfermagem 

pertinente aos problemas apresentados pela criança. 
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Na “Prescrição dos Cuidados de Enfermagem”, também foi elaborada uma 

tabela, com cinco colunas, respectivamente: Diagnóstico de Enfermagem Mantido 

OU Diagnóstico de Enfermagem Novo – o enfermeiro deve assinalar a opção que 

couber ao caso, onde o primeiro se refere a diagnósticos de enfermagem já 

registrados anteriormente (que ainda não foram solucionados) e o segundo trata 

dos diagnósticos identificados na avaliação realizada naquele momento; 

Diagnóstico de enfermagem – onde o enfermeiro deve escrever o diagnóstico 

encontrado; Cuidado Planejado – onde o enfermeiro deve descrever o cuidado que 

deverá ser realizado; e a última coluna, Aprazamento – onde o enfermeiro deve 

colocar a definição de periodicidade do cuidado e seus horários para 

implementação. 

 O Instrumento para Registro dos Enfermeiros em Pediatria é apresentado 

neste estudo, na íntegra, no Apêndice 9. 
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6 DISCUSSÃO 

Este estudo apresentou pela primeira vez um instrumento específico para o 

registro de enfermagem em pediatria, construído através da problematização. 

Sendo assim, tem como diferencial a criação de um produto como estratégia de 

solução de um problema emergido da realidade do próprio grupo participante, que 

assume uma postura ativa diante da necessidade de resolução do que eles próprios 

identificam. 

Os participantes desta pesquisa se constituíam em sua maioria por 

mulheres, com tempo médio de formação profissional de 14 anos, e que sinalizaram 

ter adquirido conhecimentos sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem após a graduação; pode-se inferir que isto ocorreu porque a SAE nos 

modelos atuais somente foi definida como de instituição obrigatória a partir de 2002, 

através da Resolução COFEN nº 272/2002, revogada pela Resolução COFEN nº 

359/2009, e historicamente, o modelo mais difundido no Brasil foi o proposto por 

Horta54. 

Ainda no que tange à formação profissional do Enfermeiro, o perfil do grupo 

explicita o que é preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem: o graduado em Enfermagem deve possuir perfil 

generalista, humanista, crítico e reflexivo, qualificado para o exercício da profissão 

pautado em princípios científicos e preceitos éticos, com senso de responsabilidade 

social e compromisso com a cidadania. O Enfermeiro deve ser capaz de intervir 

nas mais diversas situações de saúde-doença em âmbito nacional, com ênfase no 

perfil epidemiológico de sua região de atuação; deve também atuar como promotor 

da saúde integral do ser humano55. Assim, quando inserido no mercado de trabalho, 

o enfermeiro é convocado a atuar nas mais diversas áreas, independentemente de 

seu perfil ou aderência. 

Logo, muitas vezes ele se depara com situações completamente novas, que 

porventura não foram aprofundadas na graduação. Daí, em virtude da necessidade 

de desenvolvimento de suas competências e habilidades para executar 

responsavelmente sua função, surge a necessidade de busca por conhecimento 
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científico que ultrapassa o que é/foi ofertado na graduação, gerando a busca por 

especializar-se56. A diversidade de cursos de pós-graduação realizados pelos 

participantes refletem a necessidade surgida a partir da prática profissional, pois 

possivelmente o interesse por determinado(s) curso(s) surgiu após a inserção do 

enfermeiro no mercado de trabalho, em que ao se deparar com experiências não 

vivenciadas na graduação, foi em busca de conhecimentos específicos. 

 

Sobre o registro em conformidade com a SAE em outros locais de 

experiência profissional, se confrontarmos este dado com o aprendizado sobre a 

sistematização da assistência na graduação, a amostra de participantes que foram 

apresentados à ela na faculdade é semelhante aos que informaram utilizá-la em 

outras instituições; entretanto, os outros participantes apesar de não terem 

estudado sobre a SAE nos anos de faculdade, parecem ter se atualizado sobre este 

conhecimento após a graduação, pois mesmo que não a utilizem nos locais de 

trabalho, já reconhecem quais são os itens que atendem à SAE.  

A implantação da SAE nas unidades de assistência à saúde ainda se mostra 

como um processo desafiador. Alguns requisitos são necessários para a 

implementação da SAE e estão relacionados com aspectos que envolvem o ensino 

em Enfermagem, a estrutura das organizações do trabalho de Enfermagem e 

elementos que encerram crença, valores, conhecimento, habilidade e prática do 

enfermeiro. Além disso, são necessários uma política institucional que favoreça, 

liderança, participação ativa da Educação Continuada, recursos humanos 

adequados, comunicação, instrumentos e processo de mudança. As dificuldades 

para implementação da SAE parecem estar relacionadas ao quantitativo de 

recursos humanos existentes nas instituições de saúde para executar todas as 

atividades requeridas por essa metodologia, que exige tempo para registro e 

análise dos dados; a sua não realização acaba por comprometer a elaboração da 

prescrição de enfermagem, pela ausência de registro das informações coletadas 

na anamnese e exame físico57. 

 Iniciando as etapas da metodologia da problematização, na primeira etapa – 

a observação da realidade (problema) –  uma das situações-problema que emergiu 
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no debate entre os participantes foi o dimensionamento de pessoal de enfermagem, 

onde, na área específica da Enfermagem Pediátrica, os participantes consideram o 

quantitativo de profissionais insuficiente. 

Segundo Fugulin, o serviço de enfermagem representa papel fundamental 

no processo assistencial e, na análise da oferta dos serviços de saúde, o 

gerenciamento de recursos humanos deve receber especial atenção para equilibrar 

questões como custo, eficácia e qualidade da assistência58.  

O dimensionamento de pessoal é um processo sistemático que fundamenta 

o planejamento e a avaliação do quantitativo e qualitativo de pessoal de 

enfermagem, necessário para prover cuidados de forma a garantir a qualidade, 

previamente estabelecida, a um grupo de pacientes de acordo com a filosofia, 

singularidade e estrutura de cada serviço59.  

Em um estudo realizado num Hospital Geral do estado de São Paulo, acerca 

da visão dos Enfermeiros sobre a SAE, revelou-se que os participantes julgavam 

os recursos humanos adequados como imprescindíveis para a execução da 

mesma, e que a sua falta impossibilita a implantação para todos os pacientes e, 

portanto, eles priorizavam aqueles que julgavam ter mais necessidade. Por não 

conseguirem realizar a SAE em todos os pacientes devido à falta de enfermeiros, 

não conseguiam registrar o cuidado prestado60. 

Para fins de dimensionamento do pessoal, existem parâmetros oficiais 

definidos pelo Conselho Federal de Enfermagem61, fundamentados na distribuição 

em categorias de cuidado para indicar o número mínimo de profissionais de 

enfermagem, bem como a porcentagem de distribuição por categoria profissional. 

Entretanto, outros estudos já confirmaram que esta forma de dimensionamento não 

é adequada à realidade da pediatria, uma vez que não contemplam o perfil e as 

necessidades dos pacientes pediátricos e, desta forma, com a ausência de 

conceituações específicas, a área de pediatria encontra dificuldade para 

fundamentar seu dimensionamento de pessoal62.  

Em estudo realizado por Dini et al, com vistas à contribuir para o 

dimensionamento do pessoal de Enfermagem, foram conceituadas e validadas 
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cinco Categorias de Cuidado em Pediatria: Cuidados mínimos, Cuidados 

intermediários, Cuidados de alta dependência, Cuidados semi-intensivos e 

Cuidados intensivos. Entretanto, as horas de assistência para cada categoria de 

cuidado em pediatria ainda não foram definidas62. 

Ainda sobre as situações-problema de caráter institucional, também foram 

apontados pelos participantes: a dificuldade em organizar o tempo para execução 

de todas as suas atribuições e o acúmulo de tarefas as quais os enfermeiros não 

julgam como sendo de sua competência. 

O tempo na execução das ações de enfermagem tem sido tema de estudos; 

observou-se que os profissionais se deparam cotidianamente com o desafio de 

administrar seu tempo, a fim de cumprir integralmente suas tarefas, com qualidade 

e segurança não só para o paciente, mas para si próprios63. 

Com relação à elaboração do registro do enfermeiro, com vistas a otimizar o 

tempo de trabalho, estudos mostraram que as melhores formas são os modelos 

informatizados e em check-list, além de também mostrarem-se mais completos em 

informações, comparando-se com os registros manuscritos, pois oportunizam a 

criação de referências que tendem a diminuir o esquecimento de informações 

acerca do cuidado prestado 64,65. 

Um estudo realizado em Porto Alegre demonstrou êxito na adesão dos 

profissionais à SAE, principalmente em decorrência da utilização de impressos 

simples e práticos para a documentação da SAE, que otimizaram o tempo de 

trabalho dos profissionais66. 

Uma outra pesquisa realizada em um hospital universitário de São Paulo 

destacou aspectos que deveriam ser considerados para consolidação da SAE, 

após sua implantação, e dentre eles, revelou-se a necessidade de reformulação de 

impressos próprios para realização dos registros, pois os já utilizados, segundo a 

visão dos enfermeiros, demandava tempo extenso para preenchimento67. 

O tempo de execução do registro da SAE é um fator decisivo, que pode 

interferir na qualidade da assistência de enfermagem, favorecendo o cuidado direto 

além de motivar os profissionais para o registro contínuo63. 
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No que diz respeito à acumulação de tarefas que os participantes da 

pesquisa entendem como não sendo de sua responsabilidade, isto pode ser 

compreendido como uma necessidade institucional porque é possível observar 

através das falas dos enfermeiros que estes expressam que realizam ações que 

poderiam/deveriam ser desempenhadas por outros profissionais; entretanto eles 

próprios sinalizaram que se tal postura não for adotada, as suas crianças não terão 

algumas necessidades atendidas. Assim, mesmo que não haja consciência acerca 

do fato, ao incorporar a realização destas atividades os enfermeiros estão 

realizando cuidados indiretos aos pacientes, ou seja, ações no âmbito do 

administrar que integram a gerência do cuidado de enfermagem68. 

É percebido que existe uma dificuldade conceitual por parte dos enfermeiros 

relacionada às ações de gerência do cuidado de enfermagem, à medida que a 

maioria deles não tem a compreensão de que seu processo de trabalho envolve o 

cuidar (ações de cuidado direto) e o administrar (ações de cuidado indireto); estas 

ações se complementam, não devendo, entretanto, uma se sobrepor à outra, ou 

uma afastar o enfermeiro da outra. Florence Nightingale, precursora da 

Enfermagem Moderna e considerada a primeira administradora hospitalar, 

demonstrou em vários estudos a importância do conhecimento acerca das técnicas 

e instrumentos administrativos pelas enfermeiras, para a organização do ambiente 

terapêutico e na sistematização das técnicas e dos procedimentos de cuidado de 

enfermagem68. 

 

A gerência do cuidado de enfermagem compreende a articulação entre as 

esferas gerencial e assistencial que compõem o trabalho do enfermeiro nos mais 

diversos cenários de atuação. Envolve as atividades dos enfermeiros visando à 

realização de melhores práticas de cuidado nos serviços de saúde e enfermagem 

por meio do planejamento das ações de cuidado, da previsão e provisão de 

recursos necessários para assistência e da potencialização das interações entre os 

profissionais da equipe de saúde visando uma atuação mais articulada69. 

 



 
 

 

67 
 

  No âmbito do relacionamento interpessoal do enfermeiro com outros 

membros da equipe e sua clientela, o grupo apontou duas situações-problema que 

despontam no cenário deste estudo: a relação enfermeiro – técnico de enfermagem 

e a incompreensão da mãe da criança sobre o processo de cuidar. 

O papel de liderança na equipe de Enfermagem cabe ao Enfermeiro, 

atividade inclusive prevista na Lei do Exercício Profissional7. Ele é o profissional 

responsável pela organização do cuidado prestado, e por supervisionar os 

profissionais que compõem sua equipe, buscando obter qualidade na assistência à 

clientela. 

 Como dito por um dos participantes, o enfermeiro aprende desde sua 

formação sobre a importância do cuidado sistematizado, mas os outros integrantes 

da equipe de enfermagem não; pouca ou nenhuma informação é dada durante a 

formação dos profissionais de nível médio em função da dificuldade em delimitar 

as competências de cada membro da equipe de enfermagem no contexto da 

operacionalização dessa metodologia, especialmente aqueles auxiliares ou 

técnicos de enfermagem que possuem longo tempo de formação e entendem o 

processo como burocratização70. Então, podem estar demandando aos 

enfermeiros ações que, em seus julgamentos, são mais importantes do que a 

execução do processo de enfermagem. 

Durante a permanência da criança no hospital, ela deve ser atendida em 

todos os seus aspectos biopsicosocioespirituais. Estudos trazem evidências em 

relação à experiência das famílias que vivenciam situações de doença, onde 

demonstram a influência recíproca entre família e doença. Em Enfermagem 

Pediátrica, é fundamental considerar a família como parte indispensável do 

processo assistencial 71,72. 

 A adoção de uma assistência de enfermagem pautada nos princípios do 

Cuidado Centrado na Família na área pediátrica está alicerçada na crença de que 

as necessidades emocionais e de desenvolvimento da criança, bem como o bem-

estar de toda a família, são alcançados com maior eficácia quando os serviços de 
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saúde ativam a capacidade da família para atender às necessidades da criança, o 

que se dá por meio do envolvimento familiar no planejamento dos cuidados71. 

Assim, o conceito de Cuidado Centrado na Família relaciona-se a 

compreensão de que a família cumpre um papel central, participando ativamente 

do planejamento, execução e avaliação do atendimento. Os profissionais 

compartilham com ela a identificação dos problemas, os recursos disponíveis e 

elaboram em conjunto um plano de assistência, sendo uma abordagem dinâmica, 

participativa e democrática72.  

 É importante que o enfermeiro dedique tempo para envolver-se com a família 

e assim criar um relacionamento com ela. Esse relacionamento faz com que o 

profissional de saúde adquira uma visão ampla dos problemas, necessidades e 

prioridades da família, facilitando o desenvolvimento de um adequado plano de 

cuidado para a criança e seus familiares71. 

Pesquisas demonstram que o Cuidado Centrado na Família beneficia todos 

os envolvidos: pacientes, famílias, profissionais de saúde e investidores, e os 

benefícios gerados são consideráveis. Ele está cada vez mais ligado a melhoras 

nos resultados de saúde, tais como menores custos no cuidado em saúde, 

alocação mais efetiva de recursos, redução de erros e processos médicos, maior 

satisfação do paciente, família e profissional, aumento da autoeficácia/advocacia 

de pacientes e famílias e melhora na educação médica e demais áreas de saúde73. 

 

Sobre as demandas do cuidado em pediatria, é importante retomar a 

discussão sobre complexidade do cuidado; cabe ainda ressaltar que, assim como 

um dos participantes mencionou brevemente, esta possui graus – menor, média e 

maior – que variam de acordo com as situações de enfermagem74. 

Como já mencionado, as situações de enfermagem podem se constituir de 

diversos elementos que tem influência sobre a saúde do indivíduo. Onde isto 

significa que, de fato, uma situação de maior complexidade não quer dizer que o 

paciente está criticamente enfermo ou em uma unidade de cuidados intensivos; 

pois as situações de enfermagem envolvem outros aspectos que não só os 
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biológicos ou a quantidade de aparato tecnológico, e estes outros elementos que 

podem constituir o sentido de problema à situação de enfermagem74. 

Na assistência pediátrica, existem peculiaridades que são originadoras 

potenciais de situações-problema. Corroborando com a fala de um dos 

participantes, acerca do cuidado complexo, Collet diz que as limitações de 

comunicação verbal com a criança a depender geralmente de sua faixa etária, a 

relação com o familiar da criança internada, ou o inverso, a ausência de referência 

familiar para esta criança, entre outras, devem sempre ser tratadas com a melhor 

abordagem possível, e compete ao enfermeiro buscar a resolutividade para os 

problemas da criança internada72. 

Conceituando competência, Perrenoud diz que é a faculdade de mobilizar 

um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc) para 

solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações75. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação 

em Enfermagem55 , as competências gerais do enfermeiro são: 

- Atenção à saúde: desenvolvimento de ações de prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde, de forma integrada e contínua com as demais 

instâncias do sistema de saúde. A responsabilidade principal é a resolução do 

problema de saúde. 

- Tomada de decisão: os profissionais devem possuir habilidades para 

avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais apropriada a cada caso. 

- Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas. A comunicação envolve 

comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura, o domínio de, 

pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e 

informação. 

- Liderança: a liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 

habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma 

efetiva e eficaz. 
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- Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a fazer 

o gerenciamento e administração da força de trabalho, dos recursos físicos e 

materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde. 

- Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática, colaborando com a 

formação das futuras gerações de profissionais. 

Ainda segundo as DCN, dentre as diversas competências específicas do 

enfermeiro, cabe ressaltar que uma delas é: incorporar a ciência/arte do cuidar 

como instrumento de interpretação profissional55. Ou seja, o cuidar é nossa 

ferramenta para identificar e atender as necessidades dos nossos clientes. 

Assim, o cuidado deve ser o nosso principal objeto de trabalho, e o 

desenvolvimento de nossas competências profissionais ocorre a partir da 

realização dele60. A aquisição de experiência e competência se faz à custa do 

encontro direto entre o enfermeiro e o cliente22. 

É no cuidado com o cliente que a enfermagem encontra o seu real “fazer”, 

ou seja, é cuidando que mostramos o que é enfermagem, e nossas 

responsabilidades de enfermeiras se destacam, de forma mais autônoma, 

esclarecendo melhor, para as pessoas, os grupos e a sociedade - o verdadeiro 

sentido da prática assistencial na enfermagem, de seus princípios científicos e da 

própria arte de cuidar14. 

Estudos tem discutido que o enfermeiro tem se afastado do cuidado e cada 

vez mais tem realizado e assumido atividades vinculadas à administração de 

recursos materiais e de pessoal60.  

Assim o enfermeiro adquire uma posição de pouca representatividade da 

equipe de saúde, pois enfoca sua atuação na administração do serviço hospitalar 

e não no gerenciamento da assistência. Com essa perda de identidade profissional, 

a aplicação da SAE acaba sendo frequentemente subestimada76. 
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No segundo encontro em grupo com os participantes, que foi realizado após 

o cumprimento da etapa 3 (teorização) da MP, objetivou-se cumprir as etapas 4 e 

5 do arco de Maguerez, a saber: apontar hipóteses de solução para o principal 

problema apresentado e aplicação à realidade da solução escolhida. No 

estabelecimento das hipóteses de solução, os participantes apontaram três opções, 

a partir do que pesquisaram sobre o tema: a criação de prontuário eletrônico, a 

reorganização do processo de trabalho na unidade ou a construção de um novo 

instrumento para registro de enfermagem, uma vez que não consideram adequado 

o modelo atualmente disponível no hospital; em momento oportuno, a pesquisadora 

principal apresentou o produto inicial da pesquisa –  o Roteiro, e o próprio grupo, 

como a MP encaminha50, decidiu qual seria a hipótese de solução mais adequada 

para o problema principal. 

Assim, diante da necessidade de otimização do tempo para a execução de 

um registro de enfermagem adequado, a partir do produto inicial apresentado foi 

construído um segundo produto, o Instrumento para Registro dos Enfermeiros em 

Pediatria. Os participantes da pesquisa consideram que a implementação deste 

Instrumento seja a solução para o problema que se origina da realidade vivenciada. 

Entretanto, tal implementação ainda não ocorreu em virtude de questões 

institucionais. Para a substituição de impressos na rede municipal de saúde à qual 

o hospital é vinculado, é necessária a aprovação da Gerência de Enfermagem, da 

Secretaria de Saúde, e em seguida a autorização da Direção Administrativa para a 

reprodução e distribuição do mesmo. Tais procedimentos encontram-se em 

andamento, com resolução prevista para Abril/2016. 

Com a realização desta pesquisa foi possível evidenciar a capacidade 

transformadora dos profissionais, que saíram de suas zonas de conforto através do 

estímulo do desenvolvimento do pensamento crítico, na busca de soluções para 

modificar a realidade vivida. A criação do Instrumento de forma coletiva demonstra 

que foram capazes de ir além de somente apontar os problemas enfrentados, e 

agiram como protagonistas de sua prática profissional. Espera-se que com a 

implementação do Instrumento, de fato esta modificação da realidade seja 

percebida pelos enfermeiros. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Historicamente, pode-se perceber que o registro de enfermagem tem sido 

tema de estudos, haja vista a sua relevância para a sistematização do cuidado 

prestado aos clientes, quaisquer que sejam os níveis de atenção à saúde ou perfil 

da clientela, uma vez que o registro constitui um instrumento facilitador da 

continuidade do cuidado prestado pelas equipes de enfermagem. 

 No que tange à Enfermagem Pediátrica, considerando as peculiaridades no 

cuidado de enfermagem à criança, uma revisão integrativa da literatura apontou a 

existência de uma lacuna de conhecimento, pois apesar de encontrarmos artigos 

científicos sobre o registro de enfermagem em pediatria, os mesmos traziam 

pesquisas pontuais sobre o registro – como por exemplo o registro da dor na 

criança. 

Através da realização deste estudo, observamos que apesar de apontarem 

diversos fatores que interferem negativamente na realização do registro de 

enfermagem, os enfermeiros compreendem a necessidade de documentação 

adequada de sua atuação, e estão dispostos a contribuir para a mudança positiva 

deste cenário, pois reconhecem a importância do seu papel na assistência à 

criança, dentro da equipe multiprofissional. 

 Assim, a realização desta pesquisa possibilitou aprofundar o conhecimento 

para a área da Pediatria, pois a partir do uso de método científico e construção 

coletiva, foi produzido um instrumento para registro dos enfermeiros que poderia 

ser utilizado em quaisquer ambientes de assistência de enfermagem à criança 

hospitalizada de baixa e média complexidade. 

 O uso da Metodologia da Problematização como método para a coleta de 

dados em uma pesquisa qualitativa no cenário pediátrico mostrou-se bastante 

produtivo e enriquecedor, pois a discussão com os participantes a partir dos 

problemas que surgem de sua prática profissional permitem a construção deste 

conhecimento voltado para a solução do que eles próprios vivenciam, e isto 

possibilita que o grupo se envolva e de fato se preocupe com a busca destas 
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soluções, aliando conhecimentos teóricos adquiridos à prática, partindo da reflexão 

para a ação resolutiva. 

 O uso do produto inicial (o Roteiro para Orientação do Registro de 

Enfermeiros em Pediatria) durante o desenvolvimento da Problematização 

colaborou para o alcance dos objetivos propostos para este estudo, uma vez que 

sua utilização, aliada às necessidades emergentes da prática sinalizadas pelos 

participantes, conduziu à construção de um segundo produto com a participação 

dos profissionais, focados na aplicabilidade prática do mesmo, em virtude das 

necessidades institucionais: O Instrumento para Registro dos Enfermeiros em 

Pediatria. Este movimento de articulação de saberes à prática utilizando 

metodologias ativas se apresenta como uma estratégia de transformação da 

realidade, em que acontece a fuga dos modelos tradicionais de ensino, estimulando 

o pensamento crítico dos participantes. 

 Uma fragilidade deste estudo é que, devido ao perfil da unidade cenário, não 

foram contempladas as discussões sobre as crianças em ambientes de cuidados 

intensivos, como CTI pediátrico e Unidade de Pacientes Graves, assim os produtos 

não apresentam aspectos sobre sedação e procedimentos mais invasivos como 

entubação orotraqueal, verificação de pressão arterial invasiva, etc. 

 Entretanto, não se pretende através desta pesquisa se esgotarem as 

discussões acerca do registro de enfermagem em pediatria, mas sim que se 

estimulem reflexões e questionamentos de outros profissionais, para que sejam 

continuamente produzidas as melhores evidências científicas sobre este tema, 

sempre buscando uma qualidade mais eficaz na assistência de enfermagem. 

Por fim, também se espera que o uso de metodologias ativas na área da 

enfermagem, tanto voltadas para a prática quanto para a docência – como a 

metodologia da problematização – seja cada vez mais disseminado e estimulado, 

além de fomentar a utilização de metodologias ativas no ensino da enfermagem. 
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- APÊNDICE 1 - 

SÍNTESE DOS ARTIGOS USADOS NA REVISÃO INTEGRATIVA 

Artigo Periódico Ano Objetivo Metodo Resultados Conclusões 

Rosa et 
al 

REME 2012 Avaliar os 
registros de 
técnicos de 
enfermagem em 
uma unidade de 
internação 
pediátrica de um 
hospital 
universitário 

Quantitativo, 
Transversal 
retrospectivo, 
utilizando a 
auditoria em 
enfermagem 
( N = 163) 

Indicadores de 
aspectos ético-
legais e de 
assistência de 
enfermagem 
apresentaram alto 
índice de 
anotação. 

A auditoria em 
enfermagem é 
um método eficaz 
para avaliar 
sistematicamente 
a qualidade dos 
registros dos 
técnicos de 
enfermagem, 
permitindo um 
direcionamento 
das ações de 
capacitação da 
equipe de 
enfermagem 
mediante a 
educação 
permanente. 

Bueno 
et al 

Cogitare 
Enferm. 

2011 Descrever como 
a Enfermagem 
maneja a dor na 
criança com 
câncer. 

Qualitativo,  
Descritivo 
retrospectivo 
– coleta de 
dados em 
prontuário 
(N = 55) 

47,27% das 
crianças 
apresentavam 
queixas de dor, 
cujo principal 
tratamento foi 
medicamentoso; 
métodos menos 
invasivos e/ou 
estratégias 
alternativas de 
manejo foram 
raros. 

È necessário 
estabelecer 
métodos de 
avaliação e 
manejo da dor, e 
realizar registros 
de enfermagem 
com atenção, 
aliando o 
conhecimento 
técnico-científico 
à sensibilidade e 
afetividade. 

Pina et 
al 

Rev Bras 
Enferm 

2006 Descrever a 
elaboração e 
utilização de um 
instrumento de 
observação, 
entrevistas e 
registro de 
dados sobre a 
criança e a 
família, na 
prática de 
enfermagem em 

Descritivo 
(N = 10) 

Construído a partir 
de revisão 
bibliográfica 
anterior, foi 
aplicado um 
instrumento a 10 
famílias com 
crianças entre 0 e 
24 meses de 
idade. 

O instrumento 
final tem o 
potencial de 
propiciar uma 
base segura para 
o seguimento da 
criança e sua 
família; entretanto 
sugerem 
aplicação do 
mesmo em 
amostras 
maiores. 
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atenção básica à 
saúde 

Melo, 
Pedreira 

Rev Bras 
Enferm 

2005 Identificar erros 
de medicação 
através de 
análise em 
prontuários. 

Descritivo 
Transversal 
(N = 68) 

Foram 
categorizados 
mais de 13 tipos de 
erros, destacando-
se os de omissão 
de dose ou de 
registro da 
execução da dose 
(75,7 por cento). 

Sugere-se como 
estratégia para a 
mudança da 
realidade 
identificada o 
desenvolvimento 
de programas de 
educação 
continuada, bem 
como a criação 
de ferramentas 
de gestão da 
assistência que 
permitam 
desenvolver a 
prática e 
monitorar os 
resultados 
obtidos. 

Looman 
et al 

Comput 
Inform 
Nurs 

2012 Apresentar um 
quadro 
conceitual e 
exemplos de uso 
de uma 
ferramenta 
inovadora em 
“intervenção 
telenursing” para 
assistência a 
crianças em alta 
complexidade. 

Ensaio Clínico 
controlado 
randomizado 
(N ≈ 600) 

O uso da 
ferramenta 
tecnológica facilita 
a tomada de 
decisão e garante 
dados mais 
fidedignos e 
atualizados sobre 
o paciente no 
sistema. 

Acredita-se que 
este modelo de 
cuidado pode 
trazer melhorias 
em termos de 
qualidade do 
cuidado e da 
saúde das 
crianças e suas 
famílias. 

Van 
Cleve et 
al 

J Pediatr 
Oncol 
Nurs 

2012 Examinar 
sintomas e 
manejo da dor 
em crianças com 
câncer 
avançado, 
segundo relatos 
próprios e 
registros em 
prontuário 

Prospectivo 
longitudinal 
(N = 62) 

56% das crianças 
relataram dor, 
enquanto apenas 
23% das vezes a 
dor foi 
documentada pela 
enfermeira. A dor 
de cabeça foi a 
mais frequente; as 
crianças 
caucasianas 
relatam mais dor, 
usando mais 
analgésicos. 

De forma geral, 
as enfermeiras 
foram atentas, 
preocupadas e 
solícitas com o 
manejo da dor, 
que é 
constantemente 
relatada por 
crianças. 

Rodgers 
et al 

Cancer 
Nurs 

2012 Descrever a 
ocorrência de 
náusea e vômito 

Descritivo 
(N = 40) 

Todas as vezes, a 
náusea e o vômito 
foram relatados 

As enfermeiras 
devem estar 
atentas a 
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induzido por 
quimioterapia 
em crianças. 

pela criança, seu 
familiar e a 
enfermeira. 

ocorrência destes 
efeitos adversos, 
para que 
intervenções 
adequadas sejam 
implementadas. 

Van 
Cleve et 
al 

Cancer 
Nurs 

2012 Examinar os 
sintomas 
comuns e 
explorar os 
sintomas que 
ocorrem 
comumente ao 
longo do tempo, 
em crianças com 
câncer 
avançado. 

Prospectivo 
longitudinal 
(N = 60) 

52% das crianças 
tinha de 6 a 12 
anos, 48% de 13 a 
17 anos; 42% 
eram meninas, 
55% latinos e 30% 
caucasianos. Os 
principais sintomas 
relatados foram 
dor, náusea, 
sonolência e falta 
de energia, tanto 
pelas crianças 
quanto pelos 
enfermeiras nos 
registros. 

As crianças são 
capazes de 
relatar e 
descrever seus 
sintomas, e a 
comunicação 
com a enfermeira 
deve sempre 
acontecer de 
forma clara. 

Oliver et 
al 

Paediatr 
Nurs 

2010 Revisar as 
observações de 
rotina 
implementadas 
na admissão de 
uma enfermaria 
pediátrica e a 
viabilidade de 
implementação 
de um escore de 
alerta precoce 
para o 
desenvolvimento 
de doenças 
graves na 
criança. 

Observacional 
(N = 1000) 

Os principais 
registros foram 
sobre sinais vitais, 
com maior 
frequência para 
temperatura, 
seguida de 
frequência 
cardíaca, 
frequência 
respiratória e 
pressão arterial. O 
registro completo 
de observações 
necessárias para a 
implementação do 
escore de alerta 
ocorreu somente 
em 52,7%. 

Houve uma 
variação 
importante no 
tipo, frequência e 
registros sobre as 
observações, o 
que demonstrou 
que tais 
observações 
básicas, 
necessárias para 
uma criança 
criticamente 
doente, não estão 
sendo realizadas. 

Green; 
Thomas 

Pediatr 
Nurs 

2008 Examinar a 
colaboração 
interdisciplinar a 
partir do 
prontuário 
eletrônico, com 
foco na 
percepção dos 
médicos sobre o 

Qualitativo 
descritivo 
(N = 37) 

Os registros 
narrativos da 
enfermgem são 
importantes 
ferramentas para a 
tomada de decisão 
sobre o tratamento 
médico. 

O trabalho em 
equipe é 
importante para o 
desenvolvimento 
de um sistema de 
prontuário 
eletrônico 
adequado. 
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registro da 
enfermagem. 

Scherb 
et al 

J Pediatr 
Nurs 

2007 Determinar se 
há diferença 
estatística 
relevante na 
sensibilidade da 
enfermagem na 
classificação dos 
resultados do 
paciente 
pediátrico, da 
admissão à alta.  

Descritivo – 
análise 
documental 
(N = 29) 

Os registros dos 
pacientes são 
computadorizados, 
utilizando NANDA, 
NIC e NOC. Houve 
aumento 
significativo nas 
classificações de 
resultados, da 
admissão à alta, 
em sete dos oito 
resultados 
segundo NOC. 

O enfermeiro 
capacitado é 
capaz de 
identificar 
progressivamente 
as necessidades 
dos pacientes, 
estabelecendo os 
resultados que 
pretende alcançar 
a partir de suas 
intervenções.  

White Paediatr 
Nurs 

2005 Discutir a 
qualidade dos 
registros de 
enfermagem 
manual e 
eletrônico. 

Descritivo Apesar de ambos 
os modelos 
apresentarem 
falhas, o registro 
eletrônico é mais 
eficiente na 
prevenção de 
erros e omissões. 

Enfermeiros 
devem ser 
regularmente 
treinados, 
desenvolvendo 
conhecimento e 
habilidades para 
realizar o registro. 
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- APÊNDICE 2 - 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(RESOLUÇÃO466/ 2012 -CNS) 

 

Título da Pesquisa: O USO DA METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO COMO 
PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DOS REGISTROS DE ENFERMEIROS EM UMA 
UNIDADE PEDIÁTRICA. 
 

Pesquisadores Responsáveis: Mestranda Paula Carvalho Barbosa de Oliveira 
Giolito e Profª DrªGisella de Carvalho Queluci 
Instituição: 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa - Universidade Federal Fluminense 

Rua Dr. Celestino, 74, Niterói - RJ 

CEP: 24020-091 Tel.: (21) 99848-9239 

 
 

Nome do Voluntário: _________________________________________________ 

Idade: _____________ anos          RG: _______________________ 
 
 

Convidamos você a participar da pesquisa em questão. Lembramos 
que sua participação é importante, porém voluntária. 

Os objetivos deste estudo são: elaborar um protocolo de avaliação de 
registros de enfermeiros em pediatria; aplicar o protocolo problematizando com os 
enfermeiros aspectos relativos aos princípios fundamentais e cuidados básicos de 
enfermagem na prática assistencial de enfermeiras pediátricas; discutir as 
implicações desses aspectos para o cuidado de enfermagem em pediatria. 

Para que os objetivos do estudo sejam atingidos, será utilizado 
primeiramente um formulário individual de identificação do perfil dos enfermeiros, 
contendo perguntas sobre dados pessoais e de formação/experiência profissional; em 
seguida, será abordado em grupo o tema registro de enfermagem, utilizando a 
metodologia da problematização e apresentando o protocolo de avaliação em 
momento oportuno. Os formulários do perfil dos enfermeiros serão arquivados por 
5 anos, e após esse período, incinerados. As discussões geradas na 
problematização serão gravadas em aparelho de MP3, transferidas para o 
computador e posteriormente gravadas em um CD para proceder à transcrição para 
análise dos dados; este material de áudio também será incinerado após 5 anos. 

Esclarecimentos sobre a pesquisa serão fornecidos quando for necessário,
onde o participante poderá recusar-se a participar ou retirar seu consentimento 
em qualquer fase da pesquisa, sem nenhuma penalização e prejuízo ao mesmo. 

Quanto aos riscos da participação nesta pesquisa, será garantido o 
sigilo da identidade e a confidencialidade na divulgação dos resultados. Esclarecemos 
também que  você não terá prejuízo ou compensações financeiras. 

Quanto aos benefícios e contribuições deste estudo, será destacada a 
melhoria da qualidade da assistência em enfermagem pediátrica, desenvolvendo 
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junto aos enfermeiros assistencialistas o pensamento crítico-reflexivo sobre a 
importância da elaboração de um registro adequado. 
 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do pro
jeto de 

pesquisa acima descrito. 
 

Duque de Caxias, _____ de ____________ de _______ 

 
 
 
___________________________________    ___________________________________ 

 
           Assinatura do Participante                       Assinatura do Pesquisador Responsável 
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- APÊNDICE 3 - 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DOS ENFERMEIROS 

 

1.Nome: 
_________________________________________________________________ 

 

2.Idade: _______________   3.Sexo: (   ) M     (   ) F 

 

4.Instituição de Graduação: 
________________________________________________ 

 

5.Ano de Graduação: ___________   

 

6.Na graduação, foram abordados conhecimentos sobre a SAE?  (   ) Sim   (   ) Não 

 

7.Fez Pós – Graduação (Especialização, Mestrado ou Doutorado)? (   )Sim  (   )Não 

 

8.Se sim, em que área? 

____________________________________________________ 

 

9.Experiência Profissional como Enfermeiro: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________ 

 

10.Nas instituições onde trabalhou, o enfermeiro registrava em prontuário em 
conformidade com a SAE?  (    ) Sim  (    ) Não 
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- APÊNDICE 4 - 

FOLDER EXPLICATIVO 

 

COMO REALIZAR UMA BUSCA BÁSICA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

 Acesse www.bireme.br 

 

 Na caixa de texto abaixo de “Pesquisa na BVS”, digite o assunto que 

você deseja pesquisar e clique em 

 

 

 Ao aparecerem os resultados, clique sobre o título do artigo que deseja 

ler. 

 

 

 Existem opções de filtros para refinar sua pesquisa. Estes se 

encontram na coluna à direita. Por exemplo: texto completo disponível, 

idiomas, assunto principal, etc. 

 

 

 Caso deseje usar filtros, clique na caixa correspondente e depois 

clique em 

 

 

 

Boa pesquisa! 

 

 

 

 

Pesquisar 

Filtrar 

http://www.bireme.br/
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- APÊNDICE 5 - 

ROTEIRO 1 - 1º ENCONTRO EM GRUPO 
 

ETAPAS 
ORIENTAÇÕES PARA OS 

PARTICIPANTES E OBJETIVOS 

QUALIDADE 
DO 

TRABALHO 
TEMPO ESTRATÉGIA 

MATERIAL OU 
RECURSOS 

DINÂMICA DE 
APRESENTAÇÃO 

OBJETIVO: Apresentar a 
pesquisadora e os participantes; 
lembrar que a pesquisa proporá uma 
(re)construção do conhecimento 
acerca do registro do enfermeiro em 
pediatria. 

Grupo 

ATIVIDADE SIMULAÇÃO 

- - 
5’ 9:00 – 9:05 

LEVANTAMENTO DE 
SITUAÇÕES 
PROBLEMA 

OBJETIVO: Debater e relacionar as 
principais situações, questões ou 
problemas que vivenciam na prática 
cotidiana que possam interferir na 
realização do registro em 
conformidade com a SAE. 

Grupo 20’ 9:05 – 9:25 
Quadro branco e registro 

em diário de campo; 
gravação das falas 

Caneta para quadro 
branco e gravador 

SELEÇÃO DA 
SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVO: selecionar uma situação, 
questão ou problema prioritário. Grupo 10’ 9:25 – 9:35 

Quadro branco e registro 
em diário de campo; 
gravação das falas  

Caneta para quadro 
branco e gravador 

DEFINIÇÃO DAS 
QUESTÕES DE 
APRENDIZAGEM 

OBJETIVO: elaborar questões de 
aprendizagem a partir dos problemas 
discutidos. 

Grupo 45’ 9:35 – 10:20 
Quadro branco e registro 

em diário de campo; 
gravação das falas 

Caneta para quadro 
branco e gravador 

Intervalo 
OBJETIVO: Promover 
confraternização. 

Grupo 20’ 
10:20 – 
10:40 

- Lanche 

ESTRATÉGIAS DE 
BUSCA DE 
INFORMAÇÕES  

OBJETIVO: Orientar as estratégias de 
busca em bases de dados online 
(utilizando folder explicativo). 

Grupo 20’ 
10:40 – 
11:00 

Quadro branco e registro 
em diário de campo; 
gravação das falas; 
explicação do folder 

Caneta para quadro 
branco, gravador e 

folder 

TEMPO TOTAL 2 HORAS (9:00 – 11:00)   
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- APÊNDICE 6 - 

ROTEIRO 2 - 2º ENCONTRO EM GRUPO 

ETAPAS 
ORIENTAÇÕES PARA OS 

PARTICIPANTES E OBJETIVOS 

QUALIDADE 
DO 

TRABALHO 
TEMPO ESTRATÉGIA 

MATERIAL OU 
RECURSOS 

APRESENTAÇÃO 
DAS 
INFORMAÇÕES 

OBJETIVO: Apresentar e debater 
conhecimentos a respeito das 
dimensões do problema, adquiridos a 
partir das atividades de dispersão. 

Grupo 

ATIVIDADE SIMULAÇÃO 

Registro em diário de 
Campo; gravação das 

falas 
Gravador 

30’ 9:00 – 9:30 

HIPÓTESES DE 
SOLUÇÃO 

OBJETIVO: Discutir com os 
participantes as possíveis estratégias 
de resolução do problema. 

OBJETIVO: Apresentar o protocolo. 

Grupo 30’ 9:30 – 10:00 

Uso do quadro branco e 
registro em diário de 
campo; gravação das 

falas 

Caneta para quadro 
branco; gravador; cópias 

do protocolo 

Intervalo 
OBJETIVO: Promover confraternização. 

Grupo 20’ 
10:00 – 
10:20 

- Lanche 

APLICAÇÃO 
PRÁTICA 

OBJETIVO: Discutir com os 
participantes a aplicabilidade prática do 
protocolo. 

 

Grupo 20’ 
10:20 – 
10:40 

Gravação das falas 
Gravador; cópias do 

protocolo 

TEMPO TOTAL 1 H 40 MIN (9:00 – 10:40)   
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- APÊNDICE 7 - 

DIÁRIO DE CAMPO 

1º ENCONTRO: 

- Registro dos problemas e principal problema selecionado 
 

PROBLEMAS 

 

 

 

 

PRINCIPAL PROBLEMA SELECIONADO 

 

 

 

- Questões de aprendizagem elaboradas para a dispersão 

QUESTÕES DE APRENDIZAGEM 
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2º ENCONTRO: 

- Estratégias de Busca de informações 

BASES DE DADOS CONSULTADAS UTILIZOU OUTRA FONTE DE CONHECIMENTO? SE SIM, 
QUAL? 

(   ) Scielo 

(   ) BDENF 

(   ) Lilacs 

(   ) outra 

 

 

 

- Estratégias de solução propostas 

PROPOSTAS DOS PARTICIPANTES FORAM SUGERIDAS ALTERAÇÕES NO PROTOCOLO? SE 
SIM, QUAIS? 
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- APÊNDICE 8 - 

ROTEIRO PARA ORIENTAÇÃO DO REGISTRO DE ENFERMEIROS EM PEDIATRIA 

 

 

 Objetivo 

Descrever os itens essenciais do registro do enfermeiro, não somente quanto a estrutura redacional mas também 
quanto à descrição dos cuidados fundamentais na assistência pediátrica, confrontados com a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) preconizada pela legislação vigente (Resolução COFEN nº 358/2009). 

 

 Atividades 

1. Itens relativos a estrutura redacional do registro 
 
a) Escrever data e hora; 

b) Utilizar letra legível; 

c) Não utilizar abreviaturas ou siglas não padronizadas; 

d) Não deixar espaços em branco; 

e) Não rasurar; 

e) Assinar e carimbar o registro;  

f) Apresentar sequência lógica na elaboração do registro: 
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-  dados subjetivos: estado geral (bom, regular ou ruim); presença de acompanhante, grau de parentesco 
cooperação com o processo terapêutico, queixas (da criança ou do acompanhante. Se aplicável, utilizar escalas de dor). 

- dados objetivos: exame físico – céfalo-podálico (descrição detalhada no item 2.); 

- avaliação: diagnósticos de enfermagem; 

- cuidados de enfermagem prescritos e realizados; 

- avaliação dos resultados. 

 

2. Dados objetivos: Itens relativos às necessidades básicas do cliente  

Componente básico do cuidado de 
Enfermagem 

O que registrar? 

1. Aspectos Neurológicos / Psicológicos 

- Nivel de consciência (acordado / sonolento / 
dormindo) 

- Interação com o meio: 

     Lactentes: ativo / reativo ao manuseio / 
hipoativo / irritado / choroso 

    Pré-escolares e escolares: ativo / cooperativo / 
verbaliza quando solicitado / não verbaliza / 
participação da criança em atividades recreativas 

 

2. Mobilidade 
- Mobilização: ativa / hipoativo 

- Deambula sem ou com auxílio / Restrito ao leito / 
acamado 
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3. Pele e mucosas 

- Normocorado / Hipocorado (estadiamento por 
cruzes – máximo: 4+) 

- Hidratado / Hipohidratado (estadiamento por 
cruzes – máximo: 4+) – avaliar fontanela no 
lactente 

- Presença de icterícia ou cianose  

4. Respiração 

- O padrão respiratório: eupneia / taquipneia / 
taquidispneia / apneia / Cheyne-Stokes / Biot / 
Kussmaul 

- A ocorrência de esforço respiratório: batimento 
das asas do nariz / uso de musculatura acessória 

- O uso ou não de oxigenoterapia: ar ambiente / 
macronebulização contínua / oxyhood 

- A ocorrência de secreções retidas em vias aéreas 
e se há necessidade de aspiração. 

5. Alimentação e ingestão de líquidos 

- Condições nutricionais anormais (desnutrido / 
emagrecido / acima do peso ideal / obeso) 

- Via de administração da dieta: via oral ou por 
sonda nasoentérica (gavagem). 

- Aceitação da dieta e de líquidos oferecidos (se via 
oral) ou resíduos gástricos (se gavagem). 

- Aleitamento materno (se lactente). 

6. Auscultas pulmonar e cardíaca 
- Características dos murmúrios vesiculares 
(universalmente audíveis / rudes / diminuídos / 
abolidos) – localizar a anormalidade 
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- Presença de ruídos adventícios e localização 
(sibilos, estridor, estertores subcrepitantes e 
crepitantes, roncos) 

- Ritmo cardíaco (regular / irregular) 

- Bulhas cardíacas (normofonéticas / hipofonéticas 
/ hiperfonéticas) 

7. Exame abdominal 

- Formato (globoso / plano / escavado) 

- Palpação (normotenso / distendido / tenso / 
depressível) 

- Presença de dor à palpação 

8. Eliminações 

- Características das eliminações vesicais: Cor, 
aspecto, quantidade, se em fralda, no banheiro ou 
cateter vesical. 

-  Características das eliminações intestinais: 
quantidade, cor, aspecto, frequência, se em fralda 
ou no banheiro. 

9. Avaliação dos membros superiores e 
inferiores 

- Formação 

- Perfusão Capilar Periférica (boa / lentificada) 

10. Acesso venoso 

- Localização do acesso venoso 

- Salinizado ou em infusão (registrar o que está 
sendo infundido) 

- Ocorrência de sinais flogísticos 

11. Sinais Vitais 

- Temperatura, frequência cardíaca, frequência 
respiratória 

- Pressão arterial (de acordo com o caso, p. ex. 
GNDA) 
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- APÊNDICE 9 - 

INSTRUMENTO PARA REGISTRO DOS ENFERMEIROS EM PEDIATRIA 

 

C 
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- ANEXO 1 - 

REQUERIMENTO DE CONSENTIMENTO PARA COLETA DE DADOS 
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- ANEXO 2 - 

PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA – FACULDADE DE 

MEDICINA – HUAP / UFF 

C 
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