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RESUMO 

Pires, MCAC. Produção do cuidado na emergência pediátrica na perspectiva da 
integralidade: perfil da clientela atendida, linha de cuidado e ficha de atendimento 
de enfermagem [dissertação de mestrado]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Enfermagem; 2017. 
 
Introdução: o objeto deste estudo é a organização da atenção à saúde prestada 
na Emergência Pediátrica (EP) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) na 
perspectiva da integralidade do cuidado. Este estudo justifica-se pela necessidade 
de adequar as práticas de enfermagem ao novo perfil dos pacientes atendidos na 
EP do HUAP frente ao conceito de hierarquização, referência e contrarreferência 
preconizado pelo Sistema Único de Saúde, no qual este hospital está inserido 
como nível terciário e quaternário de atendimento. Objetivo geral: construir uma 
ficha de atendimento de enfermagem cujos dados gerados sejam capazes de 
subsidiar ações gerenciais na perspectiva da integralidade do cuidado, a partir do 
perfil da clientela atendida e da linha do cuidado na EP. Objetivos específicos: 
caracterizar os atendimentos realizados na EP no período de 1 de janeiro de 2012 
a 31 de dezembro de 2014; representar a linha do cuidado que traduz a atenção à 
saúde prestada na EP na perspectiva da integralidade do cuidado e elaborar um 
instrumento adequado ao registro dos atendimentos na EP que possa gerar 
informações para o gerenciamento em enfermagem. Bases conceituais: aborda-
se o atendimento de emergência no sistema de referência e contrarreferência, as 
especificidades do atendimento de emergência em pediatria, o processo de 
trabalho gerencial do enfermeiro sob a ótica do conceito de gerenciamento do 
cuidado de enfermagem, a linha do cuidado como dispositivo para a integralidade 
da atenção e o “Fluxograma Analisador do Modelo de Atenção” proposto por 
Merhy como ferramenta de gestão. Metodologia: trata-se de uma pesquisa com 
abordagem quanti-qualitativa, desenvolvida na unidade de EP, cujos participantes 
foram os membros da equipe multidisciplinar atuante na unidade. Para coleta de 
dados quantitativos foi utilizada uma planilha pré-formatada, desenvolvida em 
Excel, composta pelas variáveis contidas na “Ficha de Admissão”; os dados 
qualitativos foram coletados por observação sistemática direta e a técnica de 
vinheta. Resultados e discussão: a abordagem quantitativa levantou as 
características demográficas e clínicas das crianças que frequentam a EP e com 
o caráter qualitativo do estudo pode-se observar, entender e descrever como os 
profissionais desenvolvem seus processos de trabalho na perspectiva da 
integralidade do cuidado, resultando na representação gráfica da linha do cuidado 
na EP. Produtos: a construção da linha do cuidado da EP e um instrumento que 
possa identificar o tipo de cuidado, o grau de gravidade, o nível de dependência 
dos cuidados de enfermagem e a estimativa de recursos humanos e materiais 
necessários para a implementação de uma assistência de qualidade denominado 
“Ficha de Atendimento de Enfermagem na Emergência Pediátrica”. 

Descritores: Enfermagem em Emergência; Enfermagem Pediátrica; 
Integralidade; Gerência; Pediatria.   



 

ABSTRACT 

Pires, MCAC. Care production in the pediatric emergency from the perspective of 
integrality: profile of the clientele served, care line and nursing attendance sheet 
[dissertação de mestrado]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade 
de Enfermagem; 2017. 
 

Introduction: the object of this study is to organize the health care provided at the 
Pediatric Emergency (PE) of Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) in the 
perspective of integral care. This study is justified by the need to adapt nursing 
practices to the new profile of the patients seen in the HUAP's PE, face to the 
concept of hierarchy, reference and counter-reference advocated by the Unified 
Health System, in which this hospital is inserted as tertiary and quaternary level of 
service. General objective: to build a nursing care sheet whose data generated 
can subsidize managerial actions in the perspective of integral care, based on the 
profile of the clientele served and the care line in the PE. Specific objectives: 
characterize the services performed in the PE from January 1, 2012 to December 
31, 2014; to represent the care line that reflects the health care provided in the PE 
from the perspective of integral care and to elaborate an adequate instrument to 
record the care in the PE that can generate information for nursing management. 
Conceptual bases: it is approached the emergency attendance in the referral and 
counter-referral system, the specificities of emergency attendance in pediatrics, 
the nurse's managerial work process from the point of view of the concept of 
nursing care management, the care line as a device for integrality and the 
"Attention Model Analyzer Flow Chart" proposed by Merhy as a management tool. 
Methodology: it is a research with quantitative-qualitative approach, developed in 
the PE unit, whose participants were the members of the multidisciplinary team 
working in the unit. For the collection of quantitative data, was use a pre-formatted 
spreadsheet, developed in Excel, was composed of the variables contained in the 
"Admission Sheet"; the qualitative data were collected by direct systematic 
observation and the technique of vignette. Results and discussion: the 
quantitative approach identified the demographic and clinical characteristics of the 
children attending PE and by means the qualitative approach it was possible 
observation, understand and describe how professionals develop their work 
processes in the perspective of integrality of care, resulting in the graphic 
representation of the PE care line. Products: The construction of the PE care line 
and an instrument that can identify the type of care, the degree of severity, the 
level of dependency of the nursing care and the human and material resources 
estimation necessary for the implementation of a quality assistance denominated 
"Sheet Nursing Attendance in the Pediatric Emergency". 

Descriptors: Emergency Nursing, Pediatric Nursing, Integrality in Health, 
Management; Pediatrics. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Objeto de estudo e problematização 

O objeto deste estudo é a organização da atenção à saúde prestada na 

Emergência Pediátrica (EP) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) na perspectiva da integralidade do 

cuidado. Essa atenção é concretizada pelo trabalho da equipe multidisciplinar nas 

diferentes etapas da produção do cuidado em saúde enquanto uma construção 

coletiva realizada por diversos profissionais. Assim, o trabalho de enfermagem 

será aqui entendido em sua inserção no trabalho em saúde, desenvolvido nessa 

unidade de atendimento de emergências em pediatria.  

O tipo de atendimento que é desenvolvido na EP possui particularidades, 

nela pode ocorrer situações graves e ameaçadoras à vida da criança, em que 

cada segundo pode fazer a diferença e, muitas vezes, há dificuldades como 

poucos recursos que apoiem ou orientem o diagnóstico ou falta tempo para sua 

utilização. Acrescenta-se a esse contexto assistencial a participação dos 

familiares, uma vez que os pais estão incorporados ao atendimento, portanto, 

fazem parte da rede do cuidado e, ao mesmo tempo em que relatam as 

intercorrências com a criança que os levaram a procurar o serviço de emergência, 

presenciam as intervenções que podem ser bem-sucedidas ou não1. 

No setor de urgências de qualquer hospital, o enfermeiro é um elemento 

central nas várias áreas da prestação do socorro, da triagem à reanimação, na 

cirurgia, trauma ou na sala de observações, entre outras. Em cada uma dessas 

áreas, espera-se que, tanto do nível das atividades autônomas como 

interdependentes, o enfermeiro atue de forma segura, antenada, respeitando os 

direitos dos doentes e com base em evidências científicas. Mas, a atuação em 

contexto de urgência é uma área do saber de vastas proporções que compreende 

tanto procedimentos simples como de grande complexidade1. 

O interesse por esse tema emergiu no cotidiano de trabalho na EP e da 

necessidade de se reestruturar as ações de enfermagem nesse setor a fim de 

adequá-las às exigências do Sistema Único de Saúde (SUS). Entende-se que o 

conhecimento do fluxo do atendimento e das características da população que 
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frequenta o serviço de emergência constituem fundamentos para ação gerencial 

de planejamento de ações em saúde. Visa, ainda, estabelecer prioridades e 

garantir, tanto em qualidade quanto em quantidade, os materiais necessários e 

recursos humanos para o desenvolvimento do processo de trabalho de 

enfermagem na perspectiva de uma assistência baseada em evidências, 

humanizada e participativa, buscando interagir as potencialidades individuais e 

coletivas daquele que presta o cuidado com aquele que recebe o cuidado2. 

O maior desafio para o enfermeiro que trabalha no setor de urgência, 

porque lida com pessoas, é o de ser capaz de buscar continuamente a excelência 

no seu cuidar. Essa busca exige, sobretudo, uma postura de humildade, pois é 

por meio dela que se encontra motivação para procurar continuamente o 

conhecimento e construir o caminho para perícia. É indispensável que cada 

enfermeiro continue o percurso, aperfeiçoando, ajustando, atualizando as suas 

competências. A reflexão sobre as práticas permite ainda questionar 

continuamente se o que se faz e porque se faz está conforme o conhecimento e, 

se não está, quais as estratégias a seguir. Para tal, é preciso delinear um 

caminho, definir metas alcançáveis, tanto em razão dos desejos e potencialidades 

individuais como das necessidades do setor onde o serviço é prestado1. 

A reformulação da Política Nacional de Atenção às Urgências e 

Emergências, em 2011, pelo Ministério da Saúde, que instituiu a Rede de Atenção 

às Urgências e Emergências no SUS com o objetivo de assegurar ao usuário um 

conjunto de ações e serviços com resolutividade e em tempo oportuno3, teve 

como consequência imediata na EP a queda no número de atendimentos sobre 

demanda espontânea, bem como a mudança do perfil dos pacientes atendidos 

neste setor. Nessa perspectiva, o paciente passou a ser primeiramente atendido 

no hospital ou unidade de saúde mais próxima da sua residência, sendo 

encaminhado ao HUAP através das centrais reguladoras apenas se precisar de 

atendimento de alta ou média complexidade. 

Do ponto de vista da coordenação da assistência de enfermagem na EP do 

HUAP, para planejar as ações de enfermagem para essa nova população foi 

preciso conhecer suas características e suas reais necessidades. Buscando este 

conhecimento, inicialmente se começou a analisar os dados dos atendimentos 

que eram registrados pela equipe de enfermagem no livro de ordem e ocorrências 
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da unidade. Assim, foi constatado que os dados ou não eram registrados em 

decorrência da sobrecarregada de atividades ocasionadas pela demanda dos 

atendimentos, ou, quando registrados, não tinham estruturação, o que se traduzia 

em informações incompletas. Outro ponto identificado foi que, tendo em vista o 

local de registro, era complicado reunir os dados comuns, visto que eles dados se 

misturavam a outras informações do plantão e sua visualização tornava-se 

bastante confusa e prejudicada.  

Desta forma, foi elaborado um instrumento de coleta de informações sobre 

as crianças atendidas na EP. O formulário denominado “Ficha de Admissão” 

consistia num impresso onde se registravam o nome, número do boletim de 

emergência (BE), idade, data e hora da entrada, município onde reside, queixa 

principal, procedência, procedimentos realizados, destino na alta hospitalar, data 

e hora da saída. Desta maneira, as informações acerca dos atendimentos na EP 

do HUAP começaram a ser produzidas e esses dados passaram a ser utilizados 

em reuniões e sua importância foi sendo percebida por todos os membros da 

equipe de saúde que lá atuam. Atualmente, as “Fichas de Admissão” compõem 

um livro que permanece no setor onde cada atendimento fica devidamente 

registrado. 

Com o passar do tempo se percebeu que esse impresso não atendia a 

todas as inquietações envolvidas na complexidade do atendimento de emergência 

pediátrica. Entretanto, os registros contidos neste impresso forneceram 

argumentos fundamentados em dados reais que possibilitaram mudanças na 

configuração estrutural da unidade e na reorganização do fluxo de trabalho 

baseado no diagnóstico do setor. Essas reconfigurações implicaram diretamente 

na humanização do atendimento à criança e sua família, favorecendo a 

resolutividade dos atendimentos, com foco baseado em evidências científicas, e a 

segurança para o paciente e profissionais de saúde, com a prestação da 

assistência em tempo oportuno. 

Atuo como enfermeira desde 1983, quando ingressei no HUAP como 

plantonista da Unidade de Terapia Intensiva, passando, posteriormente, à 

coordenadora da assistência de enfermagem da Unidade de Cirurgia Infantil, 

onde permaneci por 18 anos, desenvolvendo tanto atividades gerenciais quanto 

assistenciais, já que, à época, a unidade não possuía enfermeira plantonista. 
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Essa atuação, hoje entendida como gerência do cuidado foi bastante 

enriquecedora, principalmente porque havia uma ligação estreita com a EP, já 

que a cirurgia infantil absorvia boa parte de seus clientes. 

Atualmente atuo como enfermeira coordenadora das ações de enfermagem 

da EP, cargo assumido em 2008 quando da mudança do perfil da unidade, que 

passaria a ter sua clientela referenciada conforme normatização do SUS, 

anteriormente referida. 

A decisão de tomar como objeto de estudo a organização da atenção à 

saúde prestada na EP do HUAP da UFF na perspectiva da integralidade do 

cuidado, deve-se a verificação de que, no âmbito da enfermagem, poucos 

estudos têm privilegiado esse tema e, nesse sentido, essa pesquisa configura-se 

como uma oportunidade de construção de conhecimento num espaço de 

produção do cuidado ainda pouco explorado. 

Este projeto de mestrado está inserido na linha de pesquisa “O contexto do 

cuidar em saúde” do Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial (MPEA) da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da UFF, e também do 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência de Enfermagem 

(NECIGEN), que desenvolve estudos sobre o processo de gestão em 

enfermagem. Desta forma, a proposta da construção de um instrumento para 

subsidiar a coordenação das ações de enfermagem prestadas à criança e sua 

família atendidas nesta unidade hospitalar, a partir da compreensão da inserção 

da EP do HUAP na rede de assistência à saúde, está articulada à gestão do 

serviço no que se refere à tomada de decisões baseadas em informações reais, 

que poderão gerar mudanças e melhorias na programação de ações, investindo, 

assim, no desenvolvimento/aprimoramento de estratégias para potencializar a 

qualidade do cuidado prestado e as condições de trabalho das equipes de saúde. 

1.2 Questão norteadora 

Como produzir dados relevantes para o gerenciamento em enfermagem na 

EP do HUAP? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Construir uma ficha de atendimento de enfermagem cujos dados gerados 

sejam capazes de subsidiar ações gerenciais na perspectiva da integralidade do 

cuidado, a partir do perfil da clientela atendida e da linha de cuidado da EP. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Caracterizar os atendimentos realizados na EP do HUAP no período de 1º 

de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2014; 

b) Representar a linha do cuidado que traduz a atenção à saúde prestada na 

EP do HUAP na perspectiva da integralidade do cuidado; 

c) Elaborar um instrumento adequado ao registro dos atendimentos na EP 

que possa gerar informações para o gerenciamento do cuidado em 

enfermagem. 

1.4 Justificativa 

Este estudo justifica-se pela necessidade de adequar as práticas de 

enfermagem ao perfil dos pacientes atendidos na EP do HUAP frente aos 

conceitos de hierarquização e de referência e contrarreferência preconizados pelo 

SUS, no qual este hospital está inserido como nível terciário e quaternário de 

atendimento. 

O sistema de referência e contrarreferência do SUS é um mecanismo 

administrativo, em que os serviços estão organizados de forma a possibilitar o 

acesso à assistência à saúde em todos os níveis de atendimento existentes no 

SUS a partir das unidades básicas de saude4. 

Pode-se dizer que este sistema é o modo de organização dos serviços 

configurados em redes sustentadas por critérios, fluxos, mecanismos de 

pactuação de funcionamento, para assegurar a atenção aos usuários. Na 

compreensão de rede, deve-se reafirmar a perspectiva de seu desenho lógico, 

que prevê a hierarquização dos níveis de complexidade, viabilizando 

encaminhamentos resolutos4. 
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A organização da prestação da assistência do SUS é baseada em dois 

princípios fundamentais, a regionalização e a hierarquização. Além desses 

princípios, o sistema, ao longo dos anos, estabeleceu que as ações e 

procedimentos se dispusessem em dois blocos, sendo um relativo à atenção 

primária e o outro que contempla as ações de média e alta complexidade 

ambulatorial e hospitalar4. 

Historicamente, a criança sempre foi prioridade nas políticas públicas de 

saúde. Mesmo no modelo hegemônico e nos períodos de crise, a atenção à 

criança tem tido um caráter mais integral. No entanto, apesar das políticas terem 

contribuído para melhoria do quadro de morbimortalidade infantil, a situação de 

saúde da criança brasileira ainda representa um grande desafio: as chances de 

sobrevivência são muito diferentes entre as regiões brasileiras e a maioria das 

doenças e mortes infantis é evitável, o que sugere problemas na qualidade da 

assistência prestada à criança5. 

O Ministério da Saúde com a intenção de intervir nesta realidade propôs, 

em 2004, a Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da Criança e 

Redução da Mortalidade Infantil. Esse documento aponta que o foco da atenção 

de todo o profissional deve ser a criança em toda e qualquer oportunidade que se 

apresente. Desse modo, a criança se beneficia de um cuidado integral e 

multiprofissional que dê conta de compreender todas as suas necessidades e 

direitos como indivíduo e define assistência integral à criança como: abordagem 

global da criança, contemplando todas as ações de saúde adequadas para prover 

resposta satisfatória na produção do cuidado, não se restringindo apenas às 

demandas apresentadas. Compreende, ainda, a integração entre todos os 

serviços de saúde, da atenção básica à atenção especializada, apoio diagnóstico 

e terapêutico até à atenção hospitalar de maior complexidade, com 

acompanhamento de toda trajetória da criança pela atenção básica6. 

A integralidade é um princípio fundamental do SUS, que garante ao usuário 

uma atenção que abrange as ações de promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do 

sistema de saúde. A integralidade também pressupõe a atenção focada no 

indivíduo, na família e na comunidade (inserção social) e não em um recorte de 

ações ou enfermidades2. 
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Quando pensamos o tema da integralidade da atenção no hospital, 

poderíamos dizer que a atenção seria o esforço de uma abordagem completa, 

holística, de cada pessoa portadora de necessidade de saúde que, por um certo 

período de sua vida, precisasse de cuidados hospitalares. Tal abordagem 

implicaria garantir desde o consumo de todas as tecnologias de saúde disponíveis 

para melhorar e prolongar a vida até à criação de um ambiente que resultasse em 

conforto e segurança para a pessoa hospitalizada. Sob esse aspecto, o hospital 

pode ser visto como um componente da integralidade do cuidado; pensando de 

uma forma ampliada, como uma estação no circuito que cada indivíduo percorre 

para obter a integralidade de que necessita7. 

A relevância deste estudo é a construção de informações da organização 

do cuidado baseadas nos dados contidos na Ficha de Admissão, os quais 

servirão como facilitadores para a elaboração do planejamento das atividades 

cotidianas do cuidado de enfermagem na EP, em consonância com a Política 

Nacional de Humanização, estabelecida pelo SUS, a fim de contemplar a 

integralidade do cuidado prestado às crianças e suas famílias atendidas nesse 

setor.  

Os resultados deste estudo poderão contribuir também para a identificação 

de aspectos relevantes do processo de trabalho da equipe multidisciplinar atuante 

na EP, possibilitando elaboração de estratégias que permitam a qualificação e o 

planejamento das ações em saúde no setor de emergência baseado na 

interdisciplinaridade, favorecendo a reflexão sobre os atendimentos nos hospitais 

com emergência referenciada.  
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2. BASES CONCEITUAIS 

Compreende-se a fundamentação teórica como umas das fases mais 

importantes de uma pesquisa, pois apresenta-se como guia para o seu 

desenvolvimento e, posteriormente, respalda a análise dos dados encontrados. 

Diante disso, neste capítulo são apresentados alguns conceitos e eixos de 

pensamento que dão sustentação teórica à temática central e às correlacionadas 

que embasam o desenvolvimento deste estudo. 

Para tanto, dividiu-se este capítulo em cinco partes. Na primeira, aborda-se 

o atendimento de emergência no sistema de referência e contrarreferência; na 

segunda, as especificidades do atendimento de emergências em pediatria; na 

terceira se discute o processo de trabalho gerencial do enfermeiro sob a ótica do 

conceito de gerenciamento do cuidado de enfermagem; na quarta se apresenta a 

linha do cuidado como dispositivo para a integralidade da atenção; e, por último, 

se expõe o conceito de Fluxograma “Analisador do Modelo de Atenção” proposto 

por Merhy (1997) como ferramenta de gestão.  

2.1 O atendimento de emergência no contexto do SUS  

O objetivo das políticas públicas, enquanto ação, é minimizar as 

desigualdades sociais sejam elas raciais, culturais, econômicas, sociais e outras, 

oferecendo a todos um tratamento específico conforme as suas necessidades. 

Em se tratando de políticas públicas, para atender as necessidades das 

crianças, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, 

trouxe condições favoráveis para criação de programas públicos visando à saúde 

da criança. Em seu artigo 11 é assegurado o atendimento integral à saúde da 

criança e do adolescente, por intermédio do SUS, garantindo o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde8. 

Nas últimas décadas, um dos marcos mais importante e marcante nas 

transformações pelas quais vem passando o sistema de saúde brasileiro ocorreu 

em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, na qual foi determinado 

que a saúde é direito de todos e dever do Estado e cria o SUS. Este só foi 

regulamentado, no entanto, pelas Leis Orgânicas da Saúde nº 8080, de 19 de 

setembro de 1990 e nº 8142, de 28 de dezembro de 19907. A partir daí a saúde 



22 

no Brasil passa por um processo contínuo de mudanças na tentativa de 

consolidar este sistema e criar propostas que atendam a população de maneira 

humanizada e ética9. 

A Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS 01/2002 dispõe sobre a 

formação de níveis de complexidade, as responsabilidades financeiras dos 

setores com cada nível e como deve se dar a articulação entre os níveis 

devidamente hierarquizados. Estrutura-se, então, uma rede descentralizada e 

hierárquica em três níveis de atenção: nível primário (postos e centros de saúde), 

considerada a porta de entrada dos usuários da rede de saúde; nível secundário 

(unidades mistas, ambulatórios geral, hospitais locais e regionais); e nível terciário 

(ambulatórios especialistas, hospitais especializados e hospitais de 

especialidades). Visando garantir aos pacientes a integralidade e acesso aos 

serviços, é importante que haja um sistema de comunicação e inter-relação entre 

os diferentes níveis10.  

O sistema de referência e contrarreferência é um mecanismo 

administrativo, em que os serviços estão organizados de forma a possibilitar o 

acesso a todos os serviços existentes no SUS pelas pessoas que procuram as 

unidades básicas de saúde. Essas unidades são, portanto, a porta de entrada 

para o serviço de maior complexidade, caso haja necessidade do usuário. Assim, 

as unidades de maior complexidade são chamadas de unidades de referência. O 

usuário atendido na unidade básica, quando necessário, é referenciado 

(encaminhado) para unidade de maior complexidade a fim de receber o 

atendimento de que necessita; quando finalizado o atendimento dessa 

necessidade especializada, ele deve ser contrarreferenciado, ou seja, o 

profissional deve encaminhar o usuário para a unidade de origem para que a 

continuidade do atendimento seja feita4. 

A Política Nacional de Atenção às Urgências preconiza a integração entre a 

rede básica de saúde local, permitindo que o usuário tenha acesso aos serviços 

de saúde nos diversos níveis de complexidade. Deixa claro que as equipes de 

atenção às urgências vinculadas ao SUS devem estar em constante 

aperfeiçoamento para atender os usuários de acordo com os princípios da 

integralidade e humanização. Assim sendo, serviços de emergência devem estar 

organizados para atender às crianças e suas famílias, independentemente da 
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situação de saúde, e encaminhá-los após o atendimento para os serviços de 

saúde de acordo com as suas necessidades3. 

A Portaria nº 3.390, de 27 de dezembro de 2013, que institui a Política 

Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do SUS, estabeleceu as 

diretrizes para organização do componente hospitalar da Rede da Atenção à 

Saúde (RAS), cuja finalidade é promover o aprimoramento dos processos 

assistenciais e gerenciais na atenção hospitalar, mediante planejamento 

cooperativo e solidário entre as esferas governamentais, com vistas à qualificação 

e resolutividade da atenção11. 

Em seu Capitulo I, Artigo 4º, a PNHOSP define que os hospitais que 

prestam ações e serviços no âmbito do SUS constituem-se como um ponto ou 

conjunto de pontos de atenção, cuja missão e perfil assistencial devem ser 

definidos conforme o perfil demográfico e epidemiológico da população e de 

acordo com o desenho da RAS locorregional, vinculados a uma população de 

referência com base territorial definida, com acesso regulado e atendimento por 

demanda referenciada e ou espontânea11. No parágrafo 2º, por sua vez, fica 

definido que os hospitais se constituem, além da assistência, em espaços de 

educação, formação de recursos humanos, pesquisa e avaliação de tecnologias 

em saúde para a RAS11.  

Neste contexto, o HUAP, cenário deste estudo, é um hospital que está 

inserido na rede como hospital de nível terciário de atenção, com atividades de 

ensino, pesquisa e assistência, sendo referência para a Rede Metropolitana II do 

estado do Rio de Janeiro, que abrange os municípios de Niterói, São Gonçalo, 

Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, Silva Jardim e Maricá.  

Considerando que a assistência hospitalar no SUS deve ser organizada a 

partir das necessidades da população, com a finalidade de garantir o atendimento 

ao usuário baseado em equipe multiprofissional, na horizontalização do cuidado, 

na organização de linha do cuidado e na regulação do acesso, conforme propõe a 

PNHOSP11, entende-se que é necessária uma articulação em todos os níveis de 

complexidade de modo que os serviços, tecnologias e profissionais estejam 

disponíveis ao atendimento das necessidades de saúde da criança e sua família.  

  



24 

2.2 A emergência em pediatria e as especificidades desse atendimento 

Com a grande demanda de pacientes na qual o serviço de emergência tem 

se deparado, o papel do profissional de enfermagem, junto com a sua equipe, é o 

de prestar uma assistência rápida e resolutiva para minimizar as situações de 

risco de vida12.  

A especificidade dos pacientes pediátricos encontra-se, principalmente, na 

maior dificuldade em verbalizar suas angústias e sofrimentos durante sua 

internação, requerendo que o profissional de enfermagem compreenda e acolha 

não apenas a criança doente como também sua subjetividade em se expressar13. 

A criança e sua família, quando procuram pelo serviço de emergência, 

necessitam de uma atenção especial em razão das suas características 

psicobiológicas próprias desse grupo populacional que, em muitos casos, estão 

sujeitos aos agravos decorrentes das doenças que se manifestam na infância. 

Esse tipo de atendimento exige recursos materiais e humanos especializados e 

preparados para que a situação de saúde da criança não se agrave. Muitos são 

os fatores que colocam a criança em risco. Entre as causas que necessitam da 

assistência nas unidades de atendimento de EP estão as doenças respiratórias, 

as intoxicações, os estados convulsivos e os acidentes e traumas, que provocam, 

muitas vezes, a parada cardiorrespiratória, que é a emergência de maior 

importância na pediatria14. 

O atendimento por livre demanda ainda é muito frequente, principalmente 

nos serviços vinculados ao SUS, onde são também frequentados por crianças 

com doenças mais simples, e as famílias os utilizam como porta de entrada do 

sistema, provocando elevada procura pelo serviço e interferindo no atendimento 

aos pacientes agudos15. 

Na assistência pediátrica, que envolve média e alta complexidade, como 

também a cronicidade e gravidade dos casos, os profissionais devem considerar 

a incorporação constante de novos conhecimentos sobre doenças raras, sobre 

limitações do desenvolvimento e maturação dos pacientes, e o uso de tecnologias 

de ponta. Além disso, é importante a valorização do saber do paciente pediátrico 

sobre o seu processo de adoecimento, sobre as relações vivenciadas durante a 

sua internação e sobre o seu direito de expressão, fornecendo subsídios para que 
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o profissional de saúde possa refletir e repensar acerca de suas práticas com 

vistas a uma assistência integral e acolhedora16. 

Neste movimento de reflexão, cabe destacar que nas emergências 

pediátricas, o foco da atenção é prioritariamente, mas não exclusivamente, a 

criança, pois esta tem direito a um acompanhante, que também deve ser alvo da 

assistência. Assim, o processo de trabalho da equipe de enfermagem deve estar 

centrado na prática assistencial, educativa e na administração do serviço de 

saúde, bem como na necessidade de cuidar das crianças em situação de 

emergência e seus acompanhantes17. 

Neste contexto, o processo de trabalho em saúde se dá no momento do 

encontro profissional-usuário sendo, portanto, um trabalho vivo em ato. Isto é, 

trata-se do encontro entre os acompanhantes e as crianças atendidas na EP com 

os profissionais de saúde. Além disso, o processo de trabalho em saúde envolve 

a configuração de uma complexa rede com os elementos relativos aos sujeitos 

(necessidades, desejos, interesses), às redes sociais (modo de produção, 

mecanismos de modelação ideológica) e à própria gestão dos serviços de saúde 

(políticas públicas, financiamentos, estratégias de gestão)18. 

Portanto, destaca-se que as ações de enfermagem não estão restritas a 

procedimentos técnicos, há grande valorização do cuidado humanizado prestado 

à criança hospitalizada e ao seu familiar cuidador. 

Neste momento, podemos inferir que o enfermeiro como líder da equipe 

defronta-se com vários desafios para o gerenciamento do cuidado no serviço de 

emergência; portanto, além de conhecimento técnico e cientifico, deve ter 

habilidade para organizar o trabalho, adequando-o às condições de atendimento 

disponíveis à quantidade e gravidade do quadro clinico dos pacientes que 

procuram este serviço19. 

2.3 Gerência do cuidado de enfermagem na perspectiva da integralidade na 

emergência pediátrica 

O hospital moderno é uma organização complexa que incorpora o avanço 

constante de conhecimentos e tecnologia, no qual diferentes profissionais ligados 

à área de saúde exercem suas atividades. Entre eles, o enfermeiro é um dos 

responsáveis pela assistência prestada ao cliente e desempenha funções 
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administrativas e assistenciais com vistas à realização do cuidado. Para a 

realização destas funções, o enfermeiro adapta constantemente o seu processo 

de trabalho, ao mesmo tempo que tem o usuário como eixo central de suas 

ações. A tomada de decisão permeia o processo de trabalho do enfermeiro 

cotidianamente e é considerada a função que caracteriza o desempenho da 

gerência20. 

Gerência é a arte de pensar, de decidir e de agir. É a arte de fazer 

acontecer, de obter resultados que podem ser definidos, previstos, analisados e 

avaliados, mas que tem que ser alcançados pelas pessoas em uma interação 

humana constante21. 

A gerência constitui um importante instrumento para a efetivação de 

políticas, incorporando um caráter articulador e integrativo, ou seja, a ação 

gerencial é determinada e determinante do processo de organização de saúde e 

fundamental na efetivação de políticas sociais e, em específico, as da saúde22. 

Consideramos, então, que a gerência é a maneira de utilizar diversos 

recursos organizacionais, quais sejam: humano, materiais, financeiros, de 

informação e tecnologia, para alcançar objetivos e atingir elevado desempenho. É 

o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos 

organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e 

eficaz23. 

O planejamento é a primeira função administrativa, porque sem 

planejamento não se pratica gerência. O planejamento se inicia à medida que se 

determinam objetivos a serem alcançados, se definem estratégias e políticas de 

ação e se detalham planos para conseguir alcançar os objetivos. Desta forma, é 

estabelecida uma sequência de decisões que incluem a revisão dos objetivos 

propostos, alimentando um novo ciclo de planificação24. Logo, o princípio básico 

para uma boa gestão é o planejamento, já que é a partir dele que se norteia todo 

o processo gerencial e dá suporte para a tomada de decisão para implementar 

atividades. Quando o planejamento é bem feito, o trabalho é realizado com 

qualidade, com o melhor uso dos recursos humanos e materiais e há, também, 

um melhor controle de custos24. 

Outra função gerencial é a organização, que significa “estabelecer a 

estrutura para executar os planos, determinando o tratamento mais adequado a 
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ser dado ao paciente e agrupar as atividades para atingir as metas da unidade. 

Incluem, também, o trabalho dentro da estrutura da organização, a compreensão 

e utilização do poder e da autoridade25. 

A direção, enquanto uma das funções gerenciais, implica em várias 

atividades relacionadas com o recurso humano e por isso é através dela que são 

tomadas decisões, emitidas as ordens, orientações e supervisão do esforço dos 

subordinados, no sentido de alcançar os objetivos definidos no planejamento26. 

O controle é a função administrativa, que tem a ver com o planejado e o 

realizado, ou seja, com o desejado e o obtido, com o orçado e o efetivado. Dessa 

forma, o controle fecha o ciclo aberto pelo planejamento. A essência do controle 

reside na verificação se a atividade controlada está ou não alcançando os 

resultados desejados. Parte-se do princípio de que estes resultados foram 

previstos e precisam ser controlados. Assim, o controle pressupõe a existência de 

objetivos e de planos, pois não se pode controlar sem planos que definam o que 

deve ser feito23. 

O enfermeiro no seu dia a dia realiza junto a sua equipe funções de 

planejamento, organização, direção e controle. A execução de cada uma dessas 

funções ocorre em maior ou menor frequência, mas todas estão presentes. A 

gerência em enfermagem é uma atividade que facilita a integração entre a equipe 

de saúde a fim de tornar possível o processo de cuidar, seja ele individual ou 

coletivo.  

Para o exercício da gerência requerido por este estudo, buscou-se base 

teórica dentro da ciência da administração e usou-se as funções administrativas 

para o processo de trabalho da gerência em enfermagem. 

Nessa perspectiva, o planejamento como um instrumento do processo de 

trabalho gerencial pode ser definido como a arte de fazer escolhas e de elaborar 

planos para favorecer um processo de mudança. Compreende, assim, um 

conjunto de conhecimentos práticos e teóricos ordenados de modo a possibilitar a 

interação com a realidade, programar as estratégias e as ações necessárias para 

alcançar os objetivos e metas desejadas e pré-estabelecidas27. 

As transformações ocorridas nos setores político, econômico, social e 

cultural da sociedade, bem como o surgimento de novas tecnologias, têm levado 

as organizações hospitalares a buscarem novas concepções gerenciais, a fim de 
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se tornarem mais eficientes e eficazes no atendimento das doenças e seus 

clientes. 

O gerenciamento em enfermagem pode ser historicamente contextualizado 

a partir da segunda metade do século XX. Desde este período, o trabalho da 

enfermagem é organizado de modo que o saber administrativo e a prática 

propriamente dita são dissociados, ou seja, separe-se a organização e a 

execução do cuidado. A partir deste ponto é possível distinguir o processo de 

cuidar do processo de gerenciar: o primeiro expressa a execução dos cuidados de 

enfermagem para a obtenção do atendimento integral com vistas às necessidades 

de saúde da população, o segundo tem como objetivo a organização do trabalho 

e os recursos humanos necessários à efetivação de tal cuidado28. 

Analisando o cuidado como cerne do processo do trabalho de enfermagem, 

compreende-se que o gerenciamento pressupõe a qualidade do mesmo, e que, 

portanto, a cisão entre as dimensões assistencial e gerencial compromete o 

alcance do cuidado, acarretando conflitos no trabalho deste profissional com sua 

prática, na relação com a equipe de enfermagem e com a equipe 

multiprofissional29. 

Conceitualmente, a gerência do cuidado envolve uma relação dialética 

entre o saber fazer gerenciar e o saber fazer cuidar, o que possibilita, assim, uma 

interface entre eles na prática profissional. Caracteriza-se por ações expressivas 

e instrumentais de cuidado direto e indireto, além de articulação e interface dos 

aspectos técnicos, políticos, social, comunitário, de desenvolvimento da cidadania 

e organizacionais, que envolvem a práxis do enfermeiro em cenário hospitalar, 

nos diferentes níveis hierárquicos e em quaisquer instituições de saúde28. 

As ações da gerência do cuidado de enfermagem estão relacionadas às 

ações do cuidado direto e àquelas do cuidado indireto, de caráter instrumental, 

caracterizadas por ações que requerem habilidades técnicas e gerenciais. Elas 

têm o intuito de planejar o ambiente terapêutico, inclusive equipamentos e 

materiais necessários, possuindo caráter expressivo, que englobam aspectos 

subjetivos, além de influenciar e serem influenciadas pelos aspectos objetivos que 

envolvem a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a 

organização do trabalho da equipe de enfermagem. Ambas são ações realizadas 
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pelo enfermeiro, de forma integrada e articulada, com o objetivo de oferecer um 

cuidado sistematizado de qualidade aos usuários do serviço em saúde28. 

As várias funções desempenhadas pelo enfermeiro – cuidar, educar, 

coordenar, colaborar e supervisionar – devem ser desenvolvidas de maneira 

integrada e, portanto, indissolúvel uma das outras. Tendo em vista um 

atendimento integral a coordenação do cuidado, é um dos papeis mais 

importantes em um ambiente hospitalar, visto que, entre suas atribuições, o 

enfermeiro possibilita a integração entre os serviços e outros profissionais da 

equipe multiprofissional30. 

As atividades gerenciais do enfermeiro devem ter como finalidade o 

alcance de um cuidado de qualidade, visto ser este o traço principal do processo 

de trabalho da enfermagem. Dessa forma, na medida em que o gerenciamento de 

enfermagem está articulado com a prática do cuidado, ambos voltados para o 

atendimento das necessidades de saúde, ele pode contribuir com o cuidado 

integral e com o alcance da integralidade da atenção29. 

Neste movimento de reflexão, o trabalho gerencial do enfermeiro tem 

potencial para redefinir o modelo de atenção, pois permite a produção do cuidado, 

por meio de ações que visam à intervenção em saúde, incidindo exatamente no 

momento operacional28. Para tanto, o enfermeiro deve amparar o seu processo de 

trabalho utilizando tecnologias gerenciais, a fim de tornar-se um agente de 

mudança da realidade dos serviços de enfermagem das instituições de saúde, de 

forma que o cuidado gerenciado nas instituições seja capaz de extrapolar o 

tecnicismo, incorporando conhecimentos e atitudes de maneira racional e 

sensível31. 

2.4 Linha do cuidado como dispositivo para integralidade da atenção 

A palavra cuidado tem sua raiz no termo latino cogitare, tendo estreita 

relação com ocupação e preocupação. Os principais sentidos atribuídos à 

cogitare estão relacionados à “pensar em”, ou seja, aplicar a atenção, aplicar o 

pensamento em determinada coisa, caracterizando ação, e isso permite definir o 

cuidado como o lugar no qual a integralidade se afirma como tal. Os termos em 

latim integritas, integrum, integrare entre outros, emprestam significados ao termo 
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integralidade, e supõe a totalidade, a completude e a inteireza, a renovação e a 

volta a um estado não tocado32. 

Neste contexto, cuidar é mais que um ato; é uma atitude que abrange mais 

que um momento de atenção, de zelo e desvelo. Representa uma atitude de 

ocupação, preocupação e responsabilização de envolvimento afetivo com o 

outro32. 

O cuidado é uma expressão “plural” que não significa o cuidar de si 

mesmo, mas o cuidado do outro sem intenção ou pretensão. O cuidado é uma 

atitude que demonstra preocupação, responsabilização e solidariedade com a dor 

e o sofrimento do outro32. 

Em geral, o cuidado, no contexto da saúde, deve estar relacionado a uma 

prática humanizada e integral, articulada com um conjunto de princípios e 

estratégias que norteiam, ou devem nortear, a relação entre o paciente e o 

profissional de saúde32. 

O contexto atual caracterizado por novos desafios sociais, políticos e 

culturais, esgotamento do modelo biomédico e mudança do perfil epidemiológico 

da população impõe aos profissionais de saúde uma modificação em sua prática. 

A criação do SUS aponta para um modelo de assistência voltado para o usuário 

inserido em diferentes contextos, entendido de forma integral33. 

Os princípios e diretrizes do SUS de universalidade de acesso, 

integralidade de assistência, descentralização político-administrativa e capacidade 

de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência constituem as bases 

para o funcionamento e organização do sistema público de saúde em nosso 

país9. 

A primeira tarefa, quando pensamos o tema da integralidade da atenção no 

ambiente hospitalar, é, sem dúvidas, estabelecermos uma definição de 

integralidade que sirva de guia para a condução de nossas reflexões. Partindo do 

senso comum, poderíamos dizer, então, que atenção integral de um paciente no 

hospital seria o esforço de uma abordagem completa, holística e, portanto, 

integral, de cada pessoa portadora de necessidades de saúde que, por um certo 

período de sua vida, precisasse de cuidados hospitalares. Tal abordagem 

implicaria em garantir desde o consumo de todas as tecnologias de saúde 

disponíveis para melhorar e prolongar a vida, até à criação de um ambiente que 
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resultasse em conforto e segurança para a pessoa hospitalizada. Cuidado integral 

em saúde ocorreria a partir de uma combinação generosa e flexível de 

tecnologias duras, leve-duras e leves. As tecnologias duras são aquelas ligadas a 

equipamentos e procedimentos; as tecnologias leve-duras são aquelas 

decorrentes do uso de saberes bem estruturados, como a clínica e a 

epidemiologia; e as tecnologias leves são aquelas relacionadas ao espaço 

intersubjetivo do profissional de saúde e do paciente34. 

O cuidado, nas organizações de saúde em geral e no hospital, em 

particular, é, por sua natureza, necessariamente multidisciplinar, isto é, depende 

da união do trabalho de vários profissionais. O cuidado, de forma idealizada, 

recebido/vivido pelo paciente é somatório de um grande número de pequenos 

cuidados parciais que vão se complementando, de maneira mais ou menos 

consciente e negociada, entre os vários cuidadores que circulam e produzem a 

vida do hospital, incluindo o usuário. Assim, vai se formando um complexo 

conjunto que se complementa de atos, de procedimentos, de fluxos, de rotinas, de 

saberes que compõem o que entendemos como cuidado em saúde. A maior ou 

menor integralidade da atenção recebida, na prestação desse cuidado, depende 

da forma como se articulam as práticas dos trabalhadores em saúde inseridos 

nesse processo34. 

A integralidade do cuidado que cada pessoa real necessita, 

frequentemente transversaliza todo o “sistema”. Não há integralidade radical sem 

essa possibilidade de transversalidade. A integralidade do cuidado só pode ser 

obtida em rede. A “linha de cuidado” pensada de forma plena atravessa inúmeros 

serviços de saúde. O hospital pode ser visto como um componente fundamental 

da integralidade do cuidado pensada de forma ampliada, como uma “estação” no 

circuito que cada indivíduo percorre para obter a integralidade de que necessita34. 

Pensar na produção de cuidado em rede e de forma sistêmica traz consigo 

a ideia da construção de pontes entre os diferentes serviços, visando a 

continuidade do cuidado. Neste sentido, as linhas do cuidado são conceituadas 

como uma forma de organizar o caminho do usuário pela rede de serviços e de 

qualificar as portas de entrada do sistema de forma que a equipe possa acolher, 

compreender, corresponsabilizar, intervir com vínculo e produzir autonomia, 

oferecendo um atendimento adequado às necessidades de cada um32. Além 
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disso, foram pensadas para superar a fragmentação das práticas de saúde, 

começando pela reorganização dos processos de trabalho na rede básica e 

depois ampliada a todas as outras ações assistenciais. 

Assim, a linha de cuidado surge com uma proposta inovadora e é definida 

como uma estratégia de organização da atenção que viabiliza a integralidade da 

assistência, por meio de um conjunto de saberes, tecnologias e recursos 

necessários ao enfrentamento de riscos, agravos ou demais condições 

específicas do ciclo de vida ou outro critério sanitário a serem ofertados de forma 

oportuna, articulada e contínua, abrangendo os campos de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação. Podemos entender, nessa linha de raciocínio, que a 

gestão por linha de cuidado visa o acompanhamento e desenvolvimento de 

diretrizes assistenciais com foco nas necessidades e expectativas de cada 

unidade assistencial11. 

Neste movimento de reflexão acerca do conceito de linha do cuidado, 

podemos dizer que ela é a imagem pensada para expressar os fluxos 

assistenciais seguros e garantidos ao usuário, no sentido de atender às suas 

necessidades de saúde. A linha do cuidado tem seu início na entrada do usuário 

por qualquer via do sistema de saúde que envolve assistência, seja a visita 

domiciliar, urgência, consultórios, equipe de saúde na atenção básica, ou 

qualquer ponto onde ocorre interação entre profissional de saúde e usuário35. 

As linhas de cuidado constituem-se estratégia para a organização das 

RAS, conformam um conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários 

para os enfrentamentos de risco ou agravos à saúde, estão, portanto, 

relacionadas à integralidade do cuidado, permitindo a percepção holística da 

criança, considerando o contexto histórico, social, político, familiar e ambiental em 

que se insere. A atenção integral é, ao mesmo tempo, individual e coletiva, e 

evidencia a prática da assistência interdisciplinar na produção do cuidado. 

A linha do cuidado funciona com base nos projetos terapêuticos, aqui 

entendidos como um conjunto de atos assistenciais pensados para resolver 

determinado problema de saúde do usuário, com base em uma avaliação de 

risco. Eles ganham materialidade se forem executados através da ação do 

trabalho sobre o usuário “portador de problema de saúde” e isto ocorrendo, deixa 

de ser “projeto” para se transformar em atos concretos assistenciais. Um projeto 
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terapêutico pode ou não se transformar em atos assistenciais, para isso, depende 

que ele tenha sido executado no todo ou em parte, ou seja, de ter-se aplicado 

trabalho como fonte transformadora de uma coisa (projeto) em outra (atos 

concretos)36. 

O projeto terapêutico é o fio condutor para o fluxo da linha do cuidado. 

Estes fluxos devem ser capazes de garantir o acesso seguro às tecnologias 

necessárias à assistência. Trabalhamos com a imagem de uma linha de produção 

do cuidado que parte da rede básica, ou qualquer outro lugar de entrada no 

sistema, para os diversos níveis assistenciais36. O projeto terapêutico diz respeito 

às ações assistenciais pensadas para resolver determinado agravo da saúde do 

usuário, com base em uma avaliação de risco. Este risco, além de clínico, é, 

também, social, econômico, ambiental e afetivo36. 

Acolhimento, vínculo e responsabilização são diretrizes da linha do cuidado 

que só se materializam de fato se os serviços de saúde organizarem seus 

processos de trabalho de modo que haja o acolhimento dos usuários pelos 

trabalhadores, o que significa atender bem, fazer uma escuta qualificada do seu 

problema de saúde, resolver, se necessário, fazer um encaminhamento seguro. É 

preciso, então, que a rede opere com base na linha do cuidado30. 

A integralidade começa, portanto, pela organização dos processos de 

trabalho, para que estas diretrizes se tornem rotina nas práticas dos profissionais. 

O processo de trabalho é a chave da questão, porque é através dele que se 

produz o cuidado aos usuários.  

O trabalho interdisciplinar é objeto constante de discussão nos estudos que 

abordam a integralidade. Tal cuidado só é alcançado se todos os profissionais 

tiverem como objetivo a padronização das ações em equipe, evitando, assim, que 

condutas diversificadas interfiram na produção do cuidado. Dessa forma, a 

reestruturação do setor de saúde impõe novos desafios para os profissionais, que 

precisam se organizar adequadamente para responder aos problemas, pois o 

trabalho individual que antes respondia a uma demanda, atualmente não é mais 

resolutivo33. 
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2.5 Fluxograma analisador do modelo de atenção de um serviço de saúde 

como ferramenta de gestão 

Para consolidação da proposta do SUS, torna-se indispensável repensar o 

modelo de atenção produzido no interior das instituições de saúde em busca de 

novas formas de fazer saúde, capazes de efetivar a saúde enquanto direito 

universal e igualitário, com ações de integralidade da assistência18. 

Tentando facilitar a compreensão do complexo tema que é o “fazer a 

saúde”, é possível trazer um olhar que permita refletir sobre como é o trabalho no 

dia a dia do serviço de saúde, o que lhe é próprio, quem trabalha e como o faz, 

para que, porque, a quem e como serve etc. 

Na busca por respostas para estas perguntas, buscou-se trabalhar com a 

ferramenta Fluxograma Analisador do Modelo de Atenção de um serviço de 

saúde, e restringir o local de análise ao serviço da EP do HUAP.  

O fluxograma, de um modo muito simples, é um diagrama muito usado por 

diferentes campos de conhecimento, com a perspectiva de “desenhar” um modo 

de organização de um conjunto de processos de trabalhos que se vinculam entre 

si numa cadeia de produção18. 

Para a construção desse diagrama são utilizados símbolos padronizados 

universalmente, como, por exemplo, o desenho de uma elipse que representa a 

entrada e a saída do processo global de produção em análise; o retângulo 

representa os momentos nos quais se realizam etapas de trabalhos importantes, 

com consumo de recursos e produção de produtos bem definidos, que vão servir 

para abrir novas etapas na cadeia até o fim dela18. O losango, por sua vez, 

representa momentos de decisão de caminhos a serem seguidos; aparecem 

normalmente após cada etapa e indicam as possibilidades de percursos para se 

atingir etapas seguintes e distintas.  

Figura 1. Fluxograma resumo. 

 

Fonte: Adaptado de Merhy e Onoko; 199718.  
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Neste contexto, pode-se inferir que sendo o fluxograma uma técnica 

utilizada para representar graficamente a sequência de um trabalho de forma 

analítica, caracterizando as operações e os responsáveis e/ou unidades 

organizacionais envolvidas no processo, permite a visualização da dispersão de 

recursos materiais e humanos, bem como possibilita organizar o serviço para 

acolher o usuário, considerando a importância do trabalho em equipe, tornando-o 

mais qualificado e prazeroso. Outra questão relevante é a possibilidade de 

proporcionar um cuidado mais elaborado e integrado, possibilitando a avaliação 

do processo de trabalho e do resultado da promoção à saúde, e, também, a 

educação em saúde, refletindo com os usuários sobre sua responsabilidade nos 

cuidados em saúde. 
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3. METODOLOGIA  

Metodologia é o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade como articulação entre conteúdos, pensamentos e 

existência37. 

Neste capítulo será detalhado o caminho metodológico percorrido nesta 

pesquisa, num movimento de articular as bases conceituais à realidade estudada 

para que o seu produto favoreça a melhoria da assistência de enfermagem na EP 

do HUAP. 

3.1 Levantamento bibliográfico 

O levantamento bibliográfico para construção das bases conceituais foi 

operacionalizado em duas etapas: primeira etapa, busca por produções nas 

bases de dados eletrônicos: Base de Dados de Enfermagem (BDENF); Literatura 

Latino-Americana do Caribe em Ciências de Saúde (LILACS); Medical Literature 

Analyses and Retrivel System Online (MEDLINE) e Scientific Electronic Library 

Online (SciELO). 

Foram estabelecidos como critérios de inclusão: disponibilidade na íntegra 

nas bases de dados; estar no idioma português ou inglês; estudos cuja temática 

esteja relacionada à emergência pediátrica enquanto unidade e seu 

funcionamento voltado para a integralidade do cuidado, no período compreendido 

entre 2009 e 2014 e que haja a presença de um descritor escolhido. Os critérios 

de exclusão foram: textos relacionados a diagnósticos médicos, assistência de 

enfermagem a patologias específicas e textos voltados apenas para a 

apresentação do perfil dos atendimentos em emergência pediátrica. 

Foram utilizados os descritores: enfermagem em emergência, enfermagem 

pediátrica, enfermagem, pediatria e integralidade e gerência. 

O resultado entre o cruzamento dos descritores pode ser visualizado na 

Tabela 1.  
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Tabela 1. Número de artigos retornados da busca bibliográfica empreendida 
segundo base de dados. Brasil, 2014 

Estratégia de busca BDENF MEDLINE LILACS SciELO 

Enfermagem em Emergência e 
Enfermagem Pediátrica 

1  272  2  8  

Integralidade 7  0 41 211  

Enfermagem em Emergência e 
Enfermagem Pediátrica e 
Integralidade 

0 0 0 0 

Gerencia e Enfermagem em 
Emergência 

2  0 3  7  

Gerencia e Enfermagem em 
Emergência e Integralidade 

0 0 0 0 

Total 10 272 45 226 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

Como podemos observar, ao cruzarmos o descritor integralidade com os 

demais descritores, os resultados foram nulos em todas as bases, demonstrando 

a necessidade de estudos que explorem a temática relacionada à Emergência 

Pediátrica enquanto unidade de atenção e seu funcionamento voltado para a 

integralidade do cuidado. 

Foram localizadas 554 publicações que, após a aplicação dos critérios de 

exclusão e leitura do título e do resumo, foram reduzidos a apenas doze artigos 

que contemplam parte dos objetivos da pesquisa. 

A segunda etapa se deu através de busca manual de texto direta ou 

indiretamente em periódicos, trabalhos científicos e livros, que abordassem a 

temática relacionada à atenção na perspectiva da integralidade do cuidado no 

atendimento pediátrico na emergência. 

3.2 Cenário 

O estudo foi realizado na unidade de EP do HUAP, que dispõe de seis 

leitos para o atendimento a crianças de zero até 15 anos 11 meses e 29 dias. 

O HUAP é uma instituição vinculada à UFF, situada no município de 

Niterói, estado do Rio de Janeiro, com atividades de ensino, pesquisa e 

assistência. Atende exclusivamente a pacientes do SUS e é referência para 

atendimento de alta complexidade, vítimas de violência, acidentes com animais 

peçonhentos e intoxicações na Região Metropolitana II, a qual abrange os 
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municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Silva Jardim, Tanguá, Itaboraí e Rio 

Bonito. 

A unidade cenário deste estudo desenvolve suas atividades em uma área 

física composta por uma enfermaria que dispõe de seis leitos, entre os quais 

quatro são berços e dois são camas. Possui um box que serve de sala de espera 

pelo atendimento e também abriga procedimentos como, por exemplo, a 

nebulização. Possui, também, um box para consulta médica e um posto de 

enfermagem que atende aos pacientes em observação e internação. Não há 

espaço reservado para procedimentos, sendo estes executados no espaço 

equipado para o atendimento à paciente em estado crítico. As atividades de 

recreação e alimentação se dão no mesmo espaço das internações. 

O setor conta com serviços complementares, incluindo exames de imagem, 

laboratório, centro cirúrgico e, quando necessário, o apoio de especialistas e do 

Centro de Controle de Intoxicações (CCIN). 

A equipe multiprofissional atuante na EP no período do estudo foi 

composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, 

assistentes sociais e residentes de medicina, enfermagem e serviço social. Cabe 

mencionar que os nutricionistas e os assistentes sociais não são exclusivos para 

o atendimento da EP, sendo também responsáveis pelo atendimento aos 

pacientes adultos do serviço de emergência. 

No momento de coleta de dados da pesquisa, a equipe de enfermagem da 

EP apresentava-se de acordo com Quadro nº 1. 

Quadro 1. Equipe de enfermagem atuante na Emergência Pediátrica do Hospital 
Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2016 

Categoria 

Diaristas (regime de 30 
horas semanais, 

distribuídos em turnos 
manhã e tarde) 

Plantonistas (regime de 30 
horas semanais, 

distribuídos em plantões 
12x60h) 

Total 

11 
Manhã 

7às 13h 

Tarde 

13 às 19h 

Diurno 

7 às 19h 

Noturno 

19 às 7h 

Enfermeiros 1 1 0 0 2 

Técnicos de 
enfermagem 

0 0 3 (1 por 
plantão) 

6 (2 por 
plantão) 

9 

Fonte: Escalas de Serviço da EP do HUAP, 2016. 
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3.3 Caracterização do estudo 

Trata-se de uma pesquisa que apresenta abordagem quanti-qualitativa, 

uma vez que houve a necessidade de integração dos métodos quantitativo e 

qualitativo, apresentando dados estatísticos e informações não mensuráveis em 

seus resultados e análise. Deste modo, parte do problema de pesquisa pode ser 

esclarecida na ótica quantitativa e outra parte na perspectiva qualitativa. A 

premissa básica dessa integração fundamenta-se na ideia de que os limites de 

um método poderão ser contrabalançados pelo alcance do outro. Considera-se 

importante ressaltar que, nesses estudos, as abordagens quantitativa e qualitativa 

deixam de ser percebidas como opostos para serem vistas como 

complementares38. 

3.4 Desenho metodológico do estudo 

Desenhou-se a pesquisa em duas etapas distintas, realizadas no mesmo 

cenário. A primeira etapa correspondeu a abordagem quantitativa do estudo, que 

pretendeu descrever as características demográficas e clínicas das crianças que 

frequentam a EP do HUAP e identificar as características desse serviço, ao que 

chamaremos de “Perfil epidemiológico do atendimento na EP do HUAP a partir da 

sua inserção na rede de assistência à saúde”.  

A segunda etapa explorou a abordagem qualitativa do estudo, com o 

propósito de observar, entender e descrever como os profissionais desenvolvem 

seus processos de trabalho na EP na perspectiva da integralidade do cuidado, a 

que chamaremos de “Atenção prestada pela equipe multidisciplinar na produção 

do cuidado na EP na perspectiva da integralidade”. 
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3.4.1 Abordagem quantitativa: perfil epidemiológico do atendimento na EP 

do HUAP a partir de sua inserção na rede de assistência à saúde 

 

A implementação de método quantitativo caracteriza-se pelo processo de 

quantificação, tanto no processo de coleta de informações, como no tratamento 

destas por meio de técnicas estatísticas e procedimentos matemáticos38. A 

abordagem quantitativa justifica-se nesta fase do estudo, uma vez que a análise 

dos dados é baseada na estatística descritiva que se encarrega do levantamento, 

organização e descrição dos dados em tabelas, gráficos ou outros recursos 

visuais, além do cálculo de parâmetros representativos desses dados39.  

Esta etapa da pesquisa deu-se em caráter retrospectivo, se utilizando de 

dados registrados nas Fichas de Admissão do setor no período compreendido 

entre 1 de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2014. Apresenta delineamento 

de pesquisa documental, pois, a fonte de coleta dos dados são as Fichas de 

Admissão que constituem os livros de registro dos atendimentos na EP do HUAP. 

Este tipo de estudo caracteriza-se por ter a fonte de dados, escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fonte primária40. 

A amostra foi composta pelos dados supramencionados, tendo-se 

excluídos aqueles referentes a atendimentos a pacientes com idade superior a 15 

anos e 29 dias. Assim, dos 2.967 atendimentos, compuseram a amostra os dados 

derivados de 2.911 atendimentos. 

•Levantamento das Fichas de Admissão do periodo de 1 de Janeiro de 2012 à 31 de 
Dezembro de 2014.

•Definição da amostra - aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. 

•Elaboração da planilha pré-formatada, desenvolvida em Microsoft Excel® composta 
pelos dados contidos nas Fichas de Admissão.

•Coleta dos dados.

•Apresentação e análise dos resultados: Perfil epidemiologico do atendimento na ep a 
partir de sua inserção na rede de assistencia à saúde.
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Para a coleta de dados foi utilizada uma planilha pré-formatada, 

desenvolvida em Microsoft Excel® composta pelos dados contidos na Ficha de 

Admissão que compõe o livro de registros de atendimento na EP. 

A Ficha de Admissão (Apêndice A) é um formulário elaborado pela autora 

deste estudo enquanto enfermeira coordenadora do setor; possui dados 

estruturados sobre o atendimento recebido pelo paciente e que é preenchido pela 

equipe de enfermagem no momento do atendimento à criança e sua família. Esta 

ficha é composta por três categorias de dados: dados demográficos, que são os 

caracterizados pela identificação dos aspectos individuais e da população a que 

pertence o cliente (nome, idade, município de residência); dados de cuidados de 

enfermagem, que são caracterizados pelos problemas de saúde que fizeram o 

paciente procurar o atendimento nesta unidade, incluindo as ações e 

procedimentos executados para o restabelecimento da saúde do paciente, pelos 

quais o trabalho de enfermagem pode ser medido ou quantificado; e, por último, 

os dados do serviço, que compreendem o número do boletim de emergência, bem 

como dados que contribuem para contabilizar o total de horas de cuidado de 

enfermagem e de permanência hospitalar, recursos materiais consumidos pelo 

paciente durante o cuidado prestado e reinserção do paciente na rede de 

atendimento à saúde (número do boletim de emergência, procedência, data e 

hora da internação e da alta e o destino após a alta). 

Os procedimentos estatísticos capacitam o pesquisador a resumir, 

organizar, interpretar e comunicar a informação numérica. A estatística descritiva 

é utilizada para descrever e sistematizar dados41. 

Os dados foram tabulados para análise de frequência simples, tratados 

estatisticamente e apresentados por meio de gráficos, analisados e interpretados 

em função dos objetivos da pesquisa.  

Para facilitar a confecção dos gráficos e a análise dos dados, estes foram 

organizados em tópicos, como demonstram os quadros abaixo. 
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Quadro 2. Estratificação das variáveis gênero e idade. Niterói, 2016 

Gênero 

Feminino  

Masculino 

Idade 

Recém-nascidos – 0 a 28 dias de vida 

Lactentes – 28 dias a 2 anos e 11 meses 

Pré-escolar – 3 a 6 anos e 11 meses 

Escolar – 7 a 10 anos e 11 meses 

Adolescentes – 11 a 15 anos 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Quadro 3. Estratificação das variáveis procedência e horário de atendimento. 
Niterói, 2016 

Procedência 

(locais de onde vêm as crianças que 
procuram por atendimento na 
Emergência Pediátrica) 

Horário de Atendimento 

(é o horário em que a criança chega a 
Emergência Pediátrica para o atendimento, 
estabelecendo como parâmetro o horário 
de plantão das equipes de enfermagem) 

✓ Unidade de Pronto 
Atendimento  

✓ Outras unidades hospitalares 
referenciadas pela rede 

✓ Ambulatório do HUAP 

✓ Outras unidades do HUAP 

✓ Demanda espontânea 

✓ 7 às 13 horas 

✓ 13 às 19 horas 

✓ 19 às 7 horas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Quadro 4. Estratificação das variáveis queixas e/ou diagnósticos. Niterói, 2016 

Queixas e diagnósticos 

Serão descritos com base na classificação internacional de doenças e problemas 
de saúde (CID 10) que fornece dados relacionados à classificação de doenças e 
uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, 
circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças, em que 
para cada estado de saúde é atribuído uma categoria única a qual corresponde a 
um código 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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Quadro 5. Estratificação das variáveis procedimentos de enfermagem executados 
e destino. Niterói, 2016 

Procedimentos de enfermagem 
executados 

(serão descritos os procedimentos 
mais executados pela equipe de 
enfermagem durante o atendimento) 

Destino 

(serão descritos os destinos das crianças 
após o termino do atendimento, bem 
como as evasões e os óbitos) 

✓ Punção venosa 

✓ Coleta de sangue 

✓ Coleta de urina 

✓ Terapia intravenosa 

✓ Realização de nebulização 

✓ Aplicação de medicação 
endovenosa 

✓ Aplicação de medicação 
intramuscular 

✓ Aplicação de medicação 
subcutânea 

✓ Aplicação de medicação oral 

✓ Outros procedimentos menos 
executados 

✓ Residência 

✓ Transferência para outras 
unidades hospitalares da rede 

✓ Transferência para internação em 
enfermarias do HUAP 

✓ Centro cirúrgico do HUAP 

✓ Evasão 

✓ Óbitos 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

3.4.2 Abordagem qualitativa: atenção prestada pela equipe multidisciplinar 

na produção do cuidado na EP na perspectiva da integralidade 

 

•Construção de um roteiro para observação dos atendimentos na EP do HUAP

• Observação dos atendimentos feitos na EP do HUAP - diário de campo

• Construção da 1ª versão da linha de cuidado utilizando o fluxograma analisador a 
partir das observações dos atendimentos feitos na EP

• Coleta de dados - aplicação da vinheta, mostrando a 1ª versão da linha do cuidado 
aos sujeitos para detalhar a construção da linha do cuidado, com suas reflexões

• Análise dos dados da vinheta:construção da versão final da linha do cuidado

• Resultado e análise dos dados: Atenção prestada pela equipe multidisciplinar na 
produção do cuidado na ep na perspectiva da integralidade
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A parte qualitativa deste estudo foi desenvolvida por meio da pesquisa de 

campo que se caracteriza como a descrição e a exploração de fenômenos, em 

cenários naturais, realizadas em locais de convívio social como hospitais, clínicas, 

asilos e comunidades, por exemplo. Esses estudos pretendem examinar, 

profundamente, as práticas, comportamentos, crenças e atitudes das pessoas ou 

grupos, enquanto em ação na vida real. Os dados costumam ser material narrado, 

baseado na observação do pesquisador, conversas com os indivíduos ou 

documentos disponíveis. O propósito de um pesquisador de campo é o de 

aproximar-se das pessoas de forma a compreender um problema ou situação, a 

partir de seu cenário natural41. 

Foram sujeitos da pesquisa os elementos da equipe multidisciplinar atuante 

na EP no período de janeiro a maio de 2015, sendo excluídos servidores que 

estivessem em férias e/ou licença médica. O número de participantes foi 

delimitado no decorrer da pesquisa, visto que o critério para interrupção da coleta 

foi a “saturação dos dados”, definida como a suspensão da inclusão de novos 

participantes a partir do momento em que os dados passam a apresentar 

redundância. Assim, participaram três médicos, um enfermeiro e quatro técnicos 

de enfermagem que atuam da EP e aceitaram participar da pesquisa.  

A coleta de dados obedeceu a dois eixos centrais, a observação 

sistemática direta do processo de trabalho na emergência e a técnica da vinheta. 

No primeiro momento utilizou-se a técnica da observação sistemática 

direta, que consiste em observar as atividades desenvolvidas pelos agentes no 

seu cotidiano, a partir de um roteiro (Apêndice B) que auxilia o pesquisador a 

correlacionar suas observações ao objeto do estudo. A observação foi realizada 

pela própria pesquisadora, no período de janeiro a maio de 2015, perfazendo um 

total de 60 horas, desenvolvida em períodos de duas horas, no ambiente da EP 

do HUAP. Buscou-se observar, prioritariamente, como se desenvolve os fluxos e 

processos de trabalho na emergência mediante o acompanhamento dos 

profissionais, bem como percorrendo a trajetória do usuário desde a sua entrada 

até o atendimento e encaminhamento final. Todas as situações do dia a dia, tanto 

clínicas quanto gerenciais, pertinentes ao estudo, foram observadas e registradas. 

A duração da observação levou em consideração a relevância das 

situações e sua repetição; dessa forma, quando foi possível perceber que não 
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havia mais necessidade de observar, pois determinado aspecto havia sido 

plenamente observado, a técnica ia sendo encerrada. 

Os achados da observação foram registrados em um diário de campo e 

subsidiaram a construção do fluxograma que identificou o processo de trabalho 

executado na EP do HUAP pela equipe multidisciplinar ali atuante. Foram 

observados vários elementos da atenção à saúde realizada pela equipe 

multidisciplinar atuante na unidade. As horas de observação foram distribuídas 

entre o período da manhã e da tarde, não sendo realizadas observações durante 

o período noturno, uma vez que há um baixo índice de procura por atendimentos 

nesse horário e porque neste período houve trocas de plantões entre os 

servidores diurnos e noturnos, facilitando a observação destes participantes, de 

forma que foi possível observar o trabalho executado pela equipe multidisciplinar. 

A segunda técnica de coleta de dados na abordagem qualitativa foi a 

vinheta, que se configurou em importante estratégia para despertar reflexões, pois 

consiste em descrições breves de eventos ou situações das quais os 

respondentes são solicitados a reagir. As descrições podem ser fictícias ou reais, 

mas sempre são estruturadas de modo a explicar informações sobre as 

percepções, opiniões ou conhecimento dos respondentes sobre algum fenômeno 

estudado41. 

A técnica da vinheta foi aplicada aos membros da equipe multidisciplinar da 

EP, utilizando-se como descrição o fluxograma representativo do processo de 

trabalho executado na EP, ou seja, a 1ª versão da linha de cuidado (Apêndice C) 

elaborada pela pesquisadora, que teve por base os registros feitos previamente 

por meio da observação direta. Assim, foi solicitado individualmente aos 

participantes que analisassem o instrumento e colocassem sua percepção a 

respeito do que havia sido apresentado.  

As impressões dos participantes foram captadas no período da manhã, em 

encontros breves, que duraram em média 15 minutos e foram sendo registradas 

no próprio instrumento em que o fluxograma estava impresso, aparentando 

informalidade, o que descontraiu os sujeitos. Objetivou-se obter uma construção 

coletiva acerca da atenção à saúde prestada pela equipe multidisciplinar atuante 

na EP, na perspectiva da integralidade do cuidado. 
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3.5 Aspectos éticos 

O início da coleta de dados se deu a partir da aprovação do protocolo de 

pesquisa, pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUAP da UFF, em 19 de 

dezembro de 2014, com o CAAE nº 39142714.8.0000.5243 e número de Parecer 

924.317 (Anexo A), a fim de cumprir o que preceitua a Resolução n°466/2012, 

aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde. Respeitou-se, portanto, a conduta 

ética que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos, de acordo com os 

quatro referenciais da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e 

justiça. 

Cumpre esclarecer que o projeto quando foi submetido ao CEP tinha por 

título: “Banco de dados da Emergência Pediátrica do Hospital Universitário 

Antônio Pedro: ferramenta gerencial”. Entretanto, no desenvolvimento da 

pesquisa, foi alterado para: “Dados da produção do cuidado na Emergência 

Pediátrica na perspectiva da integralidade: linha de cuidado e ficha de 

atendimento de enfermagem”, pois atende melhor ao conteúdo após coleta e 

análise dos dados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Perfil epidemiológico do atendimento na EP do HUAP a partir de sua 

inserção na rede de assistência à saúde 

No período de 1 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2014 foram 

atendidos na EP do HUAP 2.967 pacientes, dos quais 2.911 foram incluídos neste 

estudo, porque 56 foram excluídos por se tratarem de atendimento a 

adolescentes com idade igual ou superior a 15 anos 11 meses e 29 dias e/ou 

familiares acompanhantes de crianças internadas neste setor. 

Na sequência estão apresentados os dados analisados referente às 

variáveis contidas nas Fichas de Admissão. 

Gráfico 1. Distribuição das crianças atendidas na Emergência Pediátrica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro segundo sexo. Niterói, 2012-2014 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 

 

A análise do Gráfico 1 constata que, dentre as crianças e adolescentes 

atendidas, 1.592 (54,69%) dos atendimentos foram realizados a crianças 

pertenciam do sexo masculino e 1.319 (45,31%) a crianças do sexo feminino. 

Esses dados se assemelham aos encontrados em outros estudos. 

Pesquisa desenvolvida na emergência pediátrica do Hospital Universitário da 

45,31%

54,69%

Feminino Masculino
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Universidade de Mato Grosso do Sul (UFMS), em 2010, mostrou prevalência de 

atendimentos a crianças do sexo masculino (52,2%)42. 

O sexo masculino também é predominante nos atendimentos realizados no 

Pronto Socorro Materno Infantil do Hospital das Clinicas da Faculdade de 

Medicina de Marília, tal como apontado por estudo de 2013, que evidenciou 

proporção de 55,6% de atendimentos a crianças do sexo masculino e de 44,4% a 

crianças do sexo feminino43. 

Pesquisa realizada na emergência de um hospital distrital, de nível 

secundário, localizado em Fortaleza, Ceará, no ano de 2010, também constatou 

que prevaleceram os atendimentos relacionados a crianças do sexo masculino 

(56,14%), não sendo evidenciado a predominância de um nível de risco ao se 

fazer a associação entre classificação de risco e sexo44. 

Gráfico 2. Atendimento à criança por grupo etário na Emergência Pediátrica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 

 

Observando a faixa etária apresentada no Gráfico 2, nota-se 

predominância de atendimento a lactentes, isto é, aqueles entre 29 dias a 2 anos 

de idade (37,38%), seguidas pelos pré-escolares de 3 a 6 anos (22,37%). Fica 

evidente, também, que a proporção de atendimentos às faixas etárias 

correspondentes aos escolares e adolescentes é bem expressiva, totalizando 

3,02%

37,38%

22,37%

17,21%

20,02%

Recém-nascido Lactentes Pré-escolar Escolar Adolescente
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17,21% e 20,02% dos atendimentos, respectivamente. Em menor proporção se 

observa os atendimentos a recém-nascidos, correspondendo a 3,02% dos 

atendimentos. 

Entendendo ser a idade um dado epidemiológico muito importante e 

observando a faixa etária dos atendimentos deste estudo, afirma-se que 62,77% 

deles são crianças menores de sete anos. 

Sabe-se que a criança em seus primeiros anos de vida está em processo 

de maturação imunológica, o que a torna mais suscetível a situações de 

desequilíbrio e a determinadas doenças, mas, na medida em que crescem, 

diminuem sua vulnerabilidade biológica10. 

No Hospital Universitário da UFMS, 59% dos atendimentos refere-se a 

crianças menores de três anos de idade. Esta faixa etária está mais predisposta a 

enfermidades e requer mais atenção por parte do médico pediatra, sendo ela a 

que mais necessita de internação42. 

O presente estudo apresenta casuística semelhante ao da pesquisa 

empreendida no pronto atendimento do Hospital Escola Municipal de São Carlos, 

São Paulo, no ano de 2009, no qual verificou-se que foram registrados 55% dos 

atendimentos a crianças na faixa etária entre 0 e 4 anos45. Concluindo que esta 

faixa etária está mais predisposta a enfermidades e requer mais atenção por parte 

da equipe de saúde do HUAP. 

Gráfico 3. Município de residência das crianças atendidas na Emergência 

Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 

 

43,11%
39,26%

0,80%
7,21%

0,44%
3,81%

0,59%
4,78%

Niteroi São Gonçalo Tanguá Itaboraí Silva Jardim Maricá Rio Bonito Outros
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A análise do município de origem das crianças atendidas na EP, permite 

visualizar, por meio do Gráfico 3, que 1.255 (43,11%) dos atendimentos efetuados 

são oriundos do município de Niterói, onde a unidade está inserida; seguido pelo 

município de São Gonçalo, com 1.143 (39,26%) atendimentos. Cabe ressaltar que 

o HUAP é referência para atendimento terciário e quaternário na Região 

Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro, que corresponde a 2.772 (95,20%) 

do total dos atendimentos na EP, abrangendo os municípios de Niterói, São 

Gonçalo, Tanguá, Itaboraí, Silva Jardim, Maricá e Rio Bonito. Outros municípios 

que não pertencem a esta região de saúde somam 139 atendimentos, 

correspondendo a 4,78% do total.  

Dados de um estudo realizado em uma Unidade de Emergência em 

Maceió, Alagoas, em 2010, mostra que, em relação à procedência dos 

atendimentos, a grande maioria dos atendimentos foi realizada com crianças e 

adolescentes moradores de Maceió (81,1%) ou residentes em municípios mais 

próximos à capital, os quais compõem a primeira microrregião e saúde de 

Alagoas46. 

Achados de outros estudos também demonstram grande procura por 

residentes do município e municípios mais próximos à unidade de emergência 

pesquisada43. 

Gráfico 4. Horário de procura por atendimento na Emergência Pediátrica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 

 

47,23%
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Com relação aos horários de atendimento, classificados de acordo com os 

horários de plantão da instituição, pode ser visualizado no Gráfico 4 que, das 7h 

às 13h, foram atendidas 1.375 (47,23%) crianças; das 13h às 19h foram 

atendidas 1.275 (43,80%) e, das 19h às 7h, 261 (8,97%%) atendimentos. 

Nossa casuística corrobora com estudo desenvolvido no Hospital 

Universitário na UFMS, que evidenciou que o horário de maior procura por 

atendimento ocorre entre 12h e 16h (28%)42, horário que se encontra na 

intersecção dos períodos de maior atendimento na EP do HUAP. 

Gráfico 5. Destino das crianças após a finalização do atendimento na Emergência 

Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 

 

Em relação ao desfecho dos atendimentos, o Gráfico 5 mostra que a 

maioria das crianças (n=2.192; 75,30%) recebeu alta para residência após 

consulta ou internação na EP; 455 (15,63%) dos pacientes foram encaminhados 

para internação em outras unidades do hospital (pediatria, Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal - UTIN, UTI de adulto, unidade de doenças infectoparasitárias 

- DIP e otorrinolaringologia); 188 (6,45%) atendimentos foram encaminhados ao 

ambulatório do HUAP; 26 (0,89%) crianças foram encaminhadas ao centro 

cirúrgico; 16 crianças (0,54%) foram referenciadas a outras instituições 

hospitalares. No período investigado, ocorreram 5 (0,17%) óbitos, 11 (0,37%) 

crianças foram encaminhadas a outras unidades do hospital e 19 (0,65%) 

75,30%

15,63%
6,45%

0,89% 0,65% 0,17% 0,54% 0,37%

Destino dos Pacientes
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crianças evadiram-se da unidade e as medidas frente ao conselho tutelar foram 

providenciadas. 

Como observado, quanto à evolução dos atendimentos, a grande maioria 

obteve alta. 

Estudo realizado no pronto socorro pediátrico do Hospital Universitário da 

UFMS, em 2010, encontrou valor semelhante: 82% dos atendimentos foram 

liberados para tratamento em domicilio; 17,9% foram internados, sendo que 

13,5% foram para enfermarias do hospital; 2,3% foram para o centro de 

tratamento intensivo do hospital; 1,2% foram para o berçário do hospital; 0,8% 

foram transferidos para internação em outros hospitais e 0,1% foram para UTI 

neonatal42. 

Gráfico 6. Procedimentos de enfermagem executados frente aos problemas 

apresentados pelas crianças atendidas na Emergência Pediátrica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014 (n=7.375) 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 

 

Foram computados 7.375 procedimentos de enfermagem frente aos 

problemas apresentados pelas crianças atendidas na EP, que envolveram 

medicações pelas diversas vias, punção venosa, terapia de hidratação venosa, 

nebulização e outros, conforme o Gráfico 6. 
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Este estudo evidenciou que a punção venosa foi o procedimento de 

enfermagem mas realizado e que os exames de sangue foram os mais 

solicitados. Tais achados coincidem com estudo realizado no pronto socorro 

pediátrico do Hospital Universitário da UFMS no ano de 201042 e no estudo 

realizado no pronto socorro materno-infantil de um Hospital Universitário de 

Marília, São Paulo, em 201343. 

Gráfico 7. Procedência das crianças atendidas na Emergência Pediátrica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014  

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 

 

Com relação à demanda, constata-se que 1.866 (64,10%) dos 

atendimentos derivou de demanda espontânea e 568 (19,51%) de 

encaminhamentos realizados pelo ambulatório do HUAP. A Central Reguladora 

encaminhou, por meio das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 200 (6,28%) 

das crianças atendidas na EP; de outras unidades hospitalares foram 

encaminhados 269 (9,24%) crianças. Outras unidades do HUAP contribuíram com 

8 (0,27%) dos atendimentos, conforme constatamos pela análise do Gráfico 7. 
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Gráfico 8. Atendimentos derivados de livre demanda na Emergência Pediátrica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014 (n=1.866) 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 

 

Conforme observado no Gráfico 8, dos 1.866 atendimentos de livre 

demanda, 1.208 são crianças oriundas de casa e que fazem acompanhamento 

nos ambulatórios do HUAP, correspondendo a 55% desses atendimentos, 

proporção muito próxima das crianças atendidas sem nenhuma ligação com o 

HUAP, que representa 45% desse total, mostrando que os pais ainda procuram a 

emergência dos hospitais para resolução dos agravos de saúde de seus filhos. 

Partindo da análise desses dados, constata-se que, no período analisado, 

o maior acesso ao serviço se deu por demanda espontânea. 

Corroborando com os achados sobre a procura por demanda espontânea, 

estudo realizado em um hospital pediátrico de urgência de referência na rede 

pública de Belo Horizonte demonstrou que a preferência das mães pelo 

atendimento prestado no pronto socorro infantil deve-se, principalmente, à 

resolutividade, facilidade de acesso, especificidade para o atendimento de 

crianças pelo pediatra, mesmo que estas não estejam apresentando sinais de 

gravidade que requerem atendimento de urgência47. 

Ainda em relação aos achados sobre demanda espontânea, estudos 

encontrados na literatura demonstram, ainda, a preferência das mães pelo 

atendimento prestado nos serviços de emergência, não apenas pela localização 

geográfica, mas também pela resolutividade, qualidade do serviço, garantia e 

agilidade no acesso, por experiências positivas no passado, pelo acolhimento 

prestado e pela avaliação que o mesmo faz do seu estado de saúde43,47-49. 
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Corroborando com estes estudos, nossa casuística aponta que 55% dos 

atendimentos por demanda espontânea são de crianças acompanhadas nos 

ambulatórios de especialidades do HUAP. 

Em estudo do Hospital Pediátrico de Lisboa, com 115 crianças e seus 

acompanhantes, verificou-se que 86,1% dos acompanhantes que recorreram 

inapropriadamente ao serviço de urgência pediátrica o fizeram porque se sentem 

mais seguros e confiantes, 65,2% consideraram que os médicos são mais 

experientes e confiantes e 61,7% afirmaram que optaram por uma consulta no 

serviço de emergência pediátrica devido à compatibilidade do horário com os 

seus empregos e vidas cotidianas48. 

Fica claro, portanto, que a finalidade para o uso da procura por serviço de 

emergência é diferente daquela identificada pelo profissional da instituição, 

definida no modelo biológico e na organização do trabalho. O usuário busca o 

serviço para a solução de suas necessidades que, graves ou não naquele 

momento, lhe trazem angústia e desconforto47. 

Evidencia-se, ainda, que a concepção de urgência/emergência para as 

mães é bem diferente daquela adotada pela instituição. Há um descompasso 

entre o sentir das mães e a realidade do serviço, o que gera conflitos, insatisfação 

e uma demanda espontânea que acaba por inverter a hierarquização da atenção 

à saúde47.  

Neste movimento de reflexão, os estudos reforçam a ideia de que a maioria 

das admissões nos serviços de emergência pediátrica é inapropriada e que 

deveria ser solucionada ao nível dos cuidados primarios48. 
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Gráfico 9. Prevalência dos atendimentos realizados na Emergência Pediátrica do 

Hospital Universitário Antônio Pedro segundo Capítulos do Código Internacional 

de Doenças (CID10). Niterói, 2012-2014  

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 

 

Analisando os motivos da procura pelo atendimento na EP do HUAP, 

emergiram 308 diferentes motivos entre queixas, diagnósticos e hipótese 

diagnósticas. As motivações diferem justamente porque, como já apresentado, a 

EP do HUAP atende crianças que são encaminhadas pela central reguladora, as 

quais, na maioria das vezes, já foram diagnosticadas, mas também recebe 

crianças que vem de outras unidades do HUAP e de demanda espontânea, que, 

em geral, dão entrada ainda sem diagnóstico. 

A maioria dos diagnósticos e queixas encontradas (80,04%) estão 

concentradas em oito Capítulos da CID10, quais sejam: Capitulo X - Doenças do 

aparelho respiratório; Capitulo XVIII - Sintomas, Sinais e achados anormais para 
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os quais não houve diagnóstico classificatório em outra parte; Capitulo VI - 

Doenças do sistema nervoso; Capitulo I - Doenças infecciosas e parasitárias; 

Capitulo XI - Doenças do aparelho digestivo; Capitulo XX - Doenças relacionadas 

a causas externas de morbilidade e mortalidade; Capitulo XIX - Doenças por 

lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas e, 

por fim, as doenças referentes ao Capitulo XIV - Doenças do aparelho 

geniturinário. 

Gráfico 10. Prevalência das doenças do aparelho respiratório (Capítulo X CID10) 

nos atendimentos realizados na Emergência Pediátrica do Hospital Universitário 

Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014 (n=793) 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 

 

O estudo mostra que as doenças respiratórias foram as causas prevalentes 

de atendimento na EP do HUAP, correspondendo a 26,72% (n=793) do total. O 

Gráfico 10 aponta que, entre as doenças respiratórias, as mais predominantes 

nos atendimentos foram as infecções agudas de vias aéreas superiores, em 

especial as pneumonias (25,32%); as doenças crônicas de vias aéreas inferiores, 

sobretudo asma (21,02%); e as infecções agudas de vias aéreas inferiores 

representadas pelas bronquites (20,05%). 

4,11%

25,32%

0,38%

0,64%

0,38%

10,41%

0,38%

6,85%

20,05%

0,25%

21,07%

10,02%

Sinusite

Pneumonia

Laringo Málacia

Laringite

Hipertensão Pulmonar

Corisa

Cisto Pulmonar

Bronquiolite

Bronquite

Abscesso Pulmonar

Asma

Amigdalite

% de Prevalência



58 

Resultado semelhante foi encontrado em 2010, em um estudo realizado no 

Hospital Universitário da UFMS, no qual se evidenciou maior de doenças de 

causa respiratória (42,8%), sendo as pneumonias responsáveis por 35,9% dos 

casos42. 

Estudo realizado em 2013, em Marília, São Paulo, por sua vez, mostrou 

semelhança com os resultados do presente estudo ao evidenciar que, dentre as 

queixas mais prevalecentes por capitulo da CID10, estão as doenças do aparelho 

respiratório com 35,4% dos atendimentos com maior proporção de infecções 

agudas das vias aéreas superiores (21,8%)43. 

Gráfico 11. Prevalência de sintomas, sinais e achados anormais de exames 

clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte (Capitulo XVIII R00-

R99) nos atendimentos realizados na Emergência Pediátrica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014 (n=327) 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 

 

A análise do Gráfico 11 destaca a relevante ocorrência de diagnósticos 

referente ao Capítulo XVIII da CID10. A ocorrência de atendimentos em razão de 

sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não 

classificados em outros capítulos correspondeu a 11,02% (n=327) dos 

atendimentos.  
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O Gráfico 11 representa os pacientes que trazem queixas para as quais 

não houve um diagnóstico classificatório, o que não se espera, já que almeja-se 

que sinais e sintomas sejam transformados em hipóteses diagnósticas. Tal 

ocorrência se deve, possivelmente, a caracterização deste capítulo referir-se a 

casos para os quais não se pode chegar a um diagnóstico preciso, mesmo depois 

de investigado os dados relacionados; sinais e sintomas existentes no momento 

da primeira consulta que se mostrem de caráter transitório e cujas causas não 

possam ser determinadas; diagnósticos provisórios atribuídos a um paciente que 

não retornem a consulta para aprofundamento da investigação do diagnóstico ou 

para a assistência; casos encaminhados a outros locais para investigação ou 

tratamento antes que fosse feito o diagnóstico; casos para os quais não foi 

possível estabelecer um diagnóstico mais preciso por qualquer outra razão; 

alguns sintomas para os quais se fornece informações complementares e que 

representam por si só problemas na assistência médica50. 

Assim, analisando o motivo da procura, observa-se que, dos 327 

atendimentos relativos ao Capítulo XVIII, 45,79% refere-se à presença da febre 

como o único fator mobilizador para procura pelo atendimento; 11,21% dos 

atendimentos deveu-se à febre associada à dor abdominal; 9,03% à vômito; e 

8,72% à tosse. 

Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo de 2010, cujos 

dados apontaram que, dentre os sintomas inespecíficos, a febre, como única 

queixa que motivou os pais a levarem seus filhos ao pronto socorro, foi a mais 

prevalente, com 61% dos casos42. 

Estudo de 2013 também evidenciou a presença da febre como sendo o 

fator mobilizador para a procura pelo serviço de urgência/emergência em 51,8% 

dos atendimentos47. 

Embora a febre nem sempre seja considerada pelo profissional de saúde 

como sinal de gravidade e tecnicamente, por si só, não justifique a procura pelo 

serviço de saúde, para as mães isso é motivo de preocupação e ansiedade. 

Alguns estudos referem-se aos sentimentos e comportamentos dos pais diante 

dessas situações tão frequentes na infância, enfatizando especialmente o medo 

de consequências da febre, como convulsões e delírios47. 
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Gráfico 12. Prevalência das doenças do sistema nervoso (Capítulo VI G00-G99) 

nos atendimentos realizados na Emergência Pediátrica do Hospital Universitário 

Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014 (n=281) 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 

 

As doenças do sistema nervoso representam a terceira maior prevalência 

de atendimento a crianças e adolescentes na EP do HUAP, equivalente a 281 

(9,48%) dos casos. Desses, as neuropatias corresponderam a 40,94%, seguidas 

pelas convulsões (18,11%) e cefaleia (9,78%). Estes dados apontam para uma 

grande demanda por atendimento a crianças com doenças crônicas.  

Dos casos relativos às doenças do sistema nervoso, 23,88% foram 

encaminhados para a EP pelo ambulatório por apresentarem algum tipo de 

agravo à saúde durante a consulta, e 54,47% procuraram pelo serviço por livre 

demanda, sendo eles já acompanhados nos ambulatórios de especialidades do 

HUAP.  

A crescente demanda por tecnologia avançada, utilizada no cuidado ao 

pré-termo durante o período de internação nas UTI neonatais, tem garantido 

maior sobrevida a este grupo de pacientes, no entanto, apesar da redução da 

mortalidade no período neonatal, a incidência de morbidades crônicas que 

evoluem entre os sobreviventes, como o déficit de crescimento e o atraso do 
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neurodesenvolvimento, não tem tido redução significante. Dessa forma, a 

existência de morbidades em vários níveis tem feito aumentar as doenças 

crônicas, fazendo com que o acompanhamento após a alta hospitalar seja uma 

extensão dos cuidados empregados na UTI neonatal. 

Os casos de doenças crônicas normalmente requerem tratamentos 

prolongados, e, na maioria das vezes, a necessidade de reinternações 

frequentes, seja para exames, tratamento ou algum episódio de crise. O hospital, 

nesse caso, assume papel importante no decorrer deste processo e os 

responsáveis por essas crianças o elegem como referência, pelo fato de fazerem 

acompanhamento nos ambulatórios da instituição. 

Os Gráficos 13 e 14 apresentam os casos que, juntos, correspondem a 

13,77% de todos os atendimentos realizados na EP do HUAP no período 

analisado, cujas causas de procura por atendimento referem-se às doenças 

infecciosas e parasitárias e às doenças do aparelho digestivo.  

Segundo estudos realizados em outras instituições, as doenças infecciosas 

e parasitárias correspondem à segunda causa de internação hospitalar, e as 

doenças do aparelho digestivo à terceira causa de internação, sendo a diarreia 

responsável pela maior parte dos atendimentos49, tal como evidenciado neste 

estudo. 

Gráfico 13. Prevalência das doenças infecciosas e parasitárias (Capítulo I A00-

B99) nos atendimentos realizados na Emergência Pediátrica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014 (n=247) 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 
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Gráfico 14. Prevalência das doenças do aparelho digestivo (Capítulo XI K00-K93) 

nos atendimentos realizados na Emergência Pediátrica do Hospital Universitário 

Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014 (n=154) 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 

 

Gráfico 15. Prevalência das doenças relacionadas a causas externas (Capítulo 

XX V01-Y98) nos atendimentos realizados na Emergência Pediátrica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014 (n=126) 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 
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As causas externas de morbidade e mortalidade representam o segundo 

maior grupo de prevalência por atendimento, cujo principal agravo, em um estudo 

realizado em um hospital de emergência da rede pública de São Paulo, foi o 

traumatismo de cabeça43. Esta situação não coincide com a realidade de outros 

serviços de emergência pediátrica, nos quais os acidentes aparecem em primeiro 

lugar. Em nossa casuística, os acidentes com traumatismos contribuíram com 

4,76% dos casos referentes a este capítulo. A baixa incidência pode se em razão 

de o HUAP não ser referência para casos de acidente.  

No entanto, os acidentes com animais peçonhentos corresponderam a 

29,36% dos atendimentos cujas causas estão descritas no Capítulo XIX do 

CID10, sendo 13,49% causados por repteis, 11,11% causados por aranhas e 

4,76% causados por lacraias. Esses índices correspondem ao fato de que o 

HUAP é referência para esse tipo de acidente na Região Metropolitana II. 

Gráfico 16. Prevalência das doenças por lesões, envenenamentos e algumas 

outras consequências de causas externas (Capítulo XIX S00-T98) nos 

atendimentos realizados na Emergência Pediátrica do Hospital Universitário 

Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014 (n=89) 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 
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No que tange aos problemas descritos no Capítulo XIX, destaca-se o 

abuso sexual, causa de 50,56% dos atendimentos realizados na EP. Cumpre 

esclarecer que o HUAP é referência na Metropolitana II para atendimento destes 

tipos de casos.  

Do total de atendimentos relativos à abuso sexual, 40% corresponderam à 

faixa etária de 11 a 15 anos, seguida pelas crianças com idade entre 3 e 6 anos 

(28,88%), crianças de 7 a 10 anos (24,44%), e, por fim, 6,66% foram 

atendimentos de crianças menores de 3 anos. Em relação à procedência, 

observou-se que a demanda espontânea representou 40% dos casos, 11,11% 

foram encaminhados pelo ambulatório de HIV do HUAP e, 48,88% foram 

encaminhadas por outras instituições, como delegacia, Instituto Médico Legal e 

Conselho Tutelar. 

As intoxicações corresponderam a 12,35% dos casos relacionados a este 

capítulo, entre as quais, as crianças de 7 a 10 anos representaram 36,36% das 

exposições, e as crianças na faixa etária de 3-6 anos e àquelas com idade entre 

29 dias e 2 anos representam uma taxa de 27,27%, cada. Crianças com idade até 

28 dias apresentaram uma taxa de exposição à intoxicação correspondente a 

9,09% dos casos analisados.  

As intoxicações nas crianças com idade entre 1 a 4 anos podem ser 

justificadas pela curiosidade e agilidade delas, enquanto nas crianças na faixa 

etária 5-10 anos pode se dever ao afastamento de suas residências, expondo-os 

a perigos e riscos ambientais como acidentes com animais peçonhentos e 

contaminação por metais em terrenos baldios, por exemplo51.  
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Gráfico 17. Prevalência das doenças do aparelho geniturinário (Capitulo XIV N00-

N99) nos atendimentos realizados na Emergência Pediátrica do Hospital 

Universitário Antônio Pedro. Niterói, 2012-2014 (n=84) 

 

Fonte: Fichas de Admissão da Emergência Pediátrica do HUAP, 2012-2014 

 

Neste estudo, as doenças do aparelho geniturinário corresponderam a 

2,88% do total dos atendimentos, dos quais 71,42% foram em decorrência das 

infecções do trato urinário. A literatura indica que as doenças geniturinárias são 

causas de aproximadamente 2,2% dos casos de internação hospitalar49. 

4.2 Atenção prestada pela equipe multidisciplinar na produção do cuidado 

na EP na perspectiva da integralidade 

A abordagem qualitativa do estudo teve como resultado a caracterização 

da linha do cuidado, que traduz a atenção prestada pela equipe multidisciplinar 

em diferentes etapas da produção do cuidado na EP do HUAP, na perspectiva da 

integralidade do cuidado através do uso da ferramenta “Fluxograma Analisador do 

Modelo de Atenção do Serviço de Saúde” (Apêndice D). 

Mediante observação direta do cotidiano do processo de trabalho na EP do 

HUAP, pode-se constatar que a organização deste trabalho apresentou 

momentos bem diferenciados: a recepção e acolhimento, o atendimento às 

urgências e emergências, assistência aos pacientes internados e/ou em 
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observação e a atenção ao usuário com demanda de necessidade de saúde não 

urgente. 

A criança e sua família chegam à unidade de EP do HUAP por caminhos 

diversos: unidades básicas de saúde, UPA e outras instituições hospitalares 

através das centrais reguladoras; encaminhadas pelo ambulatório e outras 

unidades do HUAP e, ainda, por demanda espontânea, entendida aqui como 

crianças oriundas de suas residências ou outras localidades. 

O regulamento técnico dos sistemas de urgência e emergência preconiza 

que os serviços de emergência sejam providos de acolhimento com triagem 

classificatória de risco e atendimento subsequente, conforme a necessidade do 

caso. Em situação de demanda inadequada, o regulamento preconiza que ocorra 

o redirecionamento do paciente para a devida inserção no sistema de atenção à 

saúde ou para prosseguimento do tratamento2.  

No entanto, a grande crise, que envolve a redução de recursos humanos 

pelo qual o HUAP vem passando, levou à desativação do grupo de acolhimento, 

sendo seus componentes realocados em outras unidades de atenção. Dessa 

forma, famílias que procuram atendimentos para suas crianças sob livre demanda 

passam pela recepção do hospital, onde lhes é indicado o caminho da EP. 

Chegando ao setor, cuja porta de entrada localiza-se ao lado do posto de 

enfermagem, na maioria das vezes, é acolhida pelo profissional de enfermagem 

que, por meio de escuta, identifica o problema de saúde e solicita a presença do 

médico pediatra, que faz uma avaliação da demanda, gerando ou não uma 

consulta médica. Caso a demanda da criança não caracterize atendimento na 

emergência, ela e sua família serão referenciadas à rede ou ao domicílio com 

orientações para saúde.  

Observa-se que o atendimento de quem chega, atende ao princípio do 

sistema, que garante o livre acesso ao atendimento de saúde. Muitas vezes 

chegam crianças cujos acompanhantes necessitam apenas de orientações e 

solicitam estratégias educativas essenciais para resolutividade dos casos, como, 

por exemplo, mudanças de dieta ou casos simples de virose, o que não 

caracteriza atendimento de urgência e abertura de BE, tal como se observa na 

fala de um profissional: 
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[...] Sabe, mãe, isso é uma virose, a febre pode durar de 3 a 4 dias, 

você deve evitar dar muito remédio, só mesmo o da febre, e ela deve 

tomar muito liquido, se ela não melhorar você deve levar ela no posto 

ou na UPA mais próxima da sua casa (P3). 

No caso da necessidade da consulta médica e/ou se tratar de criança 

referenciada, a família será orientada para abertura do BE. 

[...] a regulação da emergência pediátrica mudou; antigamente, as 

crianças chegavam de qualquer jeito, agora não, elas vêm com uma 

referência, porque já existe, bem ou mal, uma estrutura lá fora (P5). 

[...] o médico da unidade que deseja a vaga entra em contato com o 

médico da EP, informando as condições da criança. Com isso, a gente 

sabe que a criança vai chegar assim, assim, assim (...), daí, então, já 

deixamos tudo preparado para quando ela chegar (P2). 

Após a abertura do BE será definido um projeto terapêutico, que inclui 

diagnóstico, tratamento/internação, promoção e prevenção para o atendimento 

com a participação dos profissionais de saúde atuantes na unidade. 

O projeto terapêutico adquire um formato definitivo pela maneira como 

certo modelo de atenção à saúde realiza o encontro entre a capacidade de 

produzir certas práticas de saúde e o modo das necessidades de saúde como seu 

problema de ação tecnológico, incorporando-as nos seus objetivos30. 

[...] quando sabemos que foi dada a vaga, logo acionamos o serviço de 

higienização para preparar o leito, o nutricionista e o serviço social para 

que fiquem cientes do tipo de atendimento que teremos, para que eles 

também possam se organizar (P2). 

Percebe-se, na análise desse processo, uma série de atividades que 

dispararam novos processos entre outras áreas da organização. Sendo assim 

evidenciada as integrações para o bom atendimento ao usuário. 

A linha do cuidado funciona com base nos projetos terapêuticos, 

entendidos como um conjunto de atos assistenciais pensados para resolver 

determinado problema de saúde do usuário, com base em uma avaliação de 

risco. Ele ganha materialidade se for executado através da ação do trabalho sobre 
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o usuário “portador de problema de saúde” e, isto ocorrendo, deixa de ser projeto 

para se transformar em atos concretos assistenciais36. 

Os pacientes com potencial risco de vida têm sempre seu atendimento 

priorizado. Neste momento, observa-se que os profissionais da equipe de saúde 

do setor organizam suas ações para o restabelecimento da vida, o que remete ao 

trabalho em equipe e à articulação entre as diferentes categorias profissionais no 

atendimento às situações de urgência e emergência.  

[...] na passagem de plantão, a primeira coisa que a gente faz é 

verificar se tudo está em ordem, se os equipamentos estão ok, se tudo 

está pronto para um atendimento de urgência, para não haver corre-

corre (P6). 

[...] a gente já olha e já percebe que a criança não está bem, daí já 

vamos preparando tudo até o médico chegar (P2). 

[...] a primeira coisa que eu vejo é se a criança precisa de oxigênio e se 

tem uma veia “pega” (P1). 

Esse achado corrobora com os resultados de um estudo que destaca a 

importância da integração e articulação das diferentes categorias profissionais e 

ramos do conhecimento em prol de uma assistência oportuna e livre de riscos, 

pautada na troca, cooperação e respostas imediatas ao usuário nas unidades de 

emergências hospitalares52. 

Com a definição do diagnóstico e da confirmação do problema de saúde, a 

criança e sua família passarão a receber o atendimento de vários profissionais de 

saúde, será avaliada por especialistas, terá à sua disposição as tecnologias 

disponíveis na unidade hospitalar e/ou em outras unidades, caso seja necessário. 

Poderá, ainda, ser submetida a determinados procedimentos, como, por exemplo, 

coleta de material biológico para exames, exames de imagem, medicação e 

observação por um período máximo de 12 horas.  

[...] tem muito profissional trabalhando junto, acho que temos um 

relacionamento bom, a gente troca informações, discute condutas (P7). 
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[...] existe respeito mútuo, respeita-se muito o conhecimento da 

enfermagem (...), porque a gente sabe o que está fazendo e eles nos 

respeitam (P1). 

[...] existe um respeito grande entre as categorias, tem um trabalho em 

equipe e, é lógico, que nem todo mundo é igual, mas, de um modo 

geral, é muito bom, somos reconhecidos, e trabalhamos demais (P4). 

Caso a criança tenha a sua necessidade de saúde atendida, ela receberá 

alta hospitalar e será encaminhada ao domicílio com orientações de promoção e 

prevenção, bem como será referenciada à rede básica ou ao ambulatório de 

especialidades do HUAP, através da solicitação de “continuidade de atenção” 

feita pelo médico responsável pelo seu atendimento na EP. 

No entanto, se a necessidade de saúde não for resolvida no período de 12 

horas, ela deverá ser internada nas unidades especializadas do hospital. Não 

havendo vagas nessas unidades, ela deverá ser internada na EP até que se libere 

a vaga. Caso o HUAP não possua a especialidade que a criança necessite, ela 

terá vaga solicitada pelo plantonista médico em outras unidades, por meio da 

central reguladora, a fim de assegurar que sua saúde seja restabelecida na 

integralidade e possa continuar seu ciclo de desenvolvimento. 

[...] tudo complica quando o quadro da criança se agrava e precisa de 

uma unidade de terapia intensiva. Como não temos essa unidade no 

hospital, ficamos de mãos atadas; a rede tem poucos leitos e os 

hospitais privados credenciados pelo SUS, na maioria das vezes, estão 

lotados. Isso nos causa muita ansiedade (P2). 

Neste contexto, percebe-se uma situação de ruído, definida como aquela 

na qual o que foi pactuado em equipe não está sendo cumprido, gerando 

estranhamento e acarretando prejuízo para o cuidado dos pacientes, para o 

processo de trabalho e para o modelo de atenção18. 

A partir da análise dos resultados, cabe destacar que além da atenção 

prestada às crianças que permanecem internadas, em observação e os 

atendimentos em que o risco de vida é eminente, a equipe de saúde atuante na 

EP divide-se na atenção aos pacientes que necessitam de consulta médica, 

procedimento de enfermagem, exames e medicações. Essa demanda é 
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constituída por pacientes que buscam na EP a solução para os mais diversos 

problemas sociais e de saúde. Essa diversidade de tarefas gera sobrecarga de 

trabalho entre os profissionais, visto que é complexo realizar múltiplas atividades 

ao mesmo tempo, especialmente em se tratando de cuidado prestado à clientela 

infantil, estando ela em estado grave ou não.  

De acordo com alguns estudos, as condições de infraestrutura para o 

trabalho, como espaço físico inadequado para realização das atividades 

assistenciais, e a insuficiência de profissionais de enfermagem propiciam tensões 

e conflitos que se manifestam de forma intensa e estressante, configurando-se 

como condições impróprias para o trabalho e ameaçando a saúde do trabalhador 

que atuam no serviço hospitalar de emergência53. 

[...] às vezes fica difícil (...), somos a mesma equipe para atender as 

crianças internadas e as que estão em observação que também 

demandam atenção e muitos procedimentos, muitas vezes dolorosos 

(...), é difícil (P5). 

Somam-se a isso a insuficiência de materiais e o sucateamento de 

equipamentos, que contribuem para dificultar a realização do cuidado. 

Cabe destacar que essas dificuldades são encontradas na maioria das 

unidades de emergência e urgência do País. Elas são visivelmente expressas por 

meio de estrutura física e tecnologia inadequada, insuficiência de equipamentos, 

recursos humanos limitados, capacitação insuficiente para o trabalho, baixa 

cobertura do atendimento pré-hospitalar móvel, número insuficiente de UPA e 

insuficiente retaguarda para transferência de pacientes54. 

Pesquisa realizada em um serviço público de urgência pediátrica 

evidenciou a heterogeneidade dos atendimentos, contrariando a vocação do 

serviço idealizado como referência para casos agudos. Os médicos ressentiam-se 

de assistir crianças que deveriam estar sendo atendidas no cuidado primário, 

expressando preocupação com as mais graves, que também chegavam 

necessitando de cuidados que não estão disponíveis em outros níveis do 

sistema15. Esses achados são também encontrados no nosso estudo, como 

constatado durante a observação direta. 
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[...] nosso serviço é frequentado por crianças com doenças mais 

simples, e as famílias o utilizam como porta de entrada para o sistema 

e isso interfere no atendimento aos pacientes agudos. Muitas vezes as 

mães só querem a abertura da carteirinha do HUAP (P4). 

[...] a insegurança quanto à qualidade da assistência prestada no nível 

básico de atenção, como muitas mães falam que trazem os filhos aqui 

porque o médico do programa de saúde da família não entende muito 

de criança (...); na hora da urgência, a mãe corre para o local que ela 

sabe que resolve, elas dizem que trazem aqui porque sabem que vai 

serão realizados exames e medicação, e quando vão ao posto, além 

de ter que esperar, não resolvem o problema de seus filhos (P3). 

Faz-se importante compreender e salientar que o significado de urgência 

para os profissionais e para a população são distintos, como também são 

diferentes os conceitos de doença e saúde nas suas definições biomédicas e nas 

representações e práticas, que variam segundo segmentos e culturas da 

sociedade. Para os profissionais, as urgências estão relacionadas às patologias 

que comprometem a vida ou função vital importante. Para a população, as 

urgências relacionam-se a necessidades variadas, incluindo aflição, angústia, 

abandono e miséria, que requerem ajuda e ou assistência, com solução imediata 

a uma dificuldade passageira54. 

Em razão da complexidade das relações que acontece nos processos de 

trabalho em serviços hospitalares de emergência, o Ministério da Saúde enuncia 

o Fluxograma Analisador como uma importante ferramenta teórica para reflexão 

sobre a atuação da equipe na operacionalização do trabalho e na construção da 

relação de acolhimento do usuário35. 

Nessa linha de raciocínio, podemos considerar a utilização do Fluxograma 

Analisador como instrumento potente que proporciona autoanálise e autogestão 

ao identificar as fragilidades e os interesses envolvidos na distribuição e na 

organização do processo de trabalho na EP do HUAP. 
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5. PRODUTOS DA PESQUISA 

5.1 Produto I: Versão final da linha de cuidado da EP do HUAP 
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5.2 Produto II: Ficha de atendimento de enfermagem na emergência 

pediátrica 

O conhecimento das características da população que frequenta a EP do 

HUAP, obtido através do levantamento dos dados contidos na Ficha de 

Admissão, tornou-se uma valiosa ferramenta que permitiu traçar o diagnóstico 

situacional da unidade, com o objetivo de reestruturar as ações de enfermagem 

neste setor adequando-as às exigências do SUS. 

No entanto, no decorrer do estudo, identificou-se a necessidade de dados 

que pudessem contribuir para o planejamento sistematizado das ações de 

enfermagem, que envolve cada atendimento visando à integralidade do cuidado. 

Neste contexto, o estudo propõe a construção de um novo instrumento de 

coleta de dados a que chamamos de “Ficha de Atendimento de Enfermagem na 

Emergência Pediátrica” que possa identificar o tipo de cuidado, o grau de 

gravidade, o nível de dependência dos cuidados de enfermagem e a estimativa de 

recursos humanos e materiais necessários para a implementação de uma 

assistência de qualidade. 

Neste movimento de reflexão, a construção da “Ficha de Atendimento de 

Enfermagem na Emergência Pediátrica” foi formulada em quatro etapas. 

▪ Primeira etapa: identificação  

Como o próprio título diz, ela identifica a criança no aspecto de sua 

individualidade, bem como em relação a sua problemática de saúde apresentada, 

tais como: nome, idade, data e hora em que chegou à EP, quem a acompanha, 

município de origem e escolaridade. Traz também informações sobre a queixa 

que a fez procurar esta unidade hospitalar, a impressão diagnóstica do problema, 

doenças pré-existentes, permitindo ao enfermeiro situar-se quanto ao quadro 

patológico atual da criança. 

▪ Segunda etapa: avaliação inicial de enfermagem  

Esta etapa refere-se a uma avaliação inicial da criança e seu familiar, na 

qual se busca subsídios para o planejamento dos cuidados de enfermagem, que 

deverão ser desenvolvidos pela equipe afim de reestabelecer integralmente a 

saúde da criança que nos procura. Nela encontramos um breve exame físico que 
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inclui a verificação de sinais vitais, mensuração de perímetros, estatura e peso, 

além de dados coletados por meio de inspeção, palpação, percussão e ausculta, 

com o objetivo de identificar sinais normais e anormais nos diversos sistemas 

biológicos. Possui, também, uma avaliação em relação ao risco para segurança 

do atendimento a essa criança, incluindo questões em relação à queda, lesão por 

pressão, flebites entre outros. 

▪ Terceira etapa: dados complementares  

Procurou-se, aqui, determinar fatores ambientais, sociais, características 

pessoais, hábitos e comportamentos que afetem a saúde e facilitem o surgimento 

de novos agravos de saúde, bem como são investigados os hábitos de vida 

pessoal nos níveis psicossocial, psicoespiritual e psicológico, que sejam capazes 

de influenciar a assistência de enfermagem, e que necessitem de intervenções 

especiais do enfermeiro ou mesmo simples ajuste do próprio paciente ou familiar 

durante o período da internação ou após a internação através dos 

encaminhamentos. 

▪ Quarta etapa: impressões do entrevistador  

Por fim, temos um espaço reservado para o registro das impressões 

percebidas em relação à criança e ao seu acompanhante sentidas pelo 

entrevistador durante a coleta de dados. 
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FICHA DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM NA EMERGÊNCIA 

PEDIATRÍCA 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Nome:___________________________________________ 

BE:_______________ Data:___/___/___ Hora:_________ 

Município:__________________________________________ 

Idade:_____________________ Sexo: (   ) M     (   ) F 

Escolaridade: (  ) Pré-escola  (  ) Fundamental  (  ) Primeiro Grau  (  ) Não 

frequenta a escola 

Trazido por: (  ) Familiar: grau de parentesco:___________(  ) Outros:__________ 

Procedência: (  ) Domicílio  (  ) Domicílio PAC/HUAP  (  ) Ambulatório HUAP   

(  ) UPA (   ) Outros Hospitais (   ) Outros:___________ ____________________ 

Queixa principal:___________________________________________________ 

Impressão diagnóstica:______________________________________________ 

Doença pré-existente:_______________________________________________ 

Medicamentos em uso:______________________________________________ 

Internações 

Anteriores/Motivos:_________________________________________________ 

Procurou atendimentos em outras unidades de saúde: ( ) Não ( ) Sim 

Onde:________________________________ 

Procedimentos de enfermagem realizados: ( ) Punção venosa ( ) Coleta de 

sangue (   ) HV   (   ) HGT   (   ) NBZ  (   ) Curativo 

(   ) Medicação: (   ) EV  (   ) IM  (   ) SC  (   ) Oral 

(   ) Coleta de urina  (   ) AVAS   ( ) Orientações  (  ) Outros:___________ 

  

Universidade Federal Fluminense 

Hospital Universitário Antônio Pedro 
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II – AVALIAÇÃO INICIAL DE ENFERMAGEM 

Peso:___________________ Altura:_________________   PC:______________  

PT:_________________ PA:____________ T. axilar:________________   

FC:________  FR:________  Pressão Arterial: ____X____ 

Acesso Venoso: ( ) Não  ( ) Sim     Tipo:_________________   

Local:________________           Data:________   

Aspecto:__________________________________________________________ 

Precaução de Contato: (  ) Não  (  ) Sim  Motivo:___________________________ 

Risco de Queda (Escala de Dowton): (  ) Não   (  ) Sim 

Risco para lesão de pressão (Escala de Braden Q): (  ) Não  (  ) Sim Grau:______ 

Alergias: (  ) Não  (  ) Sim  Quais:_______________________________________ 

Nível de Consciência: (  ) Sonolento  (  ) Acordado   (  ) Inconsciente  

Estado Mental: ____________________ 

Pele: (  ) Sem Alteração   (  ) Cianose   (  ) Icterícia   (  ) Hipocorada   (  ) Lesões   

(  ) Ulcera de Pressão. Obs:___________________________________________ 

Cabeça: Fontanela: (  ) Normotensa   (  ) Abalada   (  ) Deprimida_____________ 

Couro Cabeludo: (  ) Seborreia   (  ) Lesões_______________________________ 

Cabelos: (  ) Normais   (  ) Ressecados   (  ) Pedículo   (  ) Lêndeas____________ 

Olhos e Pálpebras: (  ) Edema   (  ) Secreções____________________________ 

Ouvido: (  ) Otalgia_______  (  ) Zumbido__________ (  ) Secreções__________ 

Nariz: (  ) Epistaxe  (  ) Rinorréia   (  ) Secreções___________________________ 

Boca: (  ) Lesões Orais   (  ) Moniliase   (  ) Sialorréia_______________________ 

Pescoço: (  ) Gânglios Palpáveis   (  ) Outros_____________________________ 

Tórax: Lesões_____________________ Deformidades_____________________ 

(  ) Tosse não Secretiva   (  ) Tosse Secretiva_____________________________ 

Abdome: (  ) Normotenso   (  ) Globoso   (  ) Flácido   (  ) Escavado   

(  ) Doloroso _______________________________________________________ 

(  ) Cicatrizes e Lesões_______________________________________________ 

Genitália: (  ) Lesões   (  ) Secreções___________________________________ 

Membros Superiores: (  ) Edema  (  ) Dor   (  ) Lesões ______________________ 

Membros Inferiores: (  ) Edema   (  ) Dor  (  ) Lesões _______________________ 
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III – DADOS COMPLEMENTARES 

Caderneta de Vacinação: (  ) Completa   (  ) Incompleta_____________________ 

Quem Cuida da Criança em Casa: _____________________________________ 

Como é Chamado em Casa:__________ Numero de Irmãos/Idades:___________ 

Moradores da Casa:_________________________________________________  

Renda Familiar: _________________________________ 

Prefere Brincar: (  ) Sozinho   (  ) Em Grupo   Brincadeira Predileta:____________ 

Pratica Esporte: (  ) Não   (  ) Sim  Qual: _________________________________ 

Tem medo de: ___________________ Como se consola:___________________ 

Participa de atividade religiosa: (  ) Não   (  ) Sim   Qual:_____________________ 

Dorme: (  ) Cama própria   (  ) Cama Coletiva. Com quem:___________________ 

Tem Sono: (  ) Tranquilo   (  ) Agitado.  Ritual para Dormir:___________________ 

Realiza higiene corporal e oral: (  ) Sozinho (  ) Com Ajuda. Horário do Banho:___ 

Alimenta-se: (  ) Sozinho   (  ) Com Ajuda   (  ) Seio Materno   (  ) Mamadeira   (  ) 

Horário________________________ 

Alimentos Prediletos:________________________________________________ 

Eliminação Anal: Frequência: ______. Características:______________________ 

Eliminação Vesical: Frequência:______ Características:_____________________ 

 

IV – IMPRESSÕES DO ENTREVISTADOR 

Criança: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Entrevistado: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

_______________________________ 

Entrevistador (assinatura e carimbo)  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta seção retomam-se os principais achados da pesquisa, apontam-se 

algumas limitações do estudo e identificam-se possíveis desdobramentos e 

aprofundamentos para investigações futuras com relação à problemática em foco. 

O conceito de cuidado integral é o eixo orientador deste estudo e está 

sempre relacionado à proposta de humanização da assistência. A boa prática do 

cuidado em saúde envolve o uso dos conhecimentos sobre a doença associados 

à visão abrangente das necessidades de saúde da população que nos procura. 

Este contexto aponta para um tipo de atendimento no qual a interdisciplinaridade 

contribui para que diferentes saberes estejam disponíveis para o atendimento da 

criança e sua família na EP. 

Neste movimento de reflexão, a análise do perfil dos atendimentos 

realizados na EP do HUAP, primeiramente, evidenciou que boa parte da demanda 

atendida neste setor poderia ser acolhida pela unidade básica de saúde, o que 

causa grande preocupação, pois, aponta para uma descaracterização da rede. 

Neste contexto, entende-se ser urgente a instalação de medidas que visem ao 

fortalecimento das unidades básicas de saúde, com a implantação de políticas 

capazes de garantir maior resolutividade das ações, gerando mais confiança na 

população e proporcionando assistência integral às crianças e suas famílias que 

procuram nas unidades de saúde a porta de entrada para o sistema, respeitando, 

assim, a hierarquização e complexidade dos diferentes serviços. 

A análise do perfil dos atendimentos realizados na EP do HUAP contribuiu, 

também, como instrumento de investigação que possibilitou adequar recursos e 

serviços para resolução das necessidades de saúde da clientela ali atendida.  

Inicialmente, por meio da melhoria da ambiência hospitalar, aqui atribuída 

ao espaço físico como espaço social, profissional e de relações interpessoais que 

devem contribuir para uma atenção acolhedora, humana e resoluta, foram 

realizadas algumas intervenções, tais como: pintura da unidade com cores mais 

claras e joviais, decoração com motivos infantis, definição do número de berços e 

camas, aquisição de brinquedos e livros infantis.  

Somando-se a isso, foi proposto um instrumento de coleta de dados a que 

chamamos de “Ficha de Atendimento de Enfermagem na Emergência Pediátrica” 
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que contribuirá para aquisição de dados objetivos e subjetivos, servindo de guia 

na elaboração de estratégias que permitirão a qualificação e o planejamento das 

ações de enfermagem e, por consequência, a integralidade do cuidado prestado 

nesta unidade. Este instrumento foi aplicado em dez pacientes, sendo possível 

verificar a viabilidade de sua implantação na EP. Entretanto, sua validação será 

realizada a partir do uso sistemático no atendimento de enfermagem. 

A trajetória percorrida neste estudo permitiu identificar os principais 

processos de trabalho, bem como descrever os fluxos de um serviço de EP e 

analisar uma série de atividades que implicam em novos processos em outras 

áreas da organização, como: recepção, enfermagem, equipe médica, laboratórios, 

serviço social, farmácia, nutrição, psicologia, higienização e área administrativa 

em geral, evidenciando, desta forma, as integrações para o bom atendimento à 

criança e sua família.  

Esse processo possibilitou visualizar que a construção de uma linha do 

cuidado para a prestação de assistência, no âmbito hospitalar, auxilia na 

organização interna dos fluxos e processos de trabalho de um serviço de 

emergência e urgência, facilitando o dimensionamento de profissionais, a 

distribuição de materiais e medicamentos e outros aspectos relacionados à 

estrutura do serviço.  

A linha de cuidado pode, também, contribuir para o atendimento seguro e 

de qualidade, fornecer dados para a elaboração de estratégias que permitam a 

qualificação e o planejamento das ações em saúde no setor de EP baseado na 

interdisciplinaridade. Esses dados podem subsidiar os enfermeiros, profissionais 

de saúde e gestores a refletirem sobre suas práticas e a investirem no 

desenvolvimento de estratégias para potencializar a qualidade do cuidado 

oferecido e as condições de trabalho da equipe de saúde. 

Para que tal propósito se concretize na sua totalidade, ressalta-se a 

necessidade de mudanças institucionais que dependem de investimento tanto por 

parte dos profissionais quanto dos gestores. É claro que atitudes isoladas de 

alguns profissionais não são suficientes para dar conta de um problema dessa 

magnitude, porém, se a essas atitudes são somadas condições de trabalho 

adequadas, torna-se possível a mudança institucional.  
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Neste movimento de reflexão, o foco dos gestores deveria ser facilitar o 

trabalho dos profissionais de saúde mediante implementação de políticas que, de 

acordo com a demanda e expectativa dos que lidam com a EP cotidianamente, 

pudessem reestruturar o trabalho de modo a contemplar as propostas de 

humanização da atenção. 

Tais mudanças passam por questões organizacionais básicas como, por 

exemplo, a reforma do espaço físico, adequação e capacitação de recursos 

humanos para o atendimento. Uma mudança na cultura institucional requer 

interesse e disponibilidade dos profissionais, bem como respaldo e incentivo dos 

gestores, de tal forma que o profissional se sinta engajado, apoiado e, acima de 

tudo, comprometido.  
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APÊNDICES 

Apêndice A. Ficha de Admissão 
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Apêndice B. Roteiro de observação 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇAO DE CAMPO 

 

Data: __/__/__ Agente: ___________ Duração:__________ 

Atividades a serem observadas: 

1- Recepção da criança e sua família 

- Quem recebe a criança 

- Onde a criança é recebida 

2- Abordagem médica 

- Há preocupação em investigar quais os caminhos já percorridos pela 

criança até chegar ao HUAP 

- Permite que a criança e/ou seu acompanhante expresse seus 

sentimentos, respeitando seu tempo 

- Orientações para residência 

- Orientações pós consulta, inclui encaminhamento à Rede Básica de 

Saúde e/ou ao ambulatório do HUAP 

3- Abordagem de enfermagem 

- Há preocupação em investigar quais os caminhos já percorridos pela 

criança até chegar ao HUAP 

- Explica o procedimento antes de executá-lo 

- Explica o que se espera do comportamento da criança e do 

acompanhante durante a execução do procedimento 

- Permite que a criança expresse seus sentimentos, respeitando seu tempo 

- Orientações para residência 
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Apêndice C. Vinheta: Fluxograma Representativo do Processo de Trabalho 
Multidisciplinar na EP do HUAP 
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Apêndice D. Representação da atenção prestada pela equipe 

multidisciplinar na produção do cuidado na emergência pediátrica na 

perspectiva da integralidade 

 

 

  

Demanda interna: 

Ambulatório e outras 

unidades do HUAP 

 

Demanda externa: domicilio encaminhamentos não 

formais e NIR (unidade básica de saúde, unidade de 

pronto atendimento e outras instituições hospitalares 

através das centrais reguladoras). 

Emergência Pediátrica - 

avaliação inicial e 
identificação do 

problema de saúde 

Paciente sem indicação de 

atendimento de emergência  

Paciente com indicação de 

atendimento de emergência  

Encaminhado ao domicilio 

com orientação / 
referenciado à rede. Não 

gera boletim de emergência 

Gera boletim de emergência 

Definição 

do projeto 

terapêutico 

Promoção e Prevenção 

Tratamento/ internação 

Apoio Diagnóstico 

Tecnologias leve, leve 

dura e dura 

Avaliação por 
especialidades 

Promoção/prevenção 

Definição 
do 

diagnóstico 

Óbito 

Procedimentos e observação no 

período máximo de 12 horas 

Internação na EP 
 Saída da EP 

Alta 

Necessidade de saúde 

resolvida 
Necessidade de saúde 

melhorada / agravada 

ou atendimento 

especializado 

Desistência do 

tratamento Evasão 

Domicilio com orientação para 

tratamento, encaminhamento para 

ambulatório do HUAP ou 

Unidade Básica de Saúde 

Ambulatório 

do HUAP 

Transferência interna 

(pediatria, neonatologia, 

DIP, ortopedia, CTI e centro 

cirúrgico) 

Transferência 

externa (outras 

instituições 

hospitalares) 

Ruídos na Linha 
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ANEXOS 

Anexo A. Parecer consubstanciado do CEP 
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Anexo B. Folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos 
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Anexo C. Declaração de autorização para pesquisa 

 

 

 


