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RESUMO 
 

NONINO E.A.P.M. Avaliação da qualidade dos procedimentos de enfermagem - 
banho e curativo – segundo o grau de dependência assistencial dos pacientes 
internados em um Hospital Universitário. Ribeirão Preto-SP, 2006. 242f. Tese 
(Doutorado em Enfermagem Fundamental) - Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, 2006. 
 
 
A qualidade dos serviços desenvolvidos por uma instituição de saúde depende muito 
da competência técnica e da habilidade de interação e comunicação de seus 
trabalhadores para com o usuário. As intervenções técnicas realizadas pela equipe 
de enfermagem requerem avaliações permanentes face aos riscos que comportam. 
Este estudo, observacional e seccional, analisou a qualidade e o tempo de execução 
dos procedimentos, banho e curativo, realizados pela equipe de enfermagem em 
pacientes internados na unidade médico-cirúrgica de um Hospital Universitário no 
estado do Paraná, tomando por referência o grau de dependência assistencial desta 
clientela. A população alvo foi constituída dos seguintes procedimentos: banho, em 
três tipologias (aspersão, aspersão com auxílio de cadeira de banho e banho no 
leito) e curativos executados em pacientes classificados segundo grau de 
dependência da assistência de enfermagem (I, II, III e IV). A amostragem para 
ambos os procedimentos foi por conveniência. Os dados foram coletados por meio 
de observação direta com a utilização de um instrumento tipo check list (lista de 
verificação). A qualidade dos procedimentos foi analisada com base no Índice de 
Positividade (IP) para cada item do instrumento e no escore de acertos, obtidos em 
cada procedimento; o tempo de execução foi avaliado em minutos. A qualidade da 
execução do procedimento foi considerada satisfatória quando a mediana do IP e do 
escore mediano de acertos fosse ≥ 70%. Foram observados 258 banhos de 
aspersão (42,6% grau I, 42,6% grau II e 14,8% grau III); 98 de aspersão com auxílio 
de cadeira de banho (12,5% grau I, 26,5% grau II, 54,1% grau III e 7,1% grau IV) e 
46 banhos no leito (4,3% grau I, 37% grau III e 58,7% grau IV). O IP superou 70% 
apenas no banho de aspersão com auxílio de cadeira de banho em pacientes 
classificados no grau IV e no banho no leito no grau I. Os itens mais comprometidos 
estão relacionados à orientação/comunicação/interação com o paciente, higiene 
oral, desinfecção concorrente do leito, inspeção das condições da pele e valorização 
das queixas do paciente. Os resultados obtidos nos scores medianos de acertos nas 
três tipologias de banho, nos quatro graus de dependência também evidenciaram 
baixa qualidade, uma vez que somente no banho de aspersão com auxílio de 
cadeira de banho, grau IV e banho no leito grau I, 50% dos procedimentos 
alcançaram scores de até 80% e 76,5% de acertos, respectivamente. No 
procedimento curativo dos 168 observados, 33,9% foram em pacientes de grau I, 
38,7% de grau II, 19,6% de grau III e 7,8% de grau IV. Em todos os graus de 
dependência, alcançou-se o índice de positividade total recomendado (≥ 70%). 
Entretanto, itens como preparo adequado do ambiente, conferência do prazo de 
validade dos materiais, respeito aos princípios de assepsia e manutenção da 
seqüência lógica do procedimento mostram baixa positividade. Os scores medianos 
de acertos foram superiores a 70% em todos os graus de dependência, indicando 
que o procedimento atende um padrão de qualidade. Tanto nos banhos como nos 
curativos não foram observadas diferenças no tempo despendido entre os diferentes 
graus de dependência. 



Descritores: Avaliação da qualidade dos cuidados de saúde, Enfermagem, 
Procedimentos, banhos, curativos. 



ABSTRACT 
 

NONINO E.A.P.M. Evaluation of nursing procedures quality - bathing and 
wound dressing - according to care dependency level of hospitalized patients 
of an University Hospital. Ribeirão Preto –SP, 2006. 242f Thesis (Doctored 
program in Fundamentals in Nursing) – Nursing School  of Riberão Preto , São Paulo 
University, 2006.  
 
The quality of   services offered by a health institution depends greatly on worker’s 
technical competence and interaction and communication abilities towards the client. 
Technical interventions performed by the nursing team require permanent 
evaluations of the risks involved. This observational and sectional study  analyzed 
quality and time of execution of bathing and wound dressing procedures performed 
by the nursing team on hospitalized patients in a medical-surgical unit of a University 
Hospital in the State of Paraná, based on care dependency degrees of these clients. 
Target population was constituted by the following procedures: bathing, in three 
typologies (shower bath, shower bath  with aid of a wheel chair and bed bath) and 
changing wound dressings on patients classified according to the nursing care 
dependency degree (I,II,III and IV). Convenience sampling was employed for both 
procedures. Data was collected through direct observation while using a check list 
instrument for documentation (verifying list). Procedure quality was analyzed based 
on the Positive  Index (IP)   for each item on the instrument and on the correct 
procedures score; execution time was evaluated in minutes. Quality of procedure 
execution was considered satisfactory when the IP median and the median correct 
procedure score was ≥ 70%. In this study 258 aspersion baths (42,6% degree I, 
42,6& degree II and 14,8% degree III); 98 shower baths aided by wheel chair (12,5% 
degree I, 26,5% degree II, 54,1% degree III  and 7,1% degree IV) and  46 bed baths 
(4,3%  degree I, 37%  degree III and 58,7% degree IV). The IP surpassed 70% only 
in the shower bath with aid of a wheel chair on patients classified as degree IV and 
on bed bath, degree I. The most frequently compromised items were related to 
orientation/communication/interaction with the patient, oral hygiene, bed disinfection, 
skin condition inspection and valuing patient complaints. Results obtained  on the 
median of the correct procedures scores on the three bathing typologies, on the four 
dependency degrees also highlight low quality, because only in the shower bath with 
aid of a wheel chair, degree IV, and bed bath, degree I, 50% of the procedures 
reached 80% and 76,5% correct procedure scores, respectively. In the observed 
wound dressing procedures of the 168 patients, 33,9% were patients of degree I, 
38,7% of degree II, 19,6% of degree III and 7,8% of degree IV. In all dependency 
degrees the recommended positivity index was reached (≥ 70%). Items such as 
adequate environment preparation, validity time frame checking, respect to aseptic 
principles and maintenance of procedure’s logical sequence, however, show low 
positivity. Medium scores were also superior to 70% in all dependency levels, 
indicating that the procedure meets a quality standard. It was not observed difference 
on time frame spent in the different dependency degrees in bathing and wound 
dressing  procedures. 
 
Descriptors: Health care quality evaluation, Nursing, procedures, bathing, wound 
dressing.   

 



RESUMEN 
 
NONINO E. A. P. M. Evaluación de la calidad de los procedimientos de 
enfermería - baño e curativo - de acuerdo con el grado de dependencia  
asistencial de los pacientes internados en un Hospital Universitario Ribeirão 
Preto-SP, 2006. 242f.  Tesis (Doctorado en Enfermería Fundamental) - Escuela de 
Enfermería de Ribeirão Preto de la  Universidad de São Paulo, 2006. 
 
 
La calidad de los servicios desarrollados por una institución de salud depende 
mucho de la competencia técnica y de la habilidad de interacción y comunicación de 
sus trabajadores para con el usuario.  Las intervenciones técnicas realizados por el 
equipo de enfermería requieren evaluaciones permanentes a causa de los riesgos 
que comporta. Este estudio, observacional y seccional, analizó la calidad y el tiempo 
de ejecución de los procedimientos, baño y cura,   realizados por el equipo de 
enfermería en pacientes internados en la unidad médico-quirúrgica de un Hospital 
Universitario en la provincia de Paraná,  teniendo por referencia el grado de 
dependencia  asistencial de los clientes. La población alba  fue constituida de los 
siguientes  procedimientos: baño, en tres tipologías (aspersión, aspersión con auxilio 
de silla de ruedas y baño en la cama) y curas ejecutados en pacientes clasificados 
de acuerdo con el grado de dependencia de la asistencia de enfermería (I, II, III, IV). 
La muestra de los dos procedimientos fue por conveniencia. Los datos fueron 
colectados por medio de observación directa con la utilización de un instrumento del 
tipo check list  (lista de verificación). La calidad de los procedimientos fue analizada 
con base en el índice de positividad (IP) por cada ítem del instrumento y en el escore 
de aciertos obtenidos  en cada procedimiento; el tiempo de ejecución fue evaluado 
en minutos. La cualidad de ejecución del procedimiento fue considerada satisfactoria 
cuando la mediana del IP y del escore mediano de aciertos fuera ≥ 70%. Fueron 
observados 258 baños de aspersión (42,6% grado I, 42,6% grado II e 14,8% grado 
III);   98 de aspersión con auxilio de silla de ruedas (12,5% grado I, 26,5% grado II, 
54,1% grado III e 7,1% grado IV)  y 46 baños en la cama (4,3% grado I, 37% grado 
III e 58,7% grado IV). El IP superó 70% solamente en el baño de aspersión con 
auxilio de la silla de ruedas en pacientes clasificados en el grado IV y en el baño en 
la cama en el grado I. Los ítems mas comprometidos están relacionados a la 
orientación/comunicación/interacción con el paciente, higiene oral, desinfección  
concurrente de la cama, inspección de las condiciones de la piel  y valorización de 
las quejas del paciente. Los resultados obtenidos en los scores medianos de 
aciertos en las tres tipologías de baño, en los cuatro grados de dependencia también 
evidencian baja cualidad, una vez que solamente en el baño de aspersión con 
auxilio de la silla de ruedas, grado IV y baño en la cama grado I, 50% de los 
procedimientos alcanzaron scores de 80% y 76,5% de aciertos, respectivamente.  
En el procedimiento de cura  de los 168 observados, 33,9% fueron en pacientes de 
grado I, 38,7% de grado II, 19,6% de grado III e 7,8% de grado IV. En todos los 
grados de dependencia fue alcanzado el índice de positividad  total recomendado (≥ 
70%). Entre tanto, ítems como la preparación adecuada del ambiente, conferencia 
del plazo de validez de los materiales, respeto a los principios de asepsia y 
manutención de la secuencia lógica del procedimiento muestran baja productividad. 
También los escores medianos de aciertos fueran superiores a 70% en todos los 
grados de dependencia, indicando que el procedimiento atiende un padrón de 



calidad. Tanto en  los baños como en los curas  no fueran observadas distinciones 
en el tiempo despendido entre los diferentes grados de dependencia.  
 
Descriptores: Evaluación de la calidad de los cuidados de la salud, Enfermería, 
Procedimientos, baños, curativos.  
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TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

Minha trajetória profissional começou há 12 anos atrás, em 1994, em 

uma unidade médico-cirúrgica de um hospital filantrópico. Após 06 meses de 

atuação nessa instituição, comecei a trabalhar no Hospital Universitário Regional do 

Norte do Paraná (HURNP), como enfermeira assistencial na unidade de terapia 

intensiva.  

Durante minha vida profissional, a preocupação e o interesse pela 

melhoria da qualidade da assistência foram constantes, associada à utilização da 

sistematização da assistência de enfermagem. Sempre busquei aprimorar meus 

conhecimentos seja na participação em cursos como na realização de pesquisas, 

principalmente, naquelas que trouxessem alguma inovação ou checassem a 

efetividade da prática. O desempenho das atividades principalmente naquelas como 

enfermeira, a princípio na UTI e, posteriormente, no Pronto Socorro, sempre me 

trouxeram inquietações e reflexões sobre a prática profissional.  

No final de 1995, estava inscrita no programa de pós-graduação (latu 

sensu), nível de Especialização, na área da Educação na Universidade Estadual de 

Londrina-PR (UEL). Após a conclusão da especialização, iniciei, em 1996, 

simultaneamente às atividades assistenciais, minhas atividades acadêmicas junto ao 

Departamento de Enfermagem. 

Durante o curso de especialização, iniciava-se no hospital uma fase 

caracterizada por alterações administrativas e de gestão, principalmente na área de 

enfermagem. A nova direção, muito preocupada com a avaliação da qualidade da 

assistência do serviço de enfermagem, que na época era feita de forma pouco 

rigorosa, solicitou aos membros do conselho de enfermagem e enfermeiros a 

elaboração de um instrumento para classificar os pacientes internados em quatro 



graus de dependência da assistência de enfermagem com o intuito de futuramente 

gerar informações e subsídios para o dimensionamento de pessoal. O instrumento, 

criado por estes enfermeiros, foi validado por mim durante o curso de especialização 

e passou a ser utilizado pela enfermagem do HURNP de forma sistemática, 

tornando-se então em uma importante ferramenta de trabalho para a diretoria de 

enfermagem. 

Dois anos após o término da especialização, ingressei no Programa 

de Mestrado da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, cuja 

dissertação aborda a temática sobre limpeza de feridas. Após 05 anos de atuação 

na UTI, durante o mestrado, fui promovida ao cargo de chefe de setor da unidade de 

pronto socorro onde permaneci por aproximadamente 02 anos. Também conquistei 

o título de especialista em Enfermagem Dermatológica pela Sociedade Brasileira de 

Enfermagem Dermatológica neste período através da análise de currículo. 

Assim, o curso de mestrado, somado ao título de especialista em 

Enfermagem Dermatológica pela SOBENDE, neste período, juntamente com outros 

docentes do departamento de enfermagem da UEL, possibilitaram elaborar e 

implantar um curso de especialização em Assistência de Enfermagem a Pacientes 

com Feridas na UEL. 

A diretoria de enfermagem do HURNP, sempre se mostrou 

preocupada em desenvolver um trabalho consistente com vistas à mensuração da 

melhoria da qualidade da assistência dos serviços prestados pela enfermagem. 

Além da classificação dos pacientes de acordo com o grau de dependência em 

relação à assistência de enfermagem, criou, em 1998, a Assessoria de Controle de 

Qualidade da Assistência de Enfermagem (ACQAE), com o objetivo de verificar e 

medir a qualidade da assistência de enfermagem prestada aos seus clientes.  



A partir de 2000 e, durante três anos, reestruturei e atuei neste 

serviço em parceria um técnico administrativo e uma enfermeira. 

Durante as atividades desenvolvidas pelo grupo da ACQAE, que na 

época era coordenado pela autora desta pesquisa, foram identificados alguns 

problemas relacionados à qualidade da execução de alguns procedimentos, 

segundo o grau de dependência do paciente e ao tempo requerido para realização 

destes procedimentos, gerando muitas dúvidas e anseios por respostas mais 

efetivas. 

Esta situação contribuiu para o surgimento de algumas questões, as 

quais norteiam a proposta de estudo apresentada a seguir. 
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1 - INTRODUÇÃO  

A preocupação com a qualidade dos produtos, obtidos nos processos 

produtivos, advem desde épocas mais remotas, quando os artesãos realizavam 

seus trabalhos e os consumidores confiavam no produto. Muitas vezes os artesãos 

executavam o trabalho em grupos para que o produto final fosse melhor.  

Entretanto, o tema qualidade ganhou efetivamente destaque com a 

revolução industrial. A produção de bens de consumo passou a requerer 

padronização dos produtos e utilização de instrumentos de avaliação. 

Para as empresas/indústrias, a qualidade de um produto torna-se 

objeto central de atenção, à medida que melhora a competitividade em 

determinados mercados, amplia margens de lucro e garante sua sobrevivência 

econômico-financeira. 

Há indícios de que nos Estados Unidos da América (EUA), o 

movimento pela qualidade iniciou-se na década de 20, quando a indústria começa 

sentir a necessidade de aprimorar os seus produtos, melhorando o processo de 

fabricação (BRAZ, 2002). 

Para Antunes (1997), o avanço da qualidade passou por períodos 

evolutivos. O início do século passado foi caracterizado pela “era da inspeção”, em 

seguida, na década de 20, a do “controle de qualidade”, nas décadas de 30 e 40 a 

“era do controle estatístico da qualidade”. A década de 50 foi caracterizada pela “era 

da garantia da qualidade” e, após os anos 80, iniciou-se a “era da gestão estratégica 

da qualidade”. Neste período, ocorreram alguns movimentos como: a ênfase nas 

necessidades do mercado e do consumidor; a preocupação com a administração da 
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qualidade; a distribuição da responsabilidade entre os membros da equipe e o 

treinamento para a qualidade.  

Antunes e Trevizan (2000) relatam que os clientes mostram-se cada 

vez mais exigentes, não mais somente pelo custo, mas pela qualidade do produto ou 

serviço que as empresas produzem com recursos semelhantes, gerando alta 

qualidade a preços competitivos. 

No Brasil, as empresas se atentaram ao movimento da qualidade e 

iniciaram a implantação da filosofia da Qualidade. Foram impulsionadas, tanto pelas 

novas exigências dos consumidores, quanto pela competição, causada pela 

importação de produtos estrangeiros de boa qualidade, que estavam ao lado dos 

nacionais nas prateleiras de supermercados (ANTUNES; TREVIZAN, 2000). 

Na década de 90, em nosso país, foi criado pelo Comitê Nacional de 

Qualidade e Produtividade, o Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ), como forma de 

incentivo e garantia de qualidade, o que fez as empresas adotarem estratégias de 

melhoria na produção (BRAZ, 2002). 

Para garantir a qualidade, os mecanismos de controle passaram por 

modificações, como a criação de sistemas de fiscalização dos produtos, de sistemas 

de garantia da qualidade e a gestão ou controle total da qualidade (DONABEDIAN, 

1996). 

Segundo Braz (2002), presenciamos o mundo todo adotando 

modelos de Gestão pela Qualidade Total, cujos conceitos passaram a transitar no 

cotidiano das pessoas, alterando comportamentos e buscando melhoria da 

qualidade de vida. 
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O movimento pela Qualidade, introduzido primeiramente no setor 

industrial e logo em seguida no de serviços, expandiu-se para o setor da saúde. As 

teorias básicas de controle e melhoria da qualidade, formuladas pelos precursores 

do movimento, ganharam espaço no cotidiano de instituições de saúde (BRAZ, 

2002). 

As ações de saúde, produzidas nos diferentes serviços (hospitais, 

clínicas, rede básica), resultam da articulação e interdependência do trabalho de 

diferentes agentes (médico, enfermeiro, auxiliares, técnicos, fisioterapeutas, etc.) 

com distintos graus de qualificação profissional, nível educacional, além de poderes, 

motivações e interesses também diferenciados. A enfermagem, neste contexto, 

dado o contingente de trabalhadores que aloca e ações que realiza diretamente 

junto ao usuário, de forma contínua e ininterrupta, particularmente, na área 

hospitalar, torna-se co-responsável no resultado final do processo de atenção à 

saúde ofertada à população.  

Neste sentido, a preocupação, com a melhoria da qualidade do 

processo de produção das ações de enfermagem, vem ganhando espaço e atenção 

tanto dos gerentes dos serviços como dos pesquisadores.  

Este estudo focaliza determinadas ações, desenvolvidas pela 

enfermagem no âmbito hospitalar, mais especificamente procedimentos técnicos, 

que, dependendo da forma como estão sendo executados, trazem riscos aos 

usuários e comprometem a qualidade da assistência de enfermagem. A avaliação da 

qualidade da execução destes procedimentos trará, a nosso ver, contribuições 

importantes para a prática profissional, permitindo delinear intervenções seja no 
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processo de trabalho assistencial como no gerenciamento dos serviços de 

enfermagem. 

A seguir desenvolvemos uma revisão de literatura, expondo sobre as 

estratégias de avaliação da qualidade da assistência em saúde, conceitos de 

qualidade em enfermagem, padrões de assistência e indicadores de qualidade 

aplicados à enfermagem, programas de melhoria da qualidade e avaliação da 

qualidade de procedimentos técnicos de enfermagem. 

1.1 REVISÃO DE LITERATURA 

1.1.1 Estratégias de avaliação da qualidade da assistência em saúde 

A partir dos anos 80, inicia, na área da saúde, uma nova forma de 

administração – o gerenciamento da Qualidade. Esta mudança ocorreu devido aos 

recursos financeiros cada vez menores e aos custos cada vez maiores, em 

concomitância ao movimento de melhoria requerida pelo governo, indústria, clientes 

e a rápida evolução da tecnologia médica (ANTUNES,1997; ANTUNES; TREVIZAN, 

2000). 

Não podemos esquecer que o usuário também fez parte deste 

processo de melhorias, pois se tornou cada vez mais exigente dos seus direitos e 

benefícios. 

Os serviços de saúde, em particular nos EUA, foram envolvidos no 

movimento da qualidade, associados à gestão e à garantia de qualidade, com maior 

regularidade, por profissionais especializados e com maior intensidade no setor 

privado do que no público (NOVAES, 2000). 
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Segundo Nogueira (1994), para a área da saúde, nesta mesma 

época, a referência internacional é Berwick e a perspectiva adotada é 

fundamentalmente a do setor privado, sendo o cliente o principal elemento definidor 

da qualidade a ser construída. 

Embora os movimentos apresentem-se interligados, tanto a avaliação 

quanto a garantia e gestão da qualidade têm seus referenciais teóricos e 

metodológicos específicos. Para a avaliação de qualidade, o autor mais importante é 

Donabedian, cujos primeiros trabalhos sobre o tema datam dos anos 60, mas que 

ganhou maior notoriedade mundial a partir do final dos anos 80 (NOVAES, 2000). 

Para Donabedian (1990), o ponto de partida é a definição da 

qualidade, pois em cada avaliação leva-se em consideração os sete pilares da 

qualidade: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e 

equidade. Então, a qualidade ganha bases firmes e passa ser vista como um 

fenômeno complexo, saindo da condição de um atributo abstrato. 

Estes pilares ou também chamados atributos estão relacionados com 

a disponibilidade e distribuição social dos recursos (cobertura, acessibilidade e 

eqüidade), com o efeito das ações e práticas de saúde implementadas (eficácia, 

efetividade e impacto), com os custos das ações (eficiência), com a adequação das 

ações ao conhecimento técnico e científico e com a percepção dos usuários sobre 

as práticas, valorizando a satisfação dos usuários e a aceitabilidade (SILVA; 

FORMIGLI, 1994). 

Ainda os mesmos autores resumem que eficaz é o que produz efeito 

desejado, eficiência é a ação, força, virtude de produzir um efeito, o efetivo é o que 

se manifesta por um efeito real.  
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A qualidade, nas instituições de saúde, pode ser definida, com base 

nos princípios de Deming (1990), como a melhoria contínua com ênfase nos 

processos e pessoas. É marcada por princípios, idéias e crenças que buscam a 

satisfação dos clientes, dos trabalhadores, dos fornecedores e dos acionistas. 

Novaes (2000) afirma que cada uma dessas dimensões pode ser 

especificada para contextos diferenciados, através da identificação dos critérios mais 

adequados para cada situação, valorizando as particularidades e mantendo uma 

coerência entre si, pois apresentam uma interdependência e um movimento que vai 

do mais específico ao mais geral. Ainda coloca que as dimensões consideradas 

técnicas condicionam as dimensões “interpessoais”, mas ao mesmo tempo 

dependem delas para realizarem seu potencial. 

Os “guidelines” constituem-se de um processo tipicamente 

“donabediano”, construídos a partir de estudos clínicos, avaliações tecnológicas e 

avaliações de programas, que se traduzem em critérios e padrões de qualidade para 

um determinado serviço. Esses são validados por uma pesquisa de avaliação e 

depois transformados em instrumentos de monitoramento de avaliação para gestão, 

mostrando-se adequados ou não para compor um programa de garantia de 

qualidade em um serviço (NOVAES, 2000). 

Há quatro métodos descritos para avaliar a qualidade da assistência 

à saúde, sendo eles: a auditoria, o método dos processos traçadores, a observação 

e a acreditação (ADAMI; MARANHÃO, 1995). 

Auditoria é definida como um método de avaliação que pode ser 

utilizado nas dimensões propostas por Donabedian (1980) com base na teoria dos 
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sistemas. Foi o primeiro autor que propôs a tríade: estrutura, processo e resultados, 

como abordagens para avaliação da qualidade em saúde. 

Silva e Formigli (1994) tomando por referência Donabedian, no que 

se refere à qualidade do cuidado médico, entendem que a avaliação da “estrutura” 

diz respeito às características relativamente estáveis dos seus provedores, os 

instrumentos e recursos, bem como as condições físicas e organizacionais. O 

“processo” corresponde ao conjunto de atividades, desenvolvidas na relação entre 

profissionais e pacientes. Os “resultados” são considerados as mudanças verificadas 

no estado de saúde dos pacientes que pudessem ser atribuídas a um cuidado 

prévio. Também poderiam ser considerados como resultados, mudanças 

relacionadas com conhecimentos e comportamentos, bem como a satisfação do 

usuário decorrente do cuidado prestado. 

A finalidade da monitorização da qualidade é exercer uma vigilância a 

fim de se detectar e corrigir, precocemente, os desvios encontrados, adotando-se 

uma perspectiva pedagógica e não punitiva (ADAMI; MARANHÃO,1995). 

Ainda Donabedian (1992), em momento posterior, considera ser o 

processo o caminho direto para o exame da qualidade do cuidado. Os resultados 

caracterizam o efeito de todos os insumos do cuidado. Pode servir de indicador para 

a avaliação indireta da qualidade, tanto da estrutura como do processo. O autor 

ainda ressalta a importância da estrutura para o desenvolvimento dos processos e 

seus conseqüentes resultados, na medida em que a própria função de 

monitoramento é parte da estrutura, além de diversos outros aspectos 

organizacionais e daqueles relacionados com os recursos materiais que influenciam 

o processo. 
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Os controles de qualidade devem avaliar, monitorizar e regulamentar 

os serviços prestados ao consumidor. Para Marquis e Huston (1999), o controle de 

qualidade é visto como um processo específico e sistemático, enquanto as 

auditorias são apresentadas como instrumentos para a medida do controle de 

qualidade, sendo consideradas como estratégias de controle. 

Esses autores definem três tipos de auditorias: a de resultados, 

processo e estrutura. Na auditoria de resultados, os cuidados são medidos e 

observados no final da assistência prestada. São levadas em consideração as 

mudanças no estado de saúde do paciente capazes de serem atribuídas à prestação 

dos serviços de atendimento e à saúde em conseqüência de intervenções 

específicas de enfermagem. O resultado demonstra com precisão a qualidade do 

atendimento oferecido. 

As auditorias de processo são empregadas para a mensuração dos 

cuidados ou a maneira como os cuidados foram prestados. Estas auditorias 

presumem a existência de uma relação entre o papel do enfermeiro e a qualidade do 

cuidado oferecido.  

A auditoria de estrutura monitora as condições do local em que se dá 

o cuidado ao paciente, por exemplo: funcionamento de luzes, presença de jarros de 

água, manutenção de um ambiente seguro e recursos adequados. 

Malik (2004) concorda com Donabedian (1992), reforçando que a 

aferição dos resultados do cuidado, em última análise, reflete a qualidade das 

estruturas e dos processos, tornando difícil ignorar a importância dos dois primeiros 

em relação ao último. 
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A auditoria é considerada parte integrante e fundamental do controle 

de qualidade, pois à medida que desenvolve uma análise sistemática do processo 

assistencial, com correção de eventuais desvios, assegura a qualidade da 

assistência prestada ao paciente (SILVA, 1994). 

Malik (2004) faz uma observação para agregar com mais clareza o 

modelo de Donabedian ao da qualidade. Sugere a incorporação de características 

“adjetivas”, técnicas e interpessoais tanto para estrutura, processo e resultado. Do 

ponto de vista técnico, estrutura significa disponibilidade de equipamento, qualidade 

e quantidade de recursos humanos, porte e gestão - se é pública ou privada. 

Processo envolve acurácia de diagnóstico, adequação do tratamento e condutas. 

Resultado, tecnicamente, pode ser avaliado pelos índices de mortalidade e 

morbidade, aumento ou redução no estado de saúde ou de função, distribuição de 

ocorrências adversas e obtenção de recursos. 

Donabedian (1992) conclui que a melhor estratégia para a avaliação 

da qualidade requer a seleção de um conjunto de indicadores representativos das 

três abordagens. 

Mezomo (2001, p.25) complementa que: 

(...) a avaliação pode ser feita através de entrevistas, da observação direta, 
da revisão de documentos e da análise do prontuário médico (prontuário do 
paciente). É preciso insistir que o sucesso da avaliação dos indicadores 
depende da efetiva e séria capacitação dos profissionais que a realizam. 
Não é trabalho que possa ser realizado por qualquer amador, porque não se 
pode limitar à simples coleta de dados ou a formulação de uma série de 
perguntas, muitas vezes genéricas ou que não agregam qualquer valor a 
avaliação (...). 
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Os processos traçadores segundo Adami e Maranhão (1995), 

avaliam a qualidade da assistência médica ambulatorial, enfocando o resultado ou 

efeito, incorporando os elementos da estrutura e do processo.  

Estes mesmos autores partem do pressuposto que em situações 

diversas, a forma como a assistência é realizada pelo médico e equipe de saúde na 

resolução de um problema comum, pode constituir-se em indicador de avaliação dos 

cuidados e, neste sentido, é possível avaliar a qualidade geral e eficácia dos 

serviços prestados. 

A observação pode ser utilizada isoladamente ou como complemento 

técnico tanto para a auditoria como para o processo de acreditação. Ela pode ser 

utilizada como uma estratégia para se chegar a um resultado. 

Conforme Sordi e Rocha (1989), para a observação é necessário 

estabelecer objetivos específicos; obedecer a determinados critérios básicos e, seu 

desenvolvimento, deve ser planejado criteriosamente para tornar-se um método 

científico. Necessita discriminar os aspectos acidentais em relação aos essenciais, 

ser registrada imediatamente e estar sujeita as condições de controle e verificação 

para estabelecimento de validade. Deve ser complementada com outros recursos e 

utilizar os mesmos critérios com vistas a diminuir a subjetividade do observador. As 

observações de campo devem ser dinâmicas, e não um registro estático que se faz 

em um determinado local. 

Outro método que ainda pode ser utilizado para medida de qualidade 

é a acreditação hospitalar. 

A acreditação é definida como um procedimento de avaliação dos 

recursos institucionais, voluntário, periódico e reservado, que tende a garantir a 
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qualidade da assistência através de padrões previamente aceitos (ADAMI; 

MARANHÃO, 1995). 

Novaes (2000) afirma que esta iniciativa ocorreu nos anos 20 e 30, 

nos EUA, pelas associações profissionais médicas que procuravam garantir 

condições mínimas de atuação profissional, face aos interesses dos proprietários 

dos hospitais privados, através de instrumentos de verificação. 

A acreditação tornou-se uma modalidade de defesa profissional, 

fortemente inserida na lógica geral da atuação profissional e na organização do 

sistema de atenção à saúde norte americano. Em períodos mais recentes, foi 

considerado um instrumento importante para a inserção das instituições de saúde no 

mercado tanto pelos hospitais privados, assim como um mecanismo de 

padronização e garantia de qualidade básica pelos gestores do setor público 

(NOVAES, 2000). 

O mesmo autor relata que a “Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organizations” (JCAHO), criada pelo “American College of Surgeons”, 

“American College of Physicians” e “American Hospitals Association”, é responsável 

pela realização de um processo de avaliação dos hospitais e outros serviços de 

saúde, utilizando uma metodologia padronizada que inclui a aplicação de 

questionários, entrevistas e observações. Este processo de avaliação resulta em 

uma classificação da instituição avaliada, com aprovação total, parcial, condicionada 

ou rejeição.  

O conceito obtido nessa avaliação e a participação no sistema de 

monitoramento posterior constituem um dos mais importantes instrumentos formais 

de garantia de qualidade para os hospitais americanos e parte ativa na negociação 
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de acordos financeiros, busca de clientela e acordos de trabalhos com os 

profissionais (NOVAES, 2000). 

Para Malik (2004), a acreditação expandiu-se, alcançando os 

hospitais de qualquer tipo, públicos ou privados, de caráter lucrativo, filantrópicos ou 

beneficentes, pequenos ou grandes, simples ou complexos. Em todas as Américas, 

inclusive no Brasil, vem se realizando um trabalho conjunto de grupos que buscam a 

implantação da idéia com diferentes níveis de atenção. Durante este movimento, a 

autora relata que, em alguns momentos, encontrou resistências tanto no poder 

público, como em instituições universitárias ou órgãos de classe. 

A Organização Pan-americana de Saúde (OPS), sob a alegação de 

lutar para o aprimoramento contínuo da qualidade nos hospitais, vem desenvolvendo 

atividades no sentido de promover a acreditação dos serviços de saúde (MALIK, 

2004; NOVAES, 2000). 

No Brasil, para incentivar as instituições de saúde e hospitais no 

desenvolvimento e aprimoramento da qualidade, foram desenvolvidas algumas 

iniciativas, ligadas a associações de classe, interessadas em avaliar as instituições 

por meio de indicadores hospitalares. Essas iniciativas se fundamentaram no 

Modelo de Acreditação de Hospitais para a América Latina e Caribe, proposto pela 

Organização Pan-americana de Saúde e Federação Latino-Americana de Hospitais. 

O Grupo de Acreditação Hospitalar do Estado de São Paulo, constituído por equipe 

multiprofissional, trabalhou tanto para adaptar o Manual estrangeiro à nossa 

realidade, como no programa de controle de qualidade de atendimento Médico-

hospitalar do Estado de São Paulo, desenvolvido pela Associação Paulista de 

Medicina (MONTE; ADAMI; BARROS, 2001). 
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Segundo Adami e Yoshitome (2003), em 1990, ocorreram nos 

estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro iniciativas 

independentes de acreditação hospitalar. Em 1996, ocorreu um projeto de avaliação 

e Certificação dos Serviços de Saúde como parte do Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade. Em 1998, foi divulgado o Programa Brasileiro de 

Acreditação Hospitalar pelo Ministério da Saúde. Em 1999, foi instituída, 

juridicamente, a Organização Nacional de Acreditação (ONA) com a finalidade de 

credenciar as instituições acreditadas e viabilizar a implementação dos Programas 

de Melhoria da Qualidade (PMQ) em hospitais. 

A certificação testemunha a seriedade com que o hospital encara seu 

trabalho e garante sua legitimidade social. É vista como um processo educativo a 

serviço da melhoria da qualidade nos serviços dos hospitais, assim como o 

reconhecimento da existência dos indicadores. Os hospitais que não atendem aos 

indicadores da qualidade agridem a sociedade e comprometem sua própria 

sobrevivência (MEZOMO, 2001). 

Adami e Yoshitome (2003) acrescentam ainda como método de 

avaliação das instituições hospitalares a administração de riscos. Esta é definida 

como a análise e prevenção das condições de riscos existentes no hospital, que, 

através de eventos sentinelas, identificam aspectos que possam representar 

ameaça para os pacientes, familiares, visitantes, trabalhadores e organização como 

um todo. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) órgão federal, 

que define se um produto receberá registro e se poderá ser comercializado no 

Brasil, criou um sistema de hospitais sentinela que compõe uma rede integrada de 
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vigilância nas áreas de farmacovigilância, tecnovigilância e hemovigilância. Os 

hospitais selecionados são aqueles de grande porte e alta complexidade dando 

prioridade aos hospitais públicos e beneficentes (Ministério da Saúde, 2006).  

Ainda segundo o Ministério da Saúde, 2006, o sistema de hospitais 

sentinela constitui um projeto nacional que envolve todos os trabalhadores do 

hospital, pois qualquer suspeita sobre um determinado produto deve ser comunicado 

à gerência de riscos que analisará o caso e notificará a ANVISA.  Esta comunicação 

interna pode ser feita de várias formas: telefone, fax, e-mail ou através do 

preenchimento de impresso padrão. 

Percebe-se um grande avanço nos modelos de controle de qualidade 

no ambiente intra-hospitalar e, principalmente, uma iniciativa do governo em 

monitorar as informações sobre a qualidade dos recursos humanos e materiais 

existentes nestas instituições, com vistas a garantir a melhor assistência possível. 

De uma maneira global, o gerenciamento, realizado através de 

programas de qualidade, utiliza conceitos de administração, envolvimento e 

comprometimento de pessoas, instrumentos de medida e de avaliação do trabalho. 

Busca a redução de desperdícios pela utilização adequada dos recursos e o 

atendimento das necessidades dos clientes pela melhoria dos processos de trabalho 

(SILVA; PINHEIRO, 2001). 

Braz (2002) afirma que a avaliação e o controle da qualidade são 

vistos pelos gestores e formuladores de políticas, na área da saúde, como uma 

situação primordial para proporcionar melhoria constante de desempenho e para um 

bom gerenciamento de custos. Ressalta que quando há produção com qualidade a 

produtividade aumenta. 
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A avaliação da qualidade, na área da saúde, trata de mudanças na 

cultura e nos comportamentos, e assim, qualquer programa, adotado pelas 

instituições com este objetivo, leva tempo para implantação e implementação. Os 

instrumentos de avaliação adotados devem gerar dados qualitativos e quantitativos 

que demonstrem a qualidade da assistência prestada (CIANCIARULLO, 1997; 

MALIK, 2004). 

1.1.2 Conceitos de qualidade na enfermagem 

Os primeiros esforços a respeito de qualidade em saúde são 

atribuídos a Florence Nightingale, no século XIX, quando levantou os dados de 

mortalidade na guerra da Criméia. Do ponto de vista da “cultura organizacional” do 

setor, Florence é o primeiro grande mito e a primeira grande heroína (MALIK, 2004; 

ADAMI; YOSHITOME, 2003). 

Adami e Yoshitome (2003), em revisão bibliográfica, realizada sobre 

o movimento da qualidade tanto dos serviços de saúde como na enfermagem, 

relatam que, desde 1960, eram levantados dados de morbimortalidade como 

elementos para avaliar a qualidade do cuidado em serviços de saúde. Em seguida, 

nos anos 70, houve um período de elaboração de medidas para mensurar 

resultados no setor hospitalar. Na década de 80, os enfermeiros dos EUA 

começaram a apresentar propostas para mensuração de resultados, e, em 1986 

foram criados indicadores de resultados para monitorar e avaliar a qualidade dos 

cuidados prestados.  

Em 1988, a Health Care Financing Administration (HCFA) divulgou 

informações referentes à freqüência de mortalidade e morbidade, fortalecendo uma 

base de conhecimento sobre ocorrências adversas com o paciente e medidas de 
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qualidade. A princípio estes dados eram usados para avaliação dos cuidados 

médicos ou cuidado em geral. Não havia ainda clareza do quanto estes indicadores 

eram influenciados pelo trabalho da enfermagem (REED; BLEGEN; GOODE, 1998). 

Na qualidade aplicada à enfermagem, devem ser levados em 

consideração dois fatores como principais. Primeiro é fundamental que a 

enfermagem se envolva com o programa de qualidade do hospital uma vez que 

possui o maior contingente de pessoal. O segundo é a equipe que mantém contato 

direto e contínuo com o cliente externo, ficando sob sua responsabilidade atender ou 

ultrapassar as expectativas do cliente durante sua permanência no serviço 

(ANTUNES, 1997). 

Como a equipe de enfermagem é importante para a qualidade, todos 

os seus membros devem ser treinados, visando o desempenho técnico adequado, o 

atendimento do paciente e familiares, a introdução da filosofia da qualidade para que 

ocorram mudanças na cultura vigente, conscientização sobre a importância do 

trabalho de cada um e a garantia de condições de realização pessoal e profissional 

aos trabalhadores (ANTUNES, 1997).  

A enfermagem é responsável pelo cuidado direto ao paciente na sua 

integralidade como ser biológico e social, distinguindo-se dois campos específicos 

de atividades: os cuidados e procedimentos assistenciais e o da administração da 

assistência de enfermagem e do espaço assistencial (LUNARDI et al., 2000). 

As ações de cunho administrativo visam criar condições materiais e 

de pessoal para que a assistência de saúde ocorra de maneira satisfatória. A 

enfermagem desenvolve atividades assistenciais que incluem a prestação de 

cuidados decorrentes de avaliações feitas pelos enfermeiros ou delegadas por eles 
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aos auxiliares e técnicos de enfermagem como: administração de medicamentos 

prescritos pela equipe médica, a prestação de cuidados de higiene e conforto, o 

auxílio na alimentação das pessoas que estão com alguma incapacidade de 

alimentar-se sozinho e o controle de sinais vitais, entre outros (LUNARDI et al., 

2000).  

Além das ações citadas pelo autor acima, o enfermeiro também tem 

como responsabilidade, no seu dia a dia, a implementação das etapas do processo 

de sistematização da assistência de enfermagem (SAE) que são complementares ao 

ato médico. 

Lunardi et al. (2000) relatam que o processo de trabalho dos 

profissionais de saúde envolve grupos de doentes, pessoas sadias ou expostas a 

riscos, necessitando de medidas curativas, ou seja, atuam tanto na preservação da 

saúde como na prevenção de doenças. Alertam que o produto gerado na prestação 

da assistência é o mesmo produto consumido pelo usuário. 

Os hospitais estão organizados para tratar apenas das doenças de 

pessoas, mas o fato de o indivíduo estar internado não lhe tira a característica 

humana de totalidade. O paciente continua com as necessidades de comer, dormir, 

manter-se higienizado, estar em ambiente confortável e limpo, além de relacionar-se 

com outras pessoas e ainda ser nutrido afetivamente (LUNARDI et al., 2000). 

Nepote (2003) enfatiza a importância dos enfermeiros analisarem 

processos, criarem indicadores de produção e produtividade, saindo do informal e 

realmente medirem os fatos, resultados, multiplicando e ampliando o conhecimento 

e o aprendizado. 
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No que se refere ao conceito de qualidade, os enfermeiros 

consideram a qualidade como um processo que envolve o conhecimento técnico –

científico, bons materiais, equipamentos e profissionais capacitados, rotinas de 

serviços definidas, adoção de parâmetros de avaliação, padrões de atendimento, 

profissionais com atitudes e comportamentos que visam a satisfação e necessidade 

dos clientes (SILVA;PINHEIRO, 2001). 

Para os autores acima, embora estes profissionais estabeleçam 

objetivos, tracem normas e rotinas para a atuação da enfermagem nos serviços de 

saúde, ainda hoje não se respaldam em sistemas formais de controle de qualidade 

que contemplem a aplicação de: padrões ou critérios mínimos de atendimento, 

indicadores objetivos de qualidade, processo de sistematização da assistência. Por 

meio destes seria possível melhorar a qualidade na prestação de assistência de 

enfermagem aos seus clientes.  

Cianciarullo (1997) destaca três elementos que devem compor o 

processo de avaliação da qualidade da assistência de enfermagem: padrões, 

processo de enfermagem e auditoria. 

Em 1978, o Ministério da Saúde (MS) juntamente com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-americana de Saúde (OPS), 

oficializou os padrões mínimos de assistência de enfermagem, elaborados com a 

participação de enfermeiros representantes de todas as regiões do país (BRASIL, 

1978). Contudo, poucas instituições de saúde, naquela época, dispunham de 

estruturas organizacionais suficientes para aplicá-los na prática. Exigia-se dos 

serviços de enfermagem a definição da filosofia da instituição, os objetivos e as 

políticas de recursos humanos, materiais e assistenciais. Até os dias atuais, estes 
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foram os únicos padrões mínimos de assistência oficiais publicados (HORR, 1989; 

CIANCIARULLO, 1997). 

Segundo Adami e Maranhão (1995), a auditoria está sendo 

empregada na área da enfermagem desde 1955 no Hospital Progress dos EUA e no 

Brasil, desde há 50 anos. É definida como avaliação sistemática da qualidade da 

assistência de enfermagem a auditoria realizada no prontuário do paciente e/ou as 

próprias condições destes. As auditorias, segundo Cerqueira (1977), podem ser 

classificadas em retrospectiva e operacional. Seguindo os princípios de Donabedian 

(1992), ela pode ser aplicada tanto na estrutura, como no processo e/ou nos 

resultados. 

Em alguns hospitais, porém, as auditorias do cuidado de enfermagem 

começam a ser implementadas depois dos anos 80 e, os programas de controle de 

qualidade da assistência de enfermagem, estão ainda em fase de aprimoramento de 

recursos materiais, informatização dos dados e de organização dos seus serviços.  

Nos dias atuais, esta continua sendo a preocupação central dos 

enfermeiros expressa por autores como Cianciarullo (1997); Cianciarullo, Fugulin e 

Andreoni (1998), Haddad et al. (1999) e Haddad (2004) os quais enfocam a melhoria 

da qualidade da assistência, sugerindo novas metodologias de avaliação.  

Muitos destes processos de avaliação da qualidade da assistência 

estão respaldados ou embasados na sistematização da assistência de enfermagem, 

adotada nos vários hospitais. Mede-se a qualidade da assistência a partir da 

implementação da prescrição de enfermagem e da prescrição médica. 

A seguir delineamos algumas considerações acerca dos padrões de 

assistência e indicadores de qualidade aplicados à enfermagem. 



Introdução 
_______________________________________________________________
_ 
 

 

44

1.1.3 Padrões de assistência e indicadores de qualidade aplicados à 

enfermagem 

Para realizar uma medida objetiva da qualidade dos serviços de 

enfermagem prestados, há necessidade de criação de padrões e critérios de 

assistência. Segundo Ferreira (2004), padrão é a base ou norma para avaliação da 

qualidade ou quantidade.  

Chiavenato (2004) afirma que padrão é um critério ou um modelo, 

previamente estabelecido, para permitir comparação com os resultados ou objetivos 

alcançados. É por meio da comparação com o padrão que se pode avaliar os 

resultados obtidos e verificar quais os ajustamentos e correções que deverão ser 

feitos no sistema, a fim de que funcione melhor. 

Critérios e padrões podem ser utilizados para estabelecer os níveis 

mínimos e máximos de qualidade e orientar os prestadores de serviços, sobre a 

visão dos usuários ou das prioridades definidas pela sociedade. São considerados 

indispensáveis para que ocorra o processo avaliativo (DONABEDIAN, 1988, 1992). 

Segundo Andreoni e Gualda (1998), a American Nursing Association 

(ANA) em 1981, definiu que o padrão assistencial é uma afirmação enunciada e 

promulgada por profissionais, pela qual a qualidade da prática pode ser julgada. Os 

critérios constituem a base para a mensuração da qualidade, atuando como 

indicadores da qualidade da assistência e norteando a prática da auditoria. Para o 

estabelecimento desses indicadores recomenda-se o mapeamento e categorização 

das necessidades do paciente e dos pontos relevantes do procedimento. 

A Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 

(JCAHO) incluiu, em seu programa de certificação, declarações de padrões 
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relevantes aos serviços de enfermagem, enfatizando o monitoramento regular do 

atendimento aos pacientes, a avaliação desse atendimento e a resolução de 

quaisquer problemas identificados, pois os padrões das instituições de saúde estão 

ligados à estrutura, processo e resultados finais (KRON; GRAY, 1998). 

O processo de enfermagem, o estabelecimento de padrões de 

cuidados e a avaliação por meio dos processos de auditoria não são práticas 

comuns nos serviços de enfermagem e necessitam ser desenvolvidos. A avaliação 

dos cuidados prestados aos pacientes e os parâmetros destes cuidados são aceitos 

pela tradição, ou seja, ainda ocorrem de maneira informal (CIANCIARULLO, 1997; 

MONTE; ADAMI; BARROS, 2001). 

Segundo Monte, Adami e Barros (2001), os critérios, padrões e 

normas pré-estabelecidas, que sustentam o mecanismo de avaliação, proporcionam 

orientação para o desempenho profissional e levam em consideração as variações 

das práticas de saúde. Os critérios para esta avaliação podem ser determinados por 

ações normativas ou corresponder a um ideal desejado. Devem fundamentar-se nos 

estudos sobre as características de uma determinada realidade.  

Os padrões são dinâmicos e expressam valores e prioridades da 

prática de enfermagem em um determinado contexto. Servem como uma estrutura 

de trabalho que delineia as competências desejadas e as exigências educacionais 

da enfermeira (MONTE; ADAMI; BARROS, 2001).  

Para Horr (1989), padrão é a base ou norma para avaliação da 

qualidade ou quantidade da assistência. Relaciona-se com os direitos do cliente de 

receber cuidados de enfermagem. Deve possuir algum marco referencial como os 
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diagnósticos de enfermagem, procedimentos de enfermagem ou necessidades 

humanas básicas. 

Segundo Cianciarullo et al. (2001), o padrão assistencial é um 

conjunto de características relacionadas aos aspectos cuidativos, aceitos como 

princípios pelos enfermeiros, e que favorecem a determinação dos níveis quali-

quantitativos das ações de enfermagem, dentro dos perfis desejados pela instituição. 

Os autores utilizaram padrões e critérios, segundo as necessidades humanas 

básicas e a dinâmica dos serviços, e criaram instrumentos de avaliação da 

assistência de enfermagem para o setor de hemodiálise e perinatal. 

Para o desenvolvimento de um processo avaliativo, é necessário a 

definição de padrões que, por sua vez, exigem o estabelecimento de indicadores 

que possibilitarão verificar em que medida o padrão foi atingido. 

Um indicador é uma medida que identifica o desvio de padrões 

aceitáveis, demonstrando a existência de um problema de qualidade. A avaliação de 

um indicador envolve a definição de um intervalo de tempo para a vigilância, a coleta 

de eventos de interesse durante este intervalo e o estabelecimento de um 

denominador (DECKER, 1991). 

Indicadores fornecem informações, que permitem monitorar e 

determinar maneiras pelas quais a qualidade da assistência pode ser implementada 

no sentido de torná-la segura ao usuário (ANGARAN, 1991). 

Para Fugulin e Gaidzinski (1999) e Braz (2002), os indicadores da 

qualidade e produtividade, traduzidos em taxas ou razões, são a expressão da 

mensuração ou da medida da qualidade de um produto ou processo. Constituem 
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instrumentos gerenciais que auxiliam na avaliação criteriosa tanto da qualidade 

como da produtividade. 

Nos EUA, a ANA, em 1994, começou a implementar uma série de 

iniciativas com relação à qualidade na enfermagem, partindo do pressuposto de que 

todos enfermeiros necessitariam adquirir conhecimentos sobre medidas, indicadores 

de custo clínico, qualidade e resultados específicos na enfermagem (GALLAGHER, 

2005). 

O National Quality Forum (NQF) entidade privada, de caráter não 

lucrativo, delineou, em conjunto com outras organizações, incluindo a ANA, 30 

práticas consideradas seguras ao usuário. Entre as práticas imprescindíveis para um 

cuidado de enfermagem seguro apontadas pelo NQF, têm-se: a avaliação e 

evolução de cada paciente a partir de sua admissão; a avaliação do paciente 

regularmente para mapeamento do risco de desenvolvimento de úlcera de pressão 

durante a internação e a lavagem das mãos principalmente após o contato direto 

com o paciente ou objetos do paciente (GALLAGHER, 2005). 

Em 1995, a ANA, baseada na proposta teórica de Donabedian, 

consagrou dez indicadores sensíveis e específicos para avaliar o cuidado de 

enfermagem, segundo estrutura, processo e resultados. Como indicadores de 

estrutura têm-se: composição do quadro de pessoal diversificado (staff mix), número 

de horas de enfermagem dedicadas por paciente dia, satisfação do paciente com o 

cuidado de enfermagem, satisfação do paciente com o gerenciamento da dor; 

indicadores de processos: manutenção da integridade da pele, satisfação da equipe 

de enfermagem; e de resultados: índice de infecção hospitalar, taxas de injúrias ao 
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paciente (quedas), avaliação do paciente global e com as informações/educação 

recebidas (JENNINGS et al., 2001; GALLAGHER, 2005).  

Os indicadores, estabelecidos pela ANA, foram chamados de 

indicadores sensíveis para a enfermagem, uma vez que consideram o estado do 

paciente ou família, a condição ou percepção de respostas às intervenções de 

enfermagem (GALLAGHER, 2005). 

Outro indicador de qualidade da assistência, destacado por alguns 

autores, são as infecções hospitalares, entre elas as infecções de feridas, que 

podem ser reduzidas à medida que as técnicas assépticas são realizadas com rigor 

(REED; BLEGEN; GOODE, 1998). 

Também a incidência de úlceras de pressão é considerada um 

indicador de qualidade da assistência. Estes eventos têm sérias conseqüências para 

a qualidade de vida do paciente e um grande impacto no custo do cuidado. O 

paciente, quando desenvolve úlcera de pressão, principalmente grau III e IV, acaba 

ficando cinco vezes mais tempo no hospital o que eleva o custo da internação e gera 

gastos nacionais altíssimos. A atuação da enfermagem na avaliação, monitoramento 

e manutenção da integridade da pele, pode reduzir sensivelmente o aparecimento 

destes tipos de lesões (MERAVIGLIA et al., 2002; GALLAGHER, 2005). 

Assim, tanto nas infecções de feridas como na incidência de úlceras 

de pressão, o papel da enfermagem é fundamental, uma vez que, dependendo da 

maneira como realiza os procedimentos técnicos, poderá contribuir na redução ou 

elevação das taxas de ocorrência destes eventos. 

No Brasil, o desenvolvimento e a implementação de indicadores para 

avaliação da qualidade do cuidado de enfermagem ainda é incipiente. Entretanto, na 
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metodologia de avaliação adotada pela ONA, em relação à enfermagem, no nível 

três, que identifica as instituições que adotam sistematicamente a melhoria contínua 

do atendimento e alcançam padrões de excelência na prestação da assistência, está 

previsto “um sistema de informações baseado em dados e indicadores que  

permitam análises comparativas com referenciais e monitoramento de resultados” 

(HADDAD, 2004 p. 64). 

Adami e Yoshitome (2003) reforçam ainda que a prestação de 

cuidados de qualidade caracteriza-se pelos seguintes atributos: alto grau de 

competência profissional, uso eficiente dos recursos, redução a um nível mínimo de 

lesões, produzidas decorrentes da assistência, satisfação dos pacientes quanto as 

suas demandas, expectativas e acessibilidade aos serviços de saúde e efeito 

favorável na saúde.  

Estes autores consideram como fatores que contribuem para a 

qualidade ou para a melhoria da qualidade: a qualificação profissional, o processo 

de enfermagem como metodologia, o envolvimento dos gerentes e dos funcionários 

das instituições de saúde, as mudanças na cultura organizacional, a provisão 

adequada de recursos humanos, materiais, o desenvolvimento de pessoas, o uso 

objetivo de sistema de informação, a participação dos usuários, a continuidade do 

processo avaliativo e a auto-avaliação. Reconhecem que seus resultados serão 

visíveis somente após alguns anos. 

A inadequação dos recursos humanos de enfermagem leva o usuário 

a situações de risco, além de expor a equipe e a instituição de saúde ao 

comprometimento ético e legal, pois favorece a ocorrência de falhas, devido a 

sobrecarga de trabalho e a deficiência na qualidade de assistência prestada. A 
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busca por caminhos, que preservem a assistência prestada com qualidade e livre de 

riscos, passa pela difícil tarefa de dimensionar o pessoal de enfermagem (MELLO, 

2002). 

Dispor de um quadro de pessoal de enfermagem adequado em 

termos quantitativos e qualitativos constitui um indicador de qualidade dos serviços 

de saúde que, por sua vez, interfere nos indicadores clínico-assistenciais 

relacionados ao cuidado de enfermagem, como: a taxa de infecção em feridas, a 

taxa de erros na medicação, a incidência de úlcera de pressão, as quedas dos 

pacientes, entre outros.  

A inadequação numérica e qualitativa dos recursos humanos da 

enfermagem lesa a clientela no seu direito de assistência à saúde, livre de riscos 

(KURCGANT et al., 2005). 

Portanto, dimensionar recursos humanos de enfermagem pode ser 

considerado parte relevante das estratégias para promover a melhoria da qualidade 

da assistência de enfermagem. A qualidade das ações de enfermagem, 

desenvolvidas junto à clientela, são determinadas pela quantidade e pela 

qualificação dos seus trabalhadores, por essa razão julgamos importante expor 

algumas idéias sobre o assunto. 

Para iniciar um processo de dimensionamento de pessoal de 

enfermagem, as necessidades da clientela assistida devem ser identificadas, ou 

seja, é preciso conhecer as demandas assistenciais de um determinado grupo de 

pacientes em relação à equipe de enfermagem. A estratégia adotada, para viabilizar 

esse conhecimento, traduz-se na aplicação de sistemas de classificação de 

pacientes. 
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Ribeiro (1978); Alcalá et al. (1982); Rodrigues (1992) e Fugulin et al. 

(1994) ressaltam que a criação de um sistema de classificação de pacientes é 

ferramenta da prática administrativa. Proporciona a formação de um banco de dados 

indispensável ao processo de tomada de decisões em áreas relacionadas com o 

dimensionamento e alocação de recursos humanos, monitoramento da 

produtividade e custos dos serviços de enfermagem. 

Kron e Gray (1998) descrevem que os pacientes são classificados 

em categorias que ajudam na determinação da quantidade de pessoal com base no 

tipo e grau das necessidades que apresentam. 

Gaidzinski; Fugulin e Castilho (2005) comentam que um sistema de 

classificação de pacientes, segundo a complexidade da assistência de enfermagem, 

pode ser desenvolvido utilizando várias formas de categorização e sugerem: 

cuidados intensivos, intermediários, mínimos, prolongados, ambulatoriais e 

domiciliares; ou dependência total, parcial e independência da equipe de 

enfermagem, ou ainda, cuidados intensivos, intermediários e auto-cuidado. 

Em 1996, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) editou a 

Resolução nº 189/96 estabelecendo parâmetros para o dimensionamento de pessoal 

de enfermagem e definindo as horas de enfermagem requeridas pelos pacientes 

segundo quatro graus de dependência da assistência de enfermagem. Em 2004, 

esta proposta foi modificada e atualizada com a aprovação e divulgação da 

Resolução 293/2004. As horas de assistência de enfermagem pertinentes a cada 

categoria de paciente passaram a ser as seguintes: 3,8 h de assistência em 24 h 

para pacientes em cuidados mínimos; 5,6 h para pacientes em cuidados 

intermediários, 9,4 h de assistência para aqueles em cuidados semi-intensivos e 



Introdução 
_______________________________________________________________
_ 
 

 

52

17,9 h de assistência de enfermagem para pacientes em cuidados intensivos 

(COFEN, 2005). 

Perroca e Gaidzinski (1998) elaboraram um sistema que classifica os 

pacientes através de 13 indicadores críticos, baseados nas necessidades humanas 

básicas, segundo proposta de Horta (1979), que são: estado mental e nível de 

consciência, oxigenação, sinais vitais, nutrição e hidratação, motilidade, locomoção, 

cuidado corporal, eliminações, terapêutica, educação a saúde, comportamento, 

comunicação e integridade cutâneo mucosa. Cada um dos indicadores possui 

graduação de um a cinco pontos em intensidade crescente de complexidade. 

Estes autores consideram que os cuidados mínimos são aqueles 

dispensados aos pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, 

que são fisicamente auto-suficientes quanto às necessidades humanas básicas. Os 

cuidados intermediários são destinados a pacientes com parcial dependência das 

ações de enfermagem. Os cuidados semi-intensivos voltam-se aos pacientes 

crônicos, estáveis sob o ponto de vista clínico, com total dependência da assistência 

de enfermagem. Os cuidados intensivos são designados aos pacientes graves, com 

risco eminente de morte, com instabilidade de sinais vitais que requeiram assistência 

de enfermagem ou médica permanente ou especializada. 

Martins e Haddad (2000), partindo da necessidade de dimensionar 

pessoal e avaliar o trabalho de enfermagem em um hospital escola, também 

validaram um instrumento que classifica os pacientes em quatro graus ou níveis (I, II, 

III e IV) os quais representam, de maneira crescente, a dependência do paciente em 

relação à assistência de enfermagem. Os autores afirmam que esta classificação de 

paciente 
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s auxilia no desenvolvimento do processo de enfermagem, 

ordenando e direcionando o seu trabalho e permite uma avaliação dos 

procedimentos que estão sendo realizados pelos profissionais. 

O paciente é classificado dentro de um grau de acordo com a sua 

dependência da assistência de enfermagem nas atividades de: deambulação, 

banho, alimentação, comportamento, autocuidado, medicação, cuidados pré e pós- 

operatório e manutenção da vida. Cada uma destas atividades possui características 

definidoras. Para que o paciente seja classificado dentro de um grau, ele precisa 

apresentar no mínimo 03 características definidoras em um determinado grau. 

Mais recentemente também foi desenvolvido o TISS (Therapeutic 

Intervention Score System) que é uma forma numérica, por sistema de escore, de 

classificação do paciente de acordo com a sua gravidade, levando em consideração 

a necessidade de intervenções terapêuticas de procedimentos médicos e de 

enfermagem utilizados (ELIAS et al., 2006). 

Este método considera que, independentemente do prognóstico, 

quanto mais terapia o paciente recebe, maior a gravidade da doença e, 

conseqüentemente, maior o tempo despendido pela enfermagem para este 

atendimento. 

Das considerações apresentadas sobre o sistema de classificação 

dos pacientes, compreende-se que a sua adoção nas unidades de internação, de 

forma sistemática e permanente, permite aos enfermeiros: identificar e caracterizar 

necessidades específicas dos pacientes. A partir daí, distribuir e alocar os 

trabalhadores de maneira mais eficiente; desenvolver processos avaliativos das 



Introdução 
_______________________________________________________________
_ 
 

 

54

ações e procedimentos, realizados junto a cada grupo de pacientes com base no 

grau de dependência que apresentam em relação ao cuidado de enfermagem. 

1.1.4 Programas de Melhoria da Qualidade da assistência de enfermagem 

A qualidade dos serviços, desenvolvidos por uma instituição de 

saúde, depende muito da competência técnica e da habilidade de interação e 

comunicação de seus trabalhadores para com o usuário, mas também de outros 

aspectos como as condições e processo de gestão do trabalho, recursos materiais e 

serviços de apoio disponibilizados. 

Potter e Perry (2004) descrevem que o referencial da qualidade, por 

meio do qual os resultados são atingidos, tomam em consideração a missão/visão e 

valores da instituição de saúde, os padrões profissionais e as orientações de 

cuidado.  

Os padrões profissionais sustentam-se nas políticas e diretrizes 

gerais da instituição e descrevem os valores e a competência de desempenho. As 

orientações de cuidado apóiam-se nos procedimentos, a partir dos quais são 

delineados protocolos, mapas e planos de cuidado. Portanto, os procedimentos e as 

políticas, à medida que constituem a base para a definição dos padrões profissionais 

e das orientações dos cuidados, também definem o bom resultado do cuidado 

(POTTER; PERRY, 2004). 

Assim, a qualidade das ações de enfermagem depende dos padrões 

profissionais e das orientações dos cuidados estabelecidos na instituição com base 

na sua missão e valores. Entre os fatores, que podem interferir no grau de qualidade 

destas ações, têm-se: a qualificação dos profissionais, a proporção adequada da 

equipe de enfermagem em relação ao número de pacientes, a legislação vigente, a 
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política da instituição, os aspectos estruturais e organizacionais e, ainda, o tempo de 

execução das ações assistenciais. Processos de avaliação da qualidade dos 

serviços de enfermagem, desenvolvidos de maneira sistemática e contínua, 

possibilitam identificar o padrão de qualidade dos cuidados prestados. 

Potter e Perry (2004) relatam que muitas organizações possuem 

Programas de Melhoria da Qualidade (PMQ) cujas equipes são compostas por 

profissionais de todos setores. Os problemas abordados por este grupo e 

respectivas soluções, geralmente, afetam tanto os processos como os resultados 

alcançados pela instituição. Estas equipes, atuando de forma participativa e 

conjunta, descentralizam as decisões, favorecendo as inovações e melhoria na 

prática clínica o que torna o trabalho mais eficiente. 

No Brasil, em algumas instituições hospitalares, os serviços de 

enfermagem têm procurado implementar programas de melhoria da qualidade, entre 

eles destacamos o do Hospital Universitário da Regional do Norte do Paraná 

(HURNP), que desde longa data tem se constituído espaço de trabalho da autora.  

No referido hospital, desde 1998, o programa de melhoria da 

qualidade na área de enfermagem vem sendo implementado com uma atuação 

conjunta da Diretoria de Enfermagem, Assessoria de Controle de Qualidade da 

Assistência de Enfermagem (ACQAE), Divisão de Educação Continuada e 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 

A ACQAE, subordinada ao serviço de enfermagem, desenvolve suas 

atividades com o objetivo de verificar e medir a qualidade da assistência de 

enfermagem, prestada aos seus clientes, tomando como referencial teórico 
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metodológico o quadro das necessidades humanas básicas e o processo de 

sistematização da assistência de enfermagem proposto por Horta (1979).  

Esta assessoria busca monitorar os processos de trabalho e a 

qualidade da assistência de enfermagem, garantir o direito do usuário a receber uma 

assistência de enfermagem segura e direcionar o treinamento em serviço de acordo 

com as necessidades de aperfeiçoamento da equipe de enfermagem (HADDAD, 

2004). 

A ACQAE, trimestralmente, realiza um processo de monitoramento e 

avaliação da qualidade da assistência de enfermagem. A dinâmica do trabalho 

envolve as seguintes etapas: entrevista com pacientes no 5o dia de internação, com 

a finalidade de levantar se as necessidades humanas básicas estão sendo 

atendidas e suas expectativas em relação à assistência; observação do ambiente, 

dos equipamentos e procedimentos desenvolvidos e, ainda, análise da prescrição de 

enfermagem dos cinco dias de internação. 

Por meio de entrevista junto ao cliente internado, a assessoria 

monitora as atividades de higiene e conforto físico, atividades físicas, sono e 

repouso, segurança física, nutrição e hidratação, eliminações, necessidades 

emocionais, espirituais e sociais. Verifica também as peculiaridades das unidades de 

maternidade, pediatria, UTI pediátrica, UCI e UTI neonatal, incentivo ao aleitamento 

materno e condições de alta do ponto de vista do paciente.  

Através de instrumentos do tipo check list, realiza observações sobre 

o cuidado prestado pela equipe de enfermagem junto ao paciente nas seguintes 

atividades: higiene e conforto físico, atividades físicas, segurança física, nutrição e 

hidratação, eliminações, oxigênio e ventilação. E ainda, observações sobre 
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peculiaridades das unidades de maternidade e manuseio de equipamentos como: 

monitor cardíaco, respirador mecânico, bomba infusora, oxímetro de pulso, 

fototerapia e incubadora, entre outros. 

Cabe salientar que o instrumento de observação foi construído a 

partir dos protocolos de atendimento que estavam sendo elaborados na instituição e 

nos manuais de normas e rotinas do serviço de enfermagem e das unidades de 

internação já publicados (FERNANDES et al., 2003).  

A avaliação da prescrição de enfermagem é desenvolvida, 

verificando-se o preenchimento dos seguintes quesitos: dados de identificação do 

paciente, elaboração da prescrição de enfermagem, anotações de enfermagem, 

controles de enfermagem, execução da prescrição médica, condições de alta, 

considerando as peculiaridades da maternidade e alojamento conjunto, UTI 

pediátrica, UCI e UTI neonatal e condições de alta.  

Para análise da entrevista e da observação, a ACQAE utiliza o Índice 

de Positividade proposto por Saupe, Horr e Cerqueira (1983) os quais obedecem 

aos seguintes critérios: 100% de positividade significa que para o quesito analisado 

houve 100% de acerto o que corresponde a uma assistência de enfermagem 

desejável; de 99 a 90% assistência adequada; de 89 a 80% assistência segura; de 

79 a 70% assistência limítrofe e menor de 70% assistência indesejada ou sofrível. 

Atendendo as recomendações de Cianciarullo, Fugulin e Andreoni 

(1998), na análise das prescrições de enfermagem, as informações são classificadas 

em completas, incompletas, não preenchidas e incorretas. Para os registros serem 

considerados adequados, ou seja, atenderem a um padrão de qualidade, deve-se 

obter 80% das informações preenchidas corretamente, menos de 15% das 
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informações sejam preenchidas de forma incompleta, menos de 5% de não 

preenchidas e 0% preenchida incorretamente.  

Mesmo sabendo que estes critérios adotados eram bastante 

rigorosos, a ACQAE entendeu que seria possível aplicá-los, pois a instituição 

dispunha de uma organização do serviço de enfermagem diferenciada. A intenção 

era atingir o nível máximo de excelência, com o auxílio do serviço de educação 

continuada e treinamento.  

Entretanto, na maioria das avaliações efetuadas pela ACQAE, os 

resultados poucas vezes atingiram os níveis considerados desejáveis (100% de 

positividade), conforme a proposta de Saupe, Horr e Cerqueira (1983). Esta situação 

acabou gerando desmotivação e frustração na equipe de enfermagem do hospital 

(HADDAD, 2004). 

A partir destas avaliações, a assessoria elabora relatórios, contendo 

os resultados obtidos, e estes são encaminhados à diretoria de enfermagem, 

enfermeiros chefes de divisão e setor de educação e treinamento da Divisão de 

Educação Continuada. Deste modo, as informações são disseminadas, permitindo 

que a avaliação da qualidade da assistência de enfermagem seja acompanhada por 

diferentes setores do hospital. 

A divulgação dos resultados obtidos também é realizada junto aos 

trabalhadores das unidades avaliadas, no mês seguinte à coleta de dados, em 

oficinas de trabalho nas quais são adotadas estratégias interativas e 

problematizadoras para apresentação e discussão das informações (HADDAD, 

2004). Participam também das oficinas enfermeiros da Divisão de Educação 

Continuada. 
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Além das oficinas, a ACQAE realiza periodicamente reuniões com a 

equipe de enfermagem com o objetivo de acompanhar e discutir de forma 

permanente e sistemática as avaliações desenvolvidas. 

Com base nas oficinas de trabalho, redefine-se o planejamento das 

atividades e as estratégias a serem implementadas para a melhoria da qualidade da 

assistência (HADDAD, 2004). Resultam, também das oficinas, informações acerca 

dos pontos fortes e frágeis do desempenho dos trabalhadores da unidade estudada 

de forma a subsidiar novos processos de educação em serviço. 

A partir de 2003, todo este processo de avaliação da qualidade 

passou a ser realizado duas vezes durante o ano. As oficinas acontecem no mesmo 

formato descrito anteriormente e também na freqüência de duas vezes por ano, com 

a participação da diretoria de enfermagem, enfermeiro auditor, enfermeiro da 

educação e treinamento e equipe de enfermagem avaliada. 

Paralelamente à entrevista, observação e análise da prescrição de 

enfermagem, a ACQAE desenvolveu estudos complementares referentes às 

atividades desempenhadas pelos enfermeiros, aos graus de dependência dos 

pacientes com relação à assistência de enfermagem e ao tempo consumido em 

alguns procedimentos de enfermagem. 

Quanto à Divisão de Educação Continuada esta tem como objetivo 

promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores da diretoria de 

enfermagem, estimular todos os membros da equipe e principalmente enfermeiros 

especialistas a multiplicarem os conhecimentos adquiridos, possibilitando que estes 

profissionais aprimorem os processos de trabalho, gerando ações de enfermagem 

com excelente qualidade aos pacientes. 
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Além dos treinamentos promovidos junto a diferentes grupos, a 

Divisão também realiza atividades de avaliação de desempenho do trabalhador, 

acompanhamento de cursos de aperfeiçoamento, seleção, recrutamento e 

treinamento dos trabalhadores recém-admitidos (FERNANDES, 2002). 

O planejamento de suas atividades a Divisão é desenvolvido com 

base nas necessidades de aprimoramento levantadas pelos diferentes setores da 

instituição, nas recomendações das chefias de divisão e Diretoria de Enfermagem e 

nos relatórios de avaliação da qualidade elaborados pela ACQAE. 

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) tem buscado 

desenvolver, junto à equipe de enfermagem, padrões de comportamentos para a 

lavagem das mãos e a promoção de ações de conscientização sobre a importância 

desta ação, através de cartazes explicativos, tarjetas de chamadas para lavagem 

das mãos sobre as pias e realização de atividades com os trabalhadores sob a 

forma de gincanas. Também há uma diversidade de produtos para limpeza das 

mãos: irgasan DP300, sabonete comum a base de erva doce, clorexidina a 2%, 

clorexidina + álcool, hidratante com clorexidina e álcool gel. Assim não ocorre o risco 

do trabalhador deixar de lavar as mãos pelo tipo de produto ofertado pela instituição. 

Também a CCIH faz um trabalho assíduo de manutenção da biossegurança e 

equipamento de proteção individual. Em situações de surtos, ocorre a cultura 

microbiológica das mãos dos trabalhadores para identificação das bactérias. 

Também a CCIH, na intenção de promover a melhoria da qualidade 

da assistência, oferece cursos e palestras, às vezes, em parceria com o Serviço de 

Educação Continuada, mas muitas vezes por iniciativa própria. 
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1.1.5 Avaliação da qualidade dos procedimentos técnicos de enfermagem 

No Brasil, o trabalho de enfermagem configura-se historicamente 

pela divisão em categorias distintas de agentes. De um lado, os enfermeiros, 

categoria minoritária, a quem são atribuídas ações de ensino, supervisão e 

gerenciamento. Do outro, auxiliares e técnicos de enfermagem, que representam 

cerca de 63,5% (COFEN, 2005) da força de trabalho em enfermagem e cujo núcleo 

central de trabalho é o cuidado de enfermagem, com foco nos procedimentos 

técnicos (PEDUZZI et al., 2005).  

As intervenções técnicas, realizadas predominantemente pelo 

pessoal auxiliar junto à clientela, atendida nas diferentes esferas do sistema de 

saúde, como hospitais, ambulatórios e unidades básicas de saúde, comportam 

riscos e podem comprometer a qualidade do cuidado ofertado. Neste sentido, estas 

intervenções necessitam estar permanentemente sob processos de avaliação. 

Habitualmente os enfermeiros, quando pretendem melhorar a prática 

assistencial, adotam como critérios, para selecionar as atividades que serão 

avaliadas, aquelas que se apresentam em maior freqüência, ou seja, que são 

realizadas com 50% ou em mais pacientes da unidade; aquelas que comportam alto 

risco para os pacientes, ou seja, que podem resultar em trauma, morte ou perda da 

licença profissional (POTTER; PERRY, 2004). 

Entre os procedimentos técnicos, desenvolvidos freqüentemente pela 

enfermagem, destaca-se o banho e o curativo.  

O banho, conjunto de ações que visam a higiene e o conforto do 

paciente, é tido como o melhor momento para se fazer a avaliação das condições da 

pele e anexos, das habilidades motoras, estado nutricional, circulatório e 
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respiratório, condições mentais e emocionais do indivíduo. Nesta avaliação é 

possível detectar precocemente o início de lesões de pele que poderão evoluir para 

uma úlcera de pressão (VOLLMAN; GARCIA; MILLER, 2005). 

Os curativos, intervenções realizadas em feridas com o objetivo de 

promover a cicatrização, quando efetuados corretamente, evitam a infecção, 

reduzem os custos da internação e os prejuízos para o paciente (KRASNER, 1997; 

VOLLMAN; GARCIA; MILLER, 2005). 

Em busca bibliográfica nacional sobre a avaliação de técnicas de 

enfermagem na base de dados LILACS (Bireme), nos últimos dez anos, com os 

descritores extraídos de Descritores em Ciências da Saúde: avaliação seguida de 

procedimentos, enfermagem e qualidade, poucas publicações foram encontradas. 

Entre os estudos cabe citar o de Oliveira; Garcia e Sá (2003) que 

identificam os aspectos da higiene corporal, valorizados pela equipe de 

enfermagem; o de Maciel e Bocchi (2006) que buscam, junto a pacientes acamados, 

compreender a experiência interacional paciente-equipe de enfermagem durante o 

banho no leito. Entretanto, nenhum deles avalia a execução propriamente dita do 

procedimento e o grau de qualidade com que foram realizados. 

Um dos estudos que avalia, por meio da observação direta, o 

desempenho de trabalhadores de enfermagem (auxiliares, técnicos e enfermeiros), 

na execução do procedimento punção venosa periférica, é o de Torres; Andrade; 

Santos (2005). Os resultados apontam inadequações no desempenho do 

procedimento nas três categorias de trabalhadores. 

Pesquisa desenvolvida com apoio financeiro do Ministério da Saúde, 

também com observação direta, avaliou o desempenho de auxiliares e técnicos de 
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enfermagem nas técnicas de inalação, punção venosa para medicação e medicação 

por via intramuscular, em três serviços hospitalares no estado da Bahia. Os 

resultados evidenciam que nos três serviços a qualidade de desempenho nas três 

técnicas mostrou-se comprometida (PEDUZZI; ANSELMI, 2002; PEDUZZI et al., 

2005). 

Ribeiro (2001) analisou, para fins de dimensionamento de pessoal de 

enfermagem, a execução e respectivo tempo despendido em curativos assépticos e 

sépticos em uma unidade distrital de saúde. Dos 101 curativos assépticos 

realizados, apenas 15 (14,9%) apresentavam um padrão de execução ótimo, 28 

(27,7%) satisfatório e, 58 (57,4%) um padrão insatisfatório. Em relação aos curativos 

sépticos, dos 210 procedimentos efetuados, 33 (15,7%) exibiam padrão ótimo, 134 

(63,8%) satisfatório e 43 (20,5%) foram considerados insatisfatórios. 

O tempo de execução dos procedimentos de enfermagem pode ser 

considerado uma variável importante no processo de avaliação da qualidade da 

assistência e merece algumas considerações. 

Os estudos do tempo forneceram subsídios para a divisão do 

trabalho em fases ou elementos do trabalho, que determinam o tempo mínimo ou o 

tempo padrão de uma atividade, a fim de manter um ritmo ou o nível de produção 

(MELLO, 2002). 

Estimar a quantidade de tempo do trabalhador necessário para gerar 

uma unidade de produção tem como objetivo estabelecer um padrão de mão-de-

obra, que será utilizado no planejamento e no controle da produção. Segundo 

Gaither e Frazier (2001), o padrão de mão-de-obra é obtido pelo número de minutos 
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por trabalhador necessário para concluir uma determinada atividade e é chamado de 

Estudo do Tempo.  

Para Martins e Laugeni (2000), o estudo do tempo apresenta três 

tipos de abordagens: tempos cronometrados, tempos predeterminados ou tempos 

sintéticos e amostragem do trabalho.  

O método de tempos cronometrados consiste na cronometragem da 

operação executada pelos trabalhadores e tem como objetivo determinar o padrão 

da mão de obra. 

O tempo predeterminado ou tempo sintético é utilizado para verificar 

um padrão de mão-de-obra antes da execução de uma operação. Possui vantagens 

com relação a outros métodos porque permite avaliar o momento anterior à 

produção, focalizando a atenção no método de trabalho, na habilidade e no esforço 

para realizar movimentos bem definidos e elimina a avaliação subjetiva da 

performance individual do operador (KARGER; BAYHA, 1987). 

Rantz e Hauer (1987) afirmam que o método de amostragem do 

trabalho classifica o desempenho dos enfermeiros ou da equipe de enfermagem, 

durante uma amostra de horas, turnos, ou dias em uma área de categoria de 

atividades, que varia com o propósito do estudo. Este método utiliza a 

recomendação clássica da “Division of Nursing, 1978”, denominado de “Methods of 

Studying Nurse Staffing in a Patient Unit”, e classifica as atividades de enfermagem 

em quatro categorias (cuidados diretos, indiretos, atividades relacionadas à unidade 

e atividades relacionadas ao pessoal). 

Ao longo dos últimos anos, na atuação profissional hospitalar junto à 

Assessoria de Controle de Qualidade da Assistência de Enfermagem, do HURNP, 
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foi possível realizar alguns estudos, envolvendo os procedimentos banho e 

curativos, atividades realizadas cotidianamente no cuidado direto aos clientes e que 

podem ocasionar problemas, quando realizadas de forma inadequada. 

Nos processos de avaliação destes procedimentos alguns aspectos 

nos chamaram a atenção entre eles: a dificuldade dos enfermeiros em classificar o 

paciente conforme o grau de dependência da assistência de enfermagem; nem 

sempre o grau de dependência assistencial do paciente estava associado ao tempo 

gasto para a realização das referidas atividades e respectiva qualidade de execução 

do procedimento. 

A partir destas observações, entendemos que a mensuração e da 

qualidade de execução e do tempo despendido na realização de procedimentos de 

enfermagem, entre eles, banho e curativo, associados ao grau de dependência 

podem contribuir para o planejamento e desenvolvimento dos processos de 

dimensionamento e alocação de pessoal dos serviços hospitalares, bem como para 

a construção de indicadores de qualidade para o cuidado de enfermagem. 

Face às considerações apresentadas, somadas à experiência 

profissional da pesquisadora, particularmente, àquelas decorrentes da atuação junto 

à ACQAE, alguns questionamentos acerca da qualidade e do tempo despendido na 

execução de procedimentos de enfermagem surgiram, entre eles: 

• Qual o tempo despendido em procedimentos de enfermagem, como 

banho e curativo, executados em pacientes nos diferentes graus de 

dependência? 



Introdução 
_______________________________________________________________
_ 
 

 

66

• Qual o índice de positividade na execução dos procedimentos de 

enfermagem banho e curativo, como elemento de avaliação da 

qualidade, segundo o grau de dependência do paciente? 

• A qualidade dos procedimentos de enfermagem banho e curativo 

está associada ao tempo despendido na sua execução? 

• Existem diferenças no tempo de execução dos procedimentos de 

enfermagem banho e curativo em função do grau de dependência 

do paciente? 

Esse estudo pretende buscar respostas a tais questionamentos e, 

deste modo, trazer contribuições relevantes ao campo da avaliação, mais 

especificamente, no que diz respeito a indicadores para avaliação da qualidade na 

área de enfermagem, bem como oferecer subsídios ao processo gerencial no que 

diz respeito ao dimensionamento de pessoal, planejamento e avaliação do 

desempenho da equipe de enfermagem, e também à área da educação continuada 

que poderá repensar novas modalidades de atuação. 
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2 - OBJETIVOS 

 

2.1 - GERAL 

∗ Analisar a qualidade da execução dos procedimentos de enfermagem banho 

e curativo, desenvolvidos em pacientes internados em uma unidade médico-

cirúrgica de um Hospital Universitário no estado do Paraná. 

 

2.2 - ESPECÍFICOS 

 

∗ Avaliar a qualidade da execução do procedimento banho segundo grau de 

dependência do paciente. 

∗ Mensurar o tempo de realização do procedimento banho segundo grau de 

dependência do paciente. 

∗ Comparar as diferenças no tempo de execução do procedimento banho 

segundo o grau de dependência do paciente. 

∗ Avaliar a qualidade da execução do procedimento curativo segundo grau de 

dependência do paciente. 

∗ Mensurar o tempo de realização do procedimento curativo segundo grau de 

dependência do paciente. 

∗ Comparar diferenças no tempo de execução do procedimento - curativo 

segundo o grau de dependência do paciente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 



Metodologia 
_______________________________________________________________ 

70

3 – METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

Foi realizado um estudo observacional, seccional com abordagem 

quantitativa, no qual se analisou a qualidade e o tempo de execução dos 

procedimentos banho e curativo. Foram executados por auxiliares e técnicos de 

enfermagem em pacientes internados na unidade médico-cirúrgica masculina de um 

hospital escola do Paraná, segundo o grau de dependência desta clientela em 

relação à assistência de enfermagem.  

Segundo Polit e Hungler (1995), na pesquisa quantitativa há uma 

coleta sistemática de informações. Em condições controladas, utiliza-se de 

procedimentos estatísticos e análise das informações. 

A pesquisa quantitativa tem bases no positivismo lógico, 

normalmente utiliza procedimentos estruturados e instrumentos formais para coletar 

informações, enfatiza a objetividade, analisa as informações numéricas entre outras 

características (POLIT; HUNGLER, 1995). 

No estudo descritivo, a pesquisa tem a meta de observar, descrever 

e explorar os aspectos considerados relevantes e mensuráveis de uma situação. 

3.2 Local 

O estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário da Regional do 

Norte do Paraná (HURNP), que mantém convênio com o Sistema Único de Saúde 

(SUS). É órgão suplementar da Universidade Estadual de Londrina e está vinculado 

administrativamente à Reitoria e academicamente ao Centro de Ciências da Saúde. 
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É o único hospital público de grande porte no Norte do Paraná, sendo 

considerado o terceiro maior hospital da região sul do País.  

Na instituição, programas de melhoria da qualidade vêm sendo 

implementados com a atuação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, do 

Serviço de Educação Continuada, do Escritório de Qualidade, da Gerência de 

Riscos, do Controle de Recursos Materiais e Produtos Hospitalares, do Serviço de 

Ouvidoria, da Assessoria de Planejamento e Controle de Recursos Humanos e da 

Assessoria de Controle de Qualidade da Assistência de Enfermagem. Além disso, o 

hospital possui um curso próprio de formação de Técnicos de Enfermagem. 

Merecem destaque as atividades, desenvolvidas pela Assessoria de 

Controle de Qualidade da Assistência de Enfermagem (ACQAE), que, 

periodicamente, monitora os processos de trabalho e a qualidade da assistência de 

enfermagem por meio de entrevistas com pacientes, observações do cuidado 

prestado pela equipe e análise das prescrições de enfermagem. 

Em 2005 estavam ativados 333 leitos distribuídos em unidades de 

internação médico-cirúrgicas, feminina e masculina nas diversas especialidades e 

ainda em pronto socorro, moléstias infecto-contagiosas, tisiologia, maternidade, 

berçário, pediatria, unidade de terapia intensiva neonatal e unidade de cuidados 

intermediários neonatal, entre outras. Neste mesmo ano ocorreram 12.412 

internações, 135.739 atendimentos ambulatoriais, 60.338 atendimentos de pronto 

socorro e foram realizadas 6.926 cirurgias, conforme o relatório anual do setor de 

Estatística da instituição (HURNP, 2005e).  

Ainda em 2005, o hospital apresentou taxa média de ocupação de 

leitos de 90,6%, taxa de mortalidade geral de 5,37% e índice médio de infecção 

hospitalar de 5,02%.  
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Na ocasião, o quadro de servidores era de 816 trabalhadores, sendo 

que na diretoria de enfermagem estavam alocados 99 enfermeiros, 53 técnicos de 

enfermagem, 432 auxiliares de enfermagem, 81 atendentes de enfermagem, 42 

técnicos administrativos, 97 auxiliares de serviços gerais e 12 office boys. Esse 

quantitativo de trabalhadores representava 21% do total de pessoal da Universidade 

Estadual de Londrina e 46% da equipe de trabalho do HURNP (HURNP, 2006a). 

Ressaltamos que, dos 81 atendentes, 76 já concluíram o curso de 

auxiliar de enfermagem, porém permanecem nessa categoria já que neste tipo de 

hospital a mudança só ocorre por meio de concurso público (HURNP, 2006a). 

3.2.1 A unidade de internação estudada 

A pesquisa foi realizada na unidade de internação de clínica médica e 

cirúrgica masculina, que totalizava, em meados de 2005, 73 leitos ativados 

(aproximadamente 22% do total de leitos do hospital) e um quadro geral de 84 

trabalhadores de enfermagem, considerando enfermeiros, técnicos, auxiliares e 

atendentes de enfermagem, técnicos administrativo, auxiliares de serviços gerais e 

office boy.  

Esta é a maior unidade de internação do hospital e atende a diversas 

especialidades médicas. Além disso, apresenta freqüência elevada de pacientes nos 

diferentes graus de dependência da assistência de enfermagem. Tais características 

constituíram-se em critérios para seleção da referida unidade como campo de 

estudo. 

Quanto à planta física, a unidade é do tipo pavilhonar, com 12 

enfermarias e dois postos de enfermagem. Um posto de enfermagem situa-se em 

frente à enfermaria número três e o outro posto, em frente à enfermaria número seis. 



Metodologia 
_______________________________________________________________ 

73

A distância das enfermarias nove, dez, 11 e 12, em relação aos postos de 

enfermagem, representa elemento que dificulta o trabalho da equipe de 

enfermagem, tornando-o cansativo. 

A unidade feminina médico-cirúrgica foi excluída do estudo, pois, no 

momento da coleta de dados, encontrava-se em reforma, sendo que os pacientes e 

equipe haviam sido deslocados para um espaço físico provisório, desviando-se das 

condições habituais de funcionamento. 

3.2.2 Recursos Humanos 

No período em que os dados foram coletados, estavam lotados, na 

unidade selecionada para estudo, nove enfermeiros, 42 auxiliares de enfermagem, 

dez técnicos de enfermagem, três atendentes de enfermagem, dois técnicos 

administrativos, dez auxiliares de serviços gerais e um office boy.  

A unidade masculina, no turno da manhã, durante o período de coleta 

de dados, possuía três enfermeiros. Dois com funções assistenciais com carga 

horária de seis horas diárias e uma com atividades gerenciais (chefe de setor) com 

carga horária de oito horas diárias. Também haviam 17 trabalhadores da equipe 

distribuídos entre auxiliares e técnicos de enfermagem (HURNP, 2006a). 

Para os dois enfermeiros assistenciais, as atividades diárias incluíam: 

elaboração de um boletim informativo com dados clínicos do paciente, classificação 

dos pacientes, segundo o grau de dependência com relação à assistência de 

enfermagem, visitas aos pacientes internados, fazendo exame físico direcionado 

para o problema principal de saúde. Cada enfermeiro era responsável por 

aproximadamente, 38 pacientes. 
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No HURNP a metodologia da assistência de enfermagem está 

implantada há 24 anos e hoje são desenvolvidas as etapas de histórico, prescrição 

de enfermagem e anotações de enfermagem. As prescrições de enfermagem são 

informatizadas, o que melhorou a racionalização do tempo na sua execução. Este 

também é um papel realizado pelos enfermeiros assistenciais. 

Quando possível, os enfermeiros assistenciais acompanham a visita 

clínica das equipes médicas, participando das discussões sobre a assistência destes 

pacientes. 

As atribuições do enfermeiro chefe de setor são predominantemente 

gerenciais como: dimensionamento de pessoal, programação de folgas e férias, 

substituição de ausências não previstas dos membros da equipe e outras atividades 

administrativas, como conferência e provisão de materiais e equipamentos para a 

unidade, negociações com os serviços de apoio e exame laboratoriais, entre outras. 

Em situações especiais, como faltas ou afastamentos de um dos enfermeiros, o 

enfermeiro chefe assume também a assistência.  

A unidade adota o método de trabalho integral no qual cada 

trabalhador assume toda a assistência de enfermagem dos pacientes sob sua 

responsabilidade, ou seja, executa todas as atividades, tais como banhos, 

medicação, curativos e outras necessidades que o paciente apresente, 

independente do seu grau de dependência. Em geral, o trabalhador assume de seis 

a 12 pacientes e permanece na mesma enfermaria durante sete dias. Após este 

período acontece o rodízio dos trabalhadores entre as enfermarias. 

A unidade apresenta alta rotatividade de pessoal de enfermagem. 

Dada a grande demanda de atividades, freqüentemente, os trabalhadores com mais 

tempo de serviço solicitam transferência deste setor e os trabalhadores recém-
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contratados são direcionados para esta unidade a fim de suprir o quadro de pessoal. 

Para este grupo de trabalhadores estão garantidas 40 horas de treinamento para 

sua melhor inserção na unidade (HADDAD, 2004). 

3.3 População e amostra 

Para esta pesquisa, a população alvo foram os procedimentos banho 

e curativos, executados pela equipe de enfermagem (auxiliares e técnicos de 

enfermagem) em pacientes internados na unidade médico-cirúrgica do HURNP, 

classificados segundo grau de dependência da assistência de enfermagem (I, II, III e 

IV). 

Os procedimentos de banho e curativo foram selecionados, pois 

compõem um conjunto relevante de atividades, desenvolvidas diariamente pela 

equipe de enfermagem, e consomem parcela importante do tempo de trabalho do 

pessoal na unidade de internação. Também porque, dadas suas características, 

apresentam implicações diretas nos indicadores de qualidade da assistência de 

enfermagem, entre eles, a taxa de infecção hospitalar e a incidência de úlcera de 

pressão e, deste modo, podem influenciar no resultado final da assistência durante o 

período de internação. 

 O procedimento banho foi estudado nos três tipos, a saber: 

- Banho de aspersão  

- Banho de aspersão com auxílio de cadeira de banho 

- Banho no leito 

A execução do procedimento curativo foi observada em três tipos de 

lesões: 
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- Curativo de feridas agudas que segundo as causas podem ser 

classificadas em: a) Intencional ou Cirúrgicas; b) Traumáticas 

abertas. 

- Curativo de feridas crônicas classificadas em: a) Úlcera venosa; 

b) Úlcera arterial; c) Úlcera de pressão; d) Úlcera mista; e) Úlcera 

diabética. 

- Curativos em locais de Inserção de drenos e cateteres. 

Para o procedimento banho, foi definida uma amostra por 

conveniência estratificada por grau de dependência do paciente e tipo de banho. 

Para o procedimento curativo foram incluídos na amostra acidental, os pacientes 

que apresentavam apenas uma lesão e que necessitavam do curativo. 

No Quadro 01 tem-se a composição da amostra do procedimento 

banho.  

Quadro 01 Amostra do procedimento banho segundo tipo e grau de dependência do 

paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005 

Grau de dependência 
Tipo de banho 

Grau I Grau II Grau III Grau IV 
Total 

Aspersão 110 110 38 0 258 

Aspersão com auxilio de cadeira de 

rodas 

12 26 53 07 98 

Banho no leito 02 0 17 27 46 

Total 124 136 108 34 402 

No Quadro 02 tem-se a composição da amostra do procedimento 

curativo. 
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Quadro 02 Amostra do procedimento curativo segundo grau de dependência do 

paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005 

 

Grau de dependência Curativo 

Grau I 57 

Grau II 65 

Grau III 33 

Grau IV 13 

Total 168 

 

3.4 Definições operacionais 

Na enfermagem, o banho representa um aspecto fundamental no 

cuidado ao paciente (WHITING, 1999; CASTLEDINE, 2003). Pode ser definido como 

uma atividade que compõe o processo de higiene corporal, com a finalidade de: 

promover a limpeza da pele, remover possíveis bactérias, controlar odores e, ainda, 

propiciar relaxamento e conforto ao paciente. O momento do banho apresenta-se 

também como uma oportunidade para avaliar e monitorar as condições da pele e 

mucosas e, neste sentido, realizar ações de prevenção para úlceras de pressão e 

outros problemas relativos à integridade cutânea (VOLLMAN; GARCIA; MILLER; 

2006). 

Considerou-se: 

- banho de aspersão, quando o paciente apresentava possibilidades 

de deslocamento até o banheiro, requerendo orientações para o 

procedimento, a localização do banheiro e fornecimento de roupas 

para troca, podendo ou não necessitar do auxílio de um trabalhador 

de enfermagem; 
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- banho de aspersão com auxílio de cadeira de banho, quando o 

paciente mostrava condições de ser encaminhado até o banheiro. 

No entanto, necessitava deslocar-se com o auxílio da cadeira de 

banho e dependia da ajuda de um profissional para o transporte 

cama - cadeira e cadeira – cama; 

- banho no leito, quando o paciente encontrava-se acamado e não 

apresentava condições de ir ao banheiro, dependendo de um ou 

mais profissionais de enfermagem para realizar a higiene corporal 

no leito em que se encontrava internado. 

Em relação ao procedimento curativo, este pode ser definido como o 

procedimento de limpeza e cobertura de uma lesão com o objetivo de auxiliar no 

tratamento da ferida ou prevenir a colonização nos locais de inserção de dispositivos 

invasivos diagnósticos e terapêuticos. O procedimento técnico tem por finalidade 

padronizar e homogeneizar condutas e selecionar produtos de acordo com a 

necessidade da lesão (JORGE; DANTAS, 2003). 

Considerou-se: 

- curativo de feridas agudas, quando o procedimento foi realizado em 

feridas cirúrgicas ou intencionais e em feridas acidentais ou 

traumáticas, como ferimentos por arma branca e de fogo, e 

queimaduras que não sofreram processo cirúrgico; 

 - curativos de feridas crônicas, quando as lesões decorrem 

normalmente de um processo fisiopatológico, instalado no 

organismo e associado com outras doenças, ou complicação de 

uma lesão aguda. As principais lesões crônicas consideradas nesta 

pesquisa, foram as úlceras arteriais, venosas e de pressão; 
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- curativos em locais de inserção de drenos e cateteres, quando o 

paciente possuía cateteres venosos centrais por punção ou 

dissecção, drenos como o de penrose, Kher e sucção (portovac), 

sondas como cistostomias, urostomias e nefrostomias e cânulas de 

traqueostomia. 

3.5 Variáveis de estudo 

Segundo Lakatos e Marconi (2005), variáveis são os aspectos 

observáveis de um fenômeno. Para Gil (1994), variável refere-se a tudo aquilo que 

pode assumir diferentes valores ou diferentes aspectos, segundo os casos 

particulares ou as circunstâncias. 

As variáveis estudadas foram: 

• Variável relacionada ao paciente: grau de dependência quanto à 

assistência de enfermagem. 

• Variáveis relacionadas ao tipo do procedimento banho: de 

aspersão; de aspersão com auxílio de cadeira de banho e no leito; 

tempo de execução do procedimento. 

• Variáveis relacionadas ao procedimento curativo: tempo de 

execução do procedimento.  

3.6 Instrumentos, técnica e procedimentos de coleta de dados. 

3.6.1 Instrumentos 

Foram utilizados três instrumentos para coleta dos dados. O primeiro 

foi empregado para realizar a classificação diária dos pacientes internados na 

unidade de estudo selecionada, segundo grau de dependência da enfermagem. 

Embora a instituição já adotasse um instrumento de classificação de pacientes, na 

presente pesquisa, ele foi aprimorado e validado para obtenção dos dados. Outros 
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dois instrumentos foram elaborados para observação da execução dos 

procedimentos estudados. A seguir apresentamos o processo de elaboração e 

validação dos referidos instrumentos. 

3.6.1.1 Validação do instrumento de classificação de pacientes nos quatro 

graus de dependência da assistência de enfermagem 

O instrumento de classificação de pacientes nos quatro graus de 

dependência da assistência de enfermagem, adotado pela equipe de enfermagem 

do hospital estudado, foi construído por um grupo de enfermeiros do Hospital 

Universitário em 1997, validado em 1998 e publicado em 2000 (Martins e Haddad, 

2000), (ANEXO A). Durante o período que vem sendo utilizado, verificou-se que os 

enfermeiros encontravam dificuldades na sua aplicação, já que, para algumas 

características do paciente, o instrumento possibilitava mais de uma 

interpretação/classificação, como por exemplo, no item - com ou sem desvios de 

comportamento. 

Também se detectou que os graus de dependência estabelecidos 

possuíam descritores que permitiam a cada avaliador uma interpretação distinta, por 

exemplo, no item - quantidade moderada ou grande quantidade de medicação. Não 

havia definição do que seria moderada e/ou que seria grande quantidade. Outro fato 

observado é que os graus de dependência possuíam características em quantidades 

diferentes, enquanto uma atividade possuía quatro descritores outra atividade tinha 

seis descritores, ou seja, nem sempre as características eram contempladas em 

todos os graus. 

Assim, para este estudo houve necessidade de reformulação/ 

adaptação e nova validação do referido instrumento (APÊNDICE C). 
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Para o processo de adaptação, foram descritas as atividades 

desenvolvidas no/ou pelo paciente na primeira coluna e colocada as características 

esperadas desta atividade nos quatro graus de dependência distribuídas em quatro 

colunas. Sendo assim, foram selecionadas as seguintes atividades: deambulação, 

banho, alimentação, comportamentos, medicação, pré e pós-operatório, autocuidado 

e manutenção da vida. Para cada atividade formularam-se descritores nos quatro 

graus de dependência. Para o paciente ser classificado em um determinado grau 

precisaria apresentar no mínimo três descritores dentro do mesmo grau de 

dependência. 

Após as modificações, o instrumento foi submetido à apreciação e 

aplicação por enfermeiros experts em três momentos, em diferentes unidades de 

Internação e Pronto Socorro. Também foi importante a participação de acadêmicos 

de enfermagem neste processo, pois no cotidiano o instrumento de classificação de 

pacientes é utilizado na instituição tanto por enfermeiros como por acadêmicos do 3º 

e 4º anos do curso de graduação em enfermagem. 

No primeiro momento, participaram do processo de avaliação do 

instrumento sete avaliadores da unidade de internação feminina do pronto socorro, 

incluindo a pesquisadora, dois enfermeiros, dois internos de enfermagem que são 

acadêmicos do último ano do curso de graduação e assumem as atividades do 

enfermeiro no dia-a-dia e dois acadêmicos do 3º ano da graduação em enfermagem. 

O processo se dividiu em três etapas: a primeira, de esclarecimento 

para os avaliadores sobre a utilização do instrumento, principalmente acerca das 

três características ou mais, que o paciente precisaria apresentar para ser 

classificado em determinado grau.  



Metodologia 
_______________________________________________________________ 

82

A segunda etapa aconteceu logo em seguida, com a seleção de doze 

pacientes para participarem do processo de classificação. Estes pacientes foram 

classificados nos quatro graus de dependência simultaneamente pelos sete 

avaliadores que passavam no leito de cada um deles observando-os, fazendo 

perguntas e examinando-os quando necessário. Vale ressaltar que apenas um 

avaliador perguntava ou examinava o paciente e o restante do grupo observava.  

A terceira etapa envolveu a comparação da classificação feita pelos 

avaliadores quanto às concordâncias, discordâncias e sugestões de mudanças para 

o instrumento. Houve 100% de concordância entre os avaliadores na classificação 

dos doze pacientes e apenas uma sugestão de modificação do instrumento que foi 

acatada pela autora. 

Para o processo de avaliação, neste momento, foram consideradas 

as condições do paciente e a assistência de enfermagem esperada. 

No entanto, na unidade de internação feminina do pronto socorro do 

HURNP, verifica-se somente internação de pacientes clínicos e cirúrgicos na fase 

pré-operatória (mais independentes) e, portanto, não ocorre a presença de pacientes 

em pós-operatório imediato ou mediato. Fez-se necessário, então, testar o 

instrumento em uma unidade de internação que contemplasse esta condição. A 

unidade selecionada foi a médico-cirúrgica masculina, ou seja, a mesma unidade 

onde o estudo foi desenvolvido.  

Participaram deste momento nove avaliadores, sendo três 

enfermeiros, quatro internos de enfermagem e dois acadêmicos do 3º ano de 

graduação em enfermagem. O método utilizado foi o mesmo descrito anteriormente 

e dez pacientes foram avaliados. Houve 100% de concordância para a classificação 

de cinco pacientes, entretanto, para os outros cinco, a concordância variou entre 
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56% e 89%. Na discussão com os avaliadores, identificou-se que alguns 

classificaram o paciente, levando em consideração informações anteriores ao 

momento da avaliação, já que alguns eram enfermeiros e internos que atuavam na 

unidade e detinham informações sobre os pacientes que outros não possuíam. 

A partir desses resultados, tornou-se necessário realizar o terceiro 

momento para validação do instrumento, que aconteceu na unidade médico-

cirúrgica feminina, com a participação de oito enfermeiros que não atuavam naquele 

setor. O processo de validação ocorreu, respeitando as três etapas do método. 

Foram classificados sete pacientes, sendo que houve 100% de concordância em 

três classificações e variação de 75% a 88% para quatro pacientes. Levando em 

consideração o índice Kappa de Cohen (Contandriopoulos et al. 1999), foi dado por 

satisfeito o índice de concordância médio de 80%.  

A versão final do instrumento utilizado neste estudo para classificar 

os pacientes encontra-se no APÊNDICE C. 

3.6.1.2 Instrumentos para coleta de dados referente aos procedimentos 

banho e curativo. 

Para avaliação da qualidade dos procedimentos de enfermagem, 

banhos e curativos, foram elaborados, respectivamente, dois instrumentos tipo 

Check List (lista de verificação). Estes tomaram como base o processo de trabalho 

da equipe de enfermagem do HURNP, as necessidades humanas básicas, as 

características peculiares que cada técnica exige durante o seu preparo e execução. 

Na elaboração foram também considerados os princípios científicos e a interação 

equipe-paciente, bem como a literatura sobre o assunto que permitiu mapear os 

pontos em comum descritos de cada técnica (DuGÁS, 1988; SORDI; NUNES, 1988; 

MUSSI et al., 1996; ROGANTE; FURCOLIN, 2000). 
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A descrição de cada item é seguida de três alternativas: “sim” - 

quando o passo/item é executado corretamente; “não” - quando o item não é 

executado; “não se aplica” - quando para a situação observada, o item não é 

aplicável; e ainda há um espaço para observações. As observações diretas foram 

realizadas por enfermeiros, selecionados e treinados especificamente para este 

estudo. 

Durante a elaboração dos instrumentos, foram realizadas descrições 

pormenorizadas, tanto da técnica propriamente dita, como também do processo de 

trabalho possível de ser desempenhado pela equipe de enfermagem, mapeando 

passo a passo as etapas, consideradas adequadas para cada procedimento. 

Lembrando que o desenvolvimento da técnica é um momento que requer interação 

entre equipe de enfermagem e paciente.  

Para cada um dos instrumentos, foi construído um roteiro de 

observação no qual consta, para cada item, o respectivo descritor, compondo, 

assim, o manual de orientação, fornecido a cada pesquisador de campo, de modo a 

garantir a padronização da coleta de dados. 

Em seguida, os instrumentos e respectivos roteiros de observação 

foram encaminhados para avaliação e validação quanto à forma e conteúdo a nove 

juízes, considerados experts no assunto, sendo quatro docentes e cinco 

enfermeiros. Dois docentes atuavam em duas universidades: Universidade do 

Estadual de Londrina (UEL) e Universidade do Norte Paranaense (UNOPAR) e dois 

da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto – SP e cinco enfermeiros que 

atuavam no HURNP. Todos responderam à solicitação e as sugestões apresentadas 

foram acatadas. O instrumento foi modificado e testado pela pesquisadora em 

estudo piloto descrito a seguir. 
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A unidade de internação, utilizada para realização do piloto da 

pesquisa, foi a médico-cirúrgica feminina, que contava com 43 leitos de internação 

ativados, em diversas especialidades médicas, e pacientes distribuídos nos quatro 

graus de dependência da assistência de enfermagem. 

A autora e os pesquisadores de campo, devidamente treinados, 

utilizaram os instrumentos para observar a realização de 15 banhos e 28 curativos. 

Os resultados obtidos apontaram para a necessidade de adequações no instrumento 

do procedimento – curativo que passou a obedecer a seqüência: preparo do 

material, execução do procedimento, organização da unidade e caracterização das 

feridas. Isto facilitou a cronometragem do tempo de realização da atividade e 

acompanhamento da seqüência dos fatos. 

As sugestões dos avaliadores foram acatadas e efetuadas as 

readequações tanto na forma quanto no conteúdo dos instrumentos (APÊNDICES E 

e F) e nos respectivos manuais de orientação (APÊNDICES G e H).  

O instrumento denominado “Itens avaliados na observação do banho” 

(APÊNDICE E) compõe-se de: dados de identificação do paciente; preparo do 

material, ambiente e paciente, válidos para as três tipologias de banho (8 itens); 

encaminhamento para banho de aspersão (14 itens e hora de início e término do 

procedimento); banho de aspersão com auxílio de cadeira de banho (19 itens e hora 

de início e término); banho no leito (16 itens e hora de início e término); anotações 

de enfermagem (2 itens e hora de início e término); e ainda identificação do 

executante (sexo, idade, tempo de formado, tempo de trabalho na função, categoria 

profissional). 

O instrumento denominado “Itens avaliados na observação do 

curativo” (APÊNDICE F) compreende: dados de identificação do paciente; preparo 
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do material, ambiente e paciente, válido para as oito tipologias de curativos (4 itens e 

hora de início e término da atividade); execução do procedimento propriamente dito 

(12 itens e hora de início e término); organização da unidade (3 itens e hora de início 

e término); caracterização das lesões (tipo de lesão; extensão da lesão; tipo de 

curativo; materiais utilizados; local da lesão e identificação do executante (sexo, 

idade, tempo de formado, tempo de trabalho na função, categoria profissional). 

3.6.1.3 Técnica de coleta de dados 

A técnica utilizada para coleta de dados foi a observação direta 

estruturada dos procedimentos estudados, nos quais há uma seleção dos eventos a 

serem observados, uma amostragem do evento, a formulação de um sistema de 

categorização, registro e codificação das observações (POLIT; HUNGLER, 1995). 

A amostragem por evento requer do observador um conhecimento 

prévio do fato a ser estudado e seleção de comportamentos completos ou eventos 

pré-especificados para observação (POLIT; HUNGLER, 1995). 

A observação pode ser utilizada como procedimento científico, 

quando tem objetivo direcionado à pesquisa. É sistematicamente planejada, 

registrada e ligada a proposições gerais, é submetida a verificação e controles de 

validade e precisão. Este método de observação dos processos traçadores pode ser 

aplicado para avaliar o processo assistencial desenvolvido pelo pessoal de 

enfermagem, considerando as dimensões técnicas e de relacionamento (ADAMI; 

MARANHÃO, 1995). 

Como desvantagens podem ocorrer alterações de comportamento 

dos sujeitos observados face à presença do observador, baixo rendimento pelo 

tempo exigido e custo mais elevado (WALTZ; STRICKLAND; LENZ, 1984). Apesar 
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das desvantagens, esta técnica tem se mostrado como um dos caminhos 

apropriados para avaliação do processo assistencial de enfermagem, uma vez que 

assegura maior fidedignidade dos dados, desde que o observador tenha sido 

treinado e informado da padronização adequada da coleta de dados. 

Foi considerado tempo zero, ou seja, tempo de início do 

procedimento banho, o momento em que o trabalhador abordava o paciente para 

iniciar a atividade já com todo o material preparado. Como término foi estimado o 

momento em que o trabalhador se ausentava da beira do leito do paciente. 

Foi considerado tempo de início do curativo quando o trabalhador já 

estava de posse de todos os materiais necessários para a realização do 

procedimento e aproximava-se do paciente para execução. O término do 

procedimento foi considerado quando o trabalhador reunia os materiais utilizados. 

Inicialmente deveria registrar-se o tempo total despendido na 

execução dos procedimentos (banho e curativo), ou seja, desde o tempo de preparo 

dos materiais até o término do procedimento. No entanto, o estudo piloto mostrou 

que algumas condições interferiam nesse tempo, entre elas: o próprio processo de 

trabalho na unidade, a disponibilidade de pessoal e materiais da central de materiais 

e equipamentos, as intercorrências do setor e as características pessoais do 

trabalhador, criando dificuldades no processo de coleta dos dados. Assim, optou-se 

pelo registro do tempo referente a execução propriamente dita do procedimento. 

Mesmo entendendo que a anotação de enfermagem é parte 

integrante do procedimento, esta não foi contemplada na observação uma vez que, 

pela dinâmica de trabalho vigente, os trabalhadores de enfermagem efetuam as 

anotações dos procedimentos realizados no final da jornada de trabalho. Tal fato 
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dificultou a presença dos pesquisadores no campo até o momento da anotação e, 

conseqüentemente, a observação desta ação.  

3.6.1.4 Capacitação dos pesquisadores de campo e procedimento de 

coleta de dados 

Considerando que os procedimentos estudados ocorrem 

predominantemente no período matutino, este foi eleito como horário para coleta dos 

dados. 

Os dados foram coletados pela autora da pesquisa e por 11 

acadêmicos do curso de graduação de enfermagem da UEL do 2º, 3º e 4º anos, que 

foram denominados de pesquisadores de campo. 

Foram realizadas reuniões periódicas, que ocorreram uma vez por 

semana durante dois meses (agosto e setembro de 2005), com duração média de 

duas horas cada uma, com o objetivo de instrumentalizar e capacitar os 

pesquisadores para a coleta dos dados. 

Nestas reuniões, foram abordados os temas: classificação de 

pacientes em graus de dependência da assistência de enfermagem; apresentação e 

utilização do instrumento de classificação de Martins e Haddad (2000); discussão 

acerca da técnica de observação; apresentação do instrumento de observação do 

banho e curativo; discussão de possíveis interferências que poderiam acontecer 

durante a coleta; apresentação dos materiais industrializados para confecção dos 

curativos; revisão da técnica de curativos e banho e esclarecimento de dúvidas. 

Após estas reuniões, os pesquisadores de campo passaram pela 

segunda etapa de capacitação. Os 13 acadêmicos foram divididos em dois grupos 

de sete e oito acadêmicos. A autora e um dos grupos chamado de grupo A se 
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deslocaram para a unidade de internação médico-cirúrgica feminina e masculina 

para classificar os pacientes nos graus de dependência, utilizando o instrumento já 

validado e testado (APÊNDICE D). Foram classificados 12 pacientes. O mesmo 

processo se repetiu com os acadêmicos do grupo B. Após esta coleta realizou-se 

uma reunião para análise das classificações identificando convergências, 

divergências. 

Esta primeira etapa foi para esclarecer dúvidas e ouvir sugestões. 

Este mesmo processo se repetiu mais uma vez com cada grupo de pesquisadores 

de campo, até se obter 100% de concordância na classificação dos pacientes entre 

os pesquisadores. 

A coleta efetiva dos dados foi realizada no período de outubro a 

dezembro de 2005, totalizando 45 dias, no período entre 07h00 e 12h00. Dos 13 

pesquisadores de campo treinados, dois deles desistiram da atividade no início do 

processo de coleta de dados. Assim estiveram envolvidos, na obtenção dos dados 

da pesquisa, 11 pesquisadores de campo e a autora do estudo. Cabe esclarecer que 

todos os pesquisadores de campo foram remunerados pela autora da pesquisa. 

No início do processo de coleta de dados, os pesquisadores de 

campo foram orientados a permanecerem na unidade de estudo e observarem pelo 

menos três procedimentos, registrando a observação no respectivo instrumento e 

cronometrando o tempo de execução. Essa estratégia foi utilizada como parte do 

treinamento dos pesquisadores e adaptação dos trabalhadores de enfermagem com 

a técnica de coleta. Os dados coletados foram descartados do processo de análise. 

Os pesquisadores ficavam à disposição na unidade e à medida que 

identificavam um trabalhador que fosse desempenhar algum dos procedimentos 
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selecionados, efetuavam a observação e concomitantemente classificavam o 

paciente no respectivo grau de dependência.  

3.7 Aspectos éticos 

O estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual de Londrina (APÊNDICE A; ANEXO B). 

Também foi encaminhada à Direção da instituição, solicitação de autorização para 

realização da pesquisa, recebendo aprovação de ambas as instâncias. 

Todos os trabalhadores de enfermagem da unidade estudada, que 

atuavam nos períodos matutino e vespertino, e que poderiam ser observados na 

realização dos procedimentos estudados, foram consultados sobre a disponibilidade 

de participação na pesquisa em momento anterior à coleta dos dados. Foi solicitada 

a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B). 

Dos 25 trabalhadores consultados, três não assinaram o termo de 

consentimento, e assim, não foram incluídos nas observações durante os 

procedimentos.  

Também os pacientes observados foram informados acerca dos 

objetivos da pesquisa, bem como solicitada a permissão para observação por meio 

da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE C). 

Quando o paciente não apresentava condições de decidir sobre sua participação, a 

família ou responsável pela sua internação foi consultado e assinou o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 
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3.8 Análise dos dados 

Os dados coletados foram digitados e armazenados em Banco de 

Dados formato Excel da Microsoft 2003.  

Foram estabelecidos três planos de análise dos dados obtidos: índice 

de positividade, avaliação da qualidade dos procedimentos estudados e tempo 

despendido na realização dos procedimentos banho e curativo. 

3.8.1 Índice de Positividade 

Poucos são os estudos direcionados à avaliação do desempenho em 

procedimentos de enfermagem e, conseqüentemente, à definição de parâmetros de 

acertos/positividade que caracterizem um desempenho de qualidade. 

Em pesquisa desenvolvida sob financiamento do Ministério da 

Saúde, com o intuito de medir a qualidade do desempenho de trabalhadores de 

enfermagem, nas técnicas de inalação, punção venosa para aplicação de 

medicamento e medicação intramuscular, foi definido como satisfatório aquele 

desempenho, cujo escore mediano global fosse igual ou superior a 70% de acertos, 

para cada técnica (PEDUZZI et al., 2005).  

Torres, Andrade e Santos (2005), analisando o desempenho dos 

trabalhadores de enfermagem na punção venosa periférica, verificaram que no 

desempenho global dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem a 

mediana de acerto foi de 78%. 

Com base nos referidos estudos, nesta pesquisa, adotou-se como 

parâmetro para avaliação dos acertos na execução dos procedimentos – banho e 

curativo o Índice de Positividade (IP) igual ou superior a 70%. O índice de 
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positividade é baseado no número de respostas afirmativas obtidas no instrumento 

check list e equivale aos acertos da questão. 

Para a obtenção do IP de cada item do instrumento, contou-se o 

número de respostas afirmativas, de respostas negativas e por fim o número de 

respostas relativas ao não se aplica de cada procedimento observado, lembrando 

que nesta última possibilidade de resposta o paciente não está exposto à condição 

(item) no momento da coleta, sendo desconsiderada da análise. Em seguida, foi 

aplicada a equação abaixo: total de respostas afirmativas do item dividido pela 

somatória de respostas afirmativas e respostas negativas multiplicado por cem, 

gerando assim um percentual de positividade para cada item do instrumento.  

Índice de Positividade (IP) =   100•⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ rnra

ra  

Onde: ra = resposta0s afirmativas 

 rn = respostas negativas  

 

Calculou-se também o índice total de positividade de cada uma das 

fases (preparo do banho, encaminhamentos do banho, preparo de curativos, 

execução dos procedimentos e organização da unidade), de cada procedimento 

estudado. Por exemplo: na fase de preparo do banho aspersão no grau de 

dependência I que se compõe de oito itens, somou-se as respostas afirmativas de 

todos os itens, as respostas negativas excluindo-se o total de respostas não se 

aplica. A seguir, foi utilizada a equação acima. 

Para o cálculo do IP total para o procedimento do curativo nos quatro 

graus de dependência procedeu-se da mesma maneira. 
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3.8.2 Avaliação da qualidade dos procedimentos estudados 

À partir do índice de positividade total obtido na fase de execução de 

cada procedimento (banho e curativo) nos quatro graus de dependência foi 

construído um índice de acertos ao qual foram aplicadas as medidas estatísticas 

descritivas: valor mínimo, percentis 25, 50 (mediana), 75 e valor máximo.  

Definiu-se que a qualidade da execução do procedimento seria 

satisfatória quando a mediana do índice de acertos fosse ≥ 70%.  

3.8.3 Tempo despendido na realização dos procedimentos banho e 

curativo segundo o grau de dependência do paciente 

Considerando que os procedimentos observados não se constituem 

em eventos genuinamente independentes, e, ainda, que a amostra por conveniência 

comporta viés de seleção, para a comparação de diferenças na qualidade e no 

tempo de execução dos banhos e curativos, não se utilizaram testes estatísticos, e 

sim, medidas descritivas, como mediana e percentis. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos nas diferentes etapas do estudo possibilitaram a 

avaliação da qualidade dos procedimentos de enfermagem, banho e curativo, e o 

tempo despendido, tomando por referência o grau de dependência do paciente em 

relação à assistência de enfermagem. 

Inicialmente caracterizamos a unidade de internação em relação ao 

quadro de pessoal e o grupo de trabalhadores observados durante a realização dos 

procedimentos estudados.  

Em seguida, são apresentados os resultados do estudo. Em um 

primeiro momento, aqueles relativos ao procedimento banho nos três tipos, 

descrevendo o IP para cada etapa do procedimento, em seguida, a avaliação da 

qualidade de cada tipo de banho e por fim o tempo despendido na sua execução. 

Esta mesma seqüência foi adotada para a apresentação dos resultados obtidos na 

observação do procedimento curativo.  

4.1 Avaliação da qualidade do procedimento banho 

4.1.1 Caracterização da unidade estudada e dos trabalhadores observados  

No turno da manhã havia dois enfermeiros, 14 técnicos e três 

auxiliares de enfermagem; no período vespertino, três enfermeiros, seis auxiliares de 

enfermagem e seis técnicos de enfermagem e para cada turno do noturno, um 

enfermeiro, um técnico de enfermagem e 11 auxiliares de enfermagem (HURNP, 

2006b). 

Há uma defasagem no quadro de pessoal nesta unidade, assim 

como em todo o hospital, o que expõe o cliente a situações de risco, favorecendo a 
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ocorrência de falhas. Esta situação compromete ética e legalmente a equipe e a 

instituição, bem como a qualidade da assistência de enfermagem (HADDAD, 2004; 

HURNP, 2006b). 

O “déficit” de trabalhadores já havia sido detectado por Haddad 

(2004), sendo de pelo menos dois trabalhadores por turno de trabalho. No período 

de outubro a dezembro de 2005, este “déficit” acentuou-se para quatro 

trabalhadores por turno, conforme dados apresentados nos relatórios da Assessoria 

de Enfermagem no Planejamento e Controle dos Recursos Humanos (HURNP, 

2006b).  

Participaram desta fase da pesquisa 26 trabalhadores. Na Tabela 01, 

tem-se a sua caracterização.  
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Tabela 01 Caracterização dos trabalhadores observados no procedimento banho, 

segundo tipologia de banho, categoria profissional, sexo, idade (média), 

tempo médio de formado (anos), tempo médio de atuação (anos). 
HURNP. Londrina - PR, 2005 

Tipologia de banho 

Variáveis 
Aspersão Aspersão com 

auxilio de cadeira de 
rodas 

Banho no 
leito 

Categoria profissional    

Técnico de enfermagem 14 (54%) 14 (56%) 11(58%) 

Auxiliar de enfermagem 12 (46%) 11(44%) 08 (42%) 

Sexo    

Feminino 18 (69%) 17 (68%) 13 (68%) 

Masculino 08 (31%) 08 (32%) 06 (32%) 

Idade 41 41 42 

Tempo de formado 11 11 12 

Tempo de atuação* 07 07 07 

* Tempo de atuação refere-se ao tempo que o indivíduo encontra-se trabalhando na instituição 
na categoria profissional em que foi observado. 

 

Foi observado um maior número de técnicos, nos três tipos de banho, 

embora na unidade o quantitativo de auxiliares seja superior. A idade média dos 

trabalhadores, observados nos três tipos de banho, está em torno de 41 anos. O 

tempo médio de formado variou entre 11 e 12 anos e o tempo de atuação foi de sete 

anos nos três tipos de banho. 

Mesmo tratando-se de uma unidade de internação masculina, quanto 

ao gênero, nos três tipos de banho, os trabalhadores observados são 

predominantemente do sexo feminino. Pode ser explicado pelo fato de que a 

profissão historicamente constituiu-se predominantemente por mulheres.  
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4.1.2 Caracterização do procedimento banho segundo o grau de 

dependência do paciente 

Durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2005, ou 

seja, nos 45 dias efetivos de coleta, foram observados 402 banhos realizados por 26 

trabalhadores de enfermagem (Tabela 01), sendo: 258 de aspersão, 98 com auxílio 

de cadeira de banho e 46 banhos de leito.  

Na Tabela 02, apresentamos a distribuição dos banhos observados 

segundo o grau de dependência.  

Tabela 02 Distribuição do procedimento banho segundo tipo e grau de dependência 

do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005 

Grau de dependência 

Grau I Grau II Grau III Grau IV Total 

Tipo 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Banho de aspersão 110 88,7 110 80,9 38 35,2 0 0 258 64,2

Banho de aspersão com 

auxilio de cadeira de banho 12 9,7 26 19,1 53 49,1 07 20,6 98 24,4

Banho no leito 02 1,6 0 0 17 15,7 27 79,4 46 11,4

Total 124 100 136 100 108 100 34 100 402 100 

 

Considerando o grau de dependência do paciente, obtivemos uma 

maior demanda no grau II, 136 banhos e menor no grau IV, 34 banhos. 

Considerando o tipo de banho, o mais freqüente foi o banho de 

aspersão 64,2%, e o de menor freqüência o banho de leito no grau I com 1,6%. 
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Os banhos de aspersão, nos graus I e II, ocorreram com freqüência 

de 88,7% e 80,9% respectivamente; no grau de dependência III, 49,1% dos banhos 

foram de aspersão com auxílio de cadeira de banho e, no grau IV, aproximadamente 

80% dos pacientes tiveram seus banhos realizados no leito. À medida que os 

pacientes são mais dependentes da enfermagem, eles passam a exigir esse tipo de 

banho e deste modo necessitam da maior presença e atuação do trabalhador. 

Perroca e Gaidzinski (2004), na validação de um instrumento de 

classificação de pacientes, identificaram que o cuidado corporal, no qual incluiu-se o 

banho, é o que representa maior peso fatorial, ou seja, é o mais importante para 

captar a mudança do grau de dependência do paciente. 

Embora o instrumento utilizado neste estudo não tenha sido 

submetido ao mesmo método de validação e de verificação dos pesos fatoriais dos 

itens, como aqueles adotados por Perroca e Gaidzinski (2004), identificamos 

resultados semelhantes. Pacientes com menor nível de dependência (grau I e II), 

demandaram com maior freqüência o banho de aspersão e os pacientes com maior 

nível de dependência, o banho no leito. 

Entretanto, chama atenção o fato que no tipo banho no leito, no qual 

se esperava encontrar apenas pacientes classificados no grau de dependência IV, o 

procedimento também foi realizado em 02 (4,3%) pacientes no grau I e em 17 

(36,9%) no grau III. Concluímos que, em algum momento de sua internação, o 

paciente, mesmo mantendo um nível de consciência adequado, estando 

hemodinamicamente estável e tendo a mobilidade preservada, continuou tendo 

necessidade de repouso absoluto, o que levou a equipe a realizar a sua higiene 

corporal no leito. 
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Vale destacar que a avaliação individual das condições do paciente é 

extremamente importante para se determinar a necessidade de encaminhamento do 

banho, assim como determinar a sua capacidade de autocuidado. 

4.1.3 Índice de positividade do procedimento banho  

Nas tabelas 03 a 08, são apresentados os resultados referentes ao 

Índice de Positividade (IP), obtidos em cada item do check list de cada fase do 

procedimento banho nos três tipos estudados, conforme o grau de dependência da 

assistência de enfermagem, e o índice total de acertos em cada grau de 

dependência. 

Conforme estabelecido anteriormente, o IP foi considerado 

satisfatório, quando alcançou o patamar ≥ 70%. Na apresentação das tabelas, 

optamos por deixar em negrito os valores que não atingiram os índices 

recomendados. 

Em cada tipo de banho, foram observados dois momentos do 

procedimento: a fase de preparo do material e do ambiente e a fase de execução do 

procedimento propriamente dito. Os dados relativos à fase de preparo do banho de 

aspersão encontram-se descritos na Tabela 03. 
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Tabela 03 Índice de Positividade (%) na fase “preparo do banho de aspersão”, 

segundo grau de dependência do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005 

IP 

Preparo do banho de aspersão Grau I 
(n=110) 

Grau II 
(n=110) 

Grau III 
(n=38) 

Apresenta-se ao paciente? 25 0 50 
Avalia as condições do paciente para checar o tipo de 
banho que será realizado? 

59 86 85 

Explica o procedimento proposto? 39 60 53 
Prepara o ambiente de forma adequada? 25 60 0 
Trouxe todo material necessário para o banho? 99 99 97 

Retorna para dar o banho no paciente logo em seguida ao 
preparo do material? 

78 81 64 

Providencia cadeira de banho quando necessário? 91 67 71 

Mantém a privacidade do paciente? 100 100 92 

Total  77 84 79 

 

O IP total obtido, nos três graus de dependência, foram superiores a 

70% e, portanto, atendem ao parâmetro estabelecido. Entretanto, determinados 

itens do procedimento apresentam resultados aquém do esperado.  

Os itens com maior índice de positividade foram: “avaliação das 

condições do paciente” para o banho no grau de dependência II (86%) e III (85%) e, 

“trouxe todo material necessário para o banho”, sendo 99% para os graus I e II e 

97% para o grau III. O passo “mantém a privacidade do paciente durante o banho” 

foi realizado em todos os banhos de aspersão, observados em pacientes de grau I e 

II e, em 92%, das ocasiões nos pacientes em grau III.  

Quanto à “providência da cadeira de banho”, o IP observado foi 

superior a 70%, nos graus de dependência I e III, e no grau II (67%) está bem 

próximo do parâmetro estabelecido. A necessidade de cadeira de banho no banho 
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de aspersão decorreu de situações inesperadas, que podem colocar a segurança do 

paciente em risco como, por exemplo, quando o paciente subitamente apresenta 

lipotímia, ou ainda, quando apresenta dificuldade para locomoção e tem risco para 

queda. Os índices alcançados mostram que o trabalhador esteve atento a tais 

ocorrências. 

Os itens “apresenta-se ao paciente” e “explica o procedimento 

proposto”, que expressam a comunicação entre trabalhador e paciente, mostram-se 

comprometidos, com déficit de positividade nos três graus de dependência da 

assistência de enfermagem, sendo que o item “apresenta-se ao paciente”, no grau 

de dependência II, não ocorreu em nenhum procedimento. Concordando com Zinn 

(2004) que considera que a enfermagem é a arte e a ciência do cuidar de pessoas, o 

processo de interação/comunicação entre quem cuida e quem é cuidado torna-se 

imprescindível para identificar a necessidade da presença do trabalhador durante o 

procedimento. 

Tanto no grau de dependência I como no grau II, os índices de 

positividade para o item “preparo do ambiente de forma adequada” tiveram 

resultados insatisfatórios. Considerando que os pacientes classificados no grau III 

apresentam maior dependência da enfermagem, em nenhum momento houve o 

preparo do ambiente. 

Vale destacar que, mesmo se tratando de pacientes que conseguem 

realizar o autocuidado, o preparo do ambiente de forma adequada visa garantir a 

proteção do paciente durante o banho, prevenindo acidentes como quedas e 

queimaduras pela temperatura da água. Estes incidentes, quando acontecem, 

implicam diretamente nos indicadores de qualidade da enfermagem estabelecidos 
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pela ANA. Esta ocorrência traz prejuízos para o paciente, aumentando o seu tempo 

de permanência no hospital, e, conseqüentemente, aumentando o custo para o 

hospital (GALLAGHER, 2005).  

O item “retorno para dar o banho” somente no grau de dependência 

III teve índice de positividade inferior a 70%, vindo ao encontro com a suposição que 

o paciente nos graus I e II têm maior autonomia para o autocuidado, durante a sua 

internação e depende menos do trabalhador de enfermagem. O paciente com banho 

de aspersão no grau III tem maior dependência da assistência de enfermagem. 

Nos hospitais, em geral, estimula-se o paciente para que ele 

desenvolva o autocuidado, principalmente quando é menos dependente, ou seja, 

apresente grau de dependência I e II. Mas, não se pode esquecer que, mesmo o 

paciente sendo muito independente, ele ainda necessita de algumas ações da 

equipe de enfermagem, principalmente preventivas de acidentes no ambiente 

hospitalar. 

É importante retomar a questão da organização do trabalho na 

unidade. Os trabalhadores escalados para as enfermarias prestam assistência, em 

média, de seis a 12 pacientes, o que corresponde a duas enfermarias, independente 

do seu grau de dependência ou gravidade. Estes pacientes muitas vezes exigem 

outros tipos de banhos ou cuidados que demandam mais intensamente a presença 

do trabalhador e, portanto, passam a ter prioridade no atendimento, interferindo em 

alguns itens do banho de aspersão, os quais em muitas situações foram pouco 

realizados pelos trabalhadores. Neste contexto, enquanto o trabalhador atende um 

paciente mais dependente, aqueles mais independentes realizam de maneira 

autônoma sua higiene corporal, não informando o trabalhador, que, por sua vez, não 
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checa as condições dos pacientes e não prepara o ambiente para o banho.  

Esta dinâmica de trabalho pode explicar, em parte, índices de 

positividade abaixo do esperado para determinados itens.  

A segunda fase do banho de aspersão consiste no “encaminhamento 

ao banho de aspersão”. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 04. 
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Tabela 04 Índice de Positividade (%) na fase “encaminhamento ao banho de 

aspersão”, segundo o grau de dependência do paciente. HURNP. 

Londrina - PR, 2005 

IP 

Encaminhamento ao banho de aspersão Grau I 
(n=110) 

Grau II 
(n=110) 

Grau III 
(n=38) 

Orienta o paciente sobre a localização do banheiro? 31 35 67 

Acompanha o paciente até o banheiro? 17 22 47 

Orienta ou auxilia no transporte de drenos e soros? 18 43 50 

O paciente utiliza o vaso sanitário, antes, durante ou 
após o banho? 

91 93 96 

O trabalhador espera o paciente no banheiro? 0 08 04 

Auxilia o paciente a se vestir, quando necessário? 58 47 60 

Orienta ou auxilia na higiene oral? 10 14 15 

Faz desinfecção concorrente do leito? 04 06 03 

Arruma a cama do paciente enquanto este toma 
banho? 

99 97 96 

Arruma a cama do paciente enquanto este espera? 85 88 83 

A cama do paciente é arrumada por um colega de 
trabalho enquanto o trabalhador que encaminhou o 
paciente fica a sua disposição? 

17 29 33 

O paciente faz tricotomia facial durante o banho? 88 78 100 

O trabalhador auxilia o paciente a fazer tricotomia 
facial? 

25 67 --- 

O trabalhador auxilia no retorno do paciente para seu 
leito? 

09 09 41 

Total 39 43 47 

 

O índice de positividade total, para os três graus de dependência, 

variou entre 39% e 47%, valores estes muito abaixo do preconizado, evidenciando 

que a qualidade na execução da atividade de encaminhamento para o banho está 
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comprometida.  

Entretanto, nos três graus de dependência, o índice de positividade 

foi superior a 80% no item “arrumação da cama do paciente enquanto o mesmo 

espera” e acima de 90% em “arruma a cama do paciente enquanto o mesmo toma 

banho”. Nos itens “paciente utiliza o vaso sanitário, antes, durante ou após o banho”, 

“paciente faz tricotomia facial durante o banho” houve também um índice de 

positividade elevado, porém estes aspectos dependem muito mais do próprio 

paciente do que da equipe de enfermagem. Não foi observada nenhuma situação 

que o paciente dependesse de auxílio para tricotomia no grau de dependência III, 

lembrando que se trata de uma unidade de internação masculina. 

Com relação ao item “o trabalhador espera o paciente no banheiro”, 

cujos índices de positividade foram muito baixos, inferiores a 47%, cabe retomar ao 

descritor desse passo do procedimento (APÊNDICE G) que prevê que, enquanto o 

paciente estiver tomando o banho, o trabalhador pode se ausentar do banheiro. Mas 

eventualmente, ele deve voltar ao banheiro e verificar junto ao paciente se o banho 

está transcorrendo sem intercorrências e se necessita de ajuda. Esta ação não foi 

observada, o que implicou em baixo índice de positividade ao item. 

Estas ausências do trabalhador no banheiro, enquanto o paciente 

toma banho, via de regra, estão direcionadas para a arrumação da cama do 

paciente. 

Com relação ao item: “a cama do paciente é arrumada por um colega 

de trabalho, enquanto o trabalhador, que encaminhou o paciente, fica a sua 

disposição”, identificamos que, nas poucas vezes, este trabalhador solicita o 

procedimento a um colega. Este, às vezes, não atende à solicitação, influenciando 
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no índice de positividade do item.  

Identificamos desta maneira que, embora a unidade adote o método 

de trabalho com base nos cuidados integrais, em alguns momentos, há dificuldades 

de acontecer o auxílio/colaboração entre os membros da equipe.  

Os itens “orientação da localização do banheiro”, “acompanhamento 

do paciente ao banheiro”, “auxílio no transporte de drenos e soros”, “espera o 

paciente no banheiro”, “orienta ou auxilia na higiene oral”, “faz desinfecção 

concorrente do leito” e “o trabalhador auxilia no retorno do paciente para o seu leito” 

foram realizados com baixa positividade nos três graus de dependência. 

Muitas vezes o paciente se dirige até o banheiro sem o 

acompanhamento de um membro da equipe de enfermagem, o que confere baixa 

positividade no item. Ocorre também dos pacientes não saberem a localização do 

banheiro e sentirem–se perdidos dentro da unidade, ou então, formarem filas junto 

ao banheiro, durante o período da manhã, aguardando a vez de entrarem no box do 

chuveiro para o banho.  

Esta situação retrata, mais uma vez, um problema com a 

comunicação da equipe de enfermagem no que diz respeito ao planejamento das 

atividades do período da manhã. Se os membros da equipe se comunicassem, 

talvez fosse possível estabelecer critérios de encaminhamento para o banho para 

não acontecer o congestionamento de pacientes junto ao banheiro. 

Zinn (2004) enfatiza que na enfermagem uma das atividades que não 

está sendo exercida de forma adequada, em função da falta de tempo e da 

sobrecarga do trabalho, é o apropriado processo de comunicação entre equipe de 
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enfermagem e paciente. Lembra que em ocasiões a comunicação ultrapassa os 

limites da ação assistencial e passa a ser um ato de respeito e consideração para 

aqueles que estão em um momento frágil de saúde, a internação. 

Outro fato que acontece é o risco para quedas, apontado como um 

indicador pelo Fórum Nacional de Qualidade dos EUA. Considera inadmissível, na 

prestação do cuidado da saúde, o paciente sofrer queda, enquanto está sendo 

cuidado por um recurso da área da saúde (GALLAGHER, 2005). Por isso, muitos 

hospitais, até mesmo no Brasil, não deixam o paciente sair deambulando nem 

mesmo quando estão de alta hospitalar e fazem questão de providenciar cadeira de 

rodas até a saída do estabelecimento. 

Identificamos também baixa positividade no item: “auxílio no 

transporte de drenos e soros”. Às vezes, o paciente pode sentir desconforto ao 

carregar o suporte de soro, devido às suas condições clínicas. Além disso, ele 

necessitaria receber informações sobre possíveis intercorrências com o soro ou, 

ainda quando há presença de dreno de tórax, caso ocorra sua saída acidental. A 

presença do trabalhador de enfermagem dá segurança ao paciente e evita 

complicações como perda de acesso venoso e drenos.  

Pelos descritores, o item “espera o paciente no banheiro” não 

significa que o trabalhador tenha que ficar disponível para o paciente durante todo o 

procedimento. Mas sim, que o trabalhador necessita retornar ao banheiro pelo 

menos duas vezes para verificar as condições do paciente durante o banho. Este 

fato ocorreu com uma positividade muito baixa para os graus III e IV e não ocorreu 

no grau I. 

Um evento ambiental, também considerado inadmissível pelo Fórum 
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Nacional de Qualidade (EUA), é dano provocado por choque elétrico durante o 

período de internação. Transportamos esta situação para o banho, chamamos a 

atenção que, à medida que o paciente abre e fecha o registro do chuveiro, sem 

supervisão da enfermagem, está exposto ao risco de choque elétrico. 

Com relação à “orienta ou auxilia na higiene oral”, obtivemos índices 

de positividade inferiores a 15% nos três graus de dependência. Sabemos que a 

higiene oral é extremamente importante para a saúde bucal. Cabe a enfermagem 

fazer esta orientação no período de internação e disponibilizar materiais suficientes 

quando o paciente não possui (DuGÁS,1988). 

O item “faz desinfecção concorrente do leito”, recomendada uma vez 

ao dia, após o banho do paciente ou a arrumação da sua cama, também não obteve 

os percentuais de positividade desejados. No HURNP, dependendo da situação, a 

rotina estabelecida é usar um composto à base de peróxido de hidrogênio com ácido 

peracético e o álcool a 70% para desinfecção.  

O baixo índice de execução da desinfecção do leito e a falta de 

arrumação da cama contribuem significativamente para o aumento das taxas de 

infecção hospitalar e, conseqüentemente, das complicações hospitalares.  

Apesar dos itens acima não terem atingido o índice de positividade 

desejado, ou seja, ≥ a 70%, identificamos que em pacientes de grau III, 

considerados mais dependentes da enfermagem, os índices de positividade foram 

superiores àqueles verificados nos pacientes de grau de dependência menor. 

Por mais que se considere o banho de aspersão uma atividade 

simples, o paciente, no ambiente hospitalar, necessita ser apoiado e orientado pela 
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equipe de enfermagem para fazer este tipo de atividade, porque está fora de seu 

ambiente habitual. 

Os itens que tiveram baixa positividade estão diretamente 

relacionados aos indicadores que visam tanto a segurança do paciente como ao 

risco para infecção. Segundo Simms; Price e Ervin (2000), a segurança do paciente 

é uma das metas dos programas de vigilância da gerência de riscos e consagram o 

controle de infecção e a preocupação com a segurança como fundamentais para o 

sucesso dos resultados institucionais. Neste programa há ênfase na manutenção 

preventiva, incluindo os programas de defesa do paciente.  

Concordando com Torres (2003), não podemos esquecer que 

técnicas menos complexas requerem acompanhamento contínuo de como está 

acontecendo o desempenho dos profissionais, porque pode ter influência direta na 

qualidade da assistência de enfermagem prestada. 

A orientação ou auxílio na higiene oral, a desinfecção do leito e o 

auxílio no transporte de drenos e soros compõe o conjunto de atividades 

desenvolvidas cotidianamente pela equipe de enfermagem e que contribuem para 

garantir qualidade ao processo assistencial. Os baixos índices de positividade, 

alcançados nestes itens, evidenciam deficiência na supervisão do trabalho, realizada 

pelos enfermeiros, e requerem aprofundamento da discussão sobre as ações 

gerenciais destes profissionais. A supervisão, articulada com programas de 

educação continuada, constituem elementos potencializadores para a capacitação e 

desenvolvimento da equipe de enfermagem. 

Mesmo considerando que o banho de aspersão, em geral, é 

realizado em pacientes que dispõem de maior autonomia, que conhecem a rotina da 



Resultados e Discussão 
________________________________________________________________ 

111

unidade, principalmente em casos de internação prolongada, os índices de 

positividade obtidos mostram que a execução desse procedimento apresenta-se 

comprometido nessa unidade, merecendo acompanhamento mais sistemático 

através de processos de supervisão. 

Muitas vezes os procedimentos são realizados como rituais, pois 

como todos pacientes tomam banho, a equipe de enfermagem deixa transparecer 

uma ação mecanicista, sem se atentar para a qualidade da execução da atividade. 

Não levam em consideração os resultados esperados e as intercorrências que 

podem acontecer (WALSH; FORD, 1992). 

Em seguida, avaliaremos a fase de preparo do banho de aspersão 

com auxílio da cadeira de banho nos quatro graus de dependência da assistência de 

enfermagem. 
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Tabela 05 Índice de Positividade (%) na fase “preparo do banho de aspersão com 

auxílio de cadeira de banho”, segundo grau de dependência do paciente. 

HURNP. Londrina - PR, 2005. 

IP Preparo do banho de aspersão com auxílio 
de cadeira de banho Grau I 

(n=12) 
Grau II 
(n=26) 

Grau III 
(n=53) 

Grau IV 
(n=7) 

Apresenta-se ao paciente? 60 33 75 0 
Avalia as condições do paciente para checar o 
tipo de banho que será realizado? 

85 85 89 100 

Explica o procedimento proposto? 72 60 81 100 

Prepara o ambiente de forma adequada? 33 25 50 25 
Trouxe todo material necessário para o banho? 96 100 98 71 

Retorna para dar o banho no paciente logo em 
seguida ao preparo do material? 

68 60 74 40 

Providencia cadeira de rodas quando 
necessário? 

98 100 98 100 

Mantém a privacidade do paciente? 92 100 88 67 

Total 86 84 89 71 
 

O índice de positividade total, na fase de “preparo do banho de 

aspersão com auxílio da cadeira de banho”, foi superior a 70%, nos quatro graus de 

dependência da assistência de enfermagem. 

Quando se analisa cada item desta fase, O IP esteve acima de 70% 

nos três graus de dependência, em “avalia as condições do paciente para checar o 

tipo de banho que será realizado”, “trouxe todo material necessário para o banho” e 

“providencia cadeira de rodas quando necessário”. 

Identificamos uma preocupação do trabalhador em relação à 

avaliação da real necessidade do paciente para o tipo de banho, oferta de materiais 

e, principalmente, a providência de cadeira de banho. 

Se o trabalhador identifica a necessidade, mas não tem disponível o 
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material, a assistência fica prejudicada. Torres (2003) relata que a qualidade da 

assistência envolve desde a estrutura física e disponibilidade de equipamentos até a 

capacitação dos indivíduos que prestam assistência passando pela organização dos 

serviços. É difícil quantificar a influência exata destes componentes na qualidade 

final da assistência.  

A disponibilidade de recursos materiais contribui para que o 

trabalhador de enfermagem faça uma assistência diferenciada, individualizada e 

humanizada de acordo com as necessidades de cada paciente. Assim, a quantidade 

e a qualidade dos materiais disponibilizados para a assistência, no âmbito hospitalar, 

assumem uma forte conotação humana e tecnológica à medida que possibilitam 

qualificar ou desqualificar o cuidado e, ainda, minimizar o sofrimento do paciente 

internado (FERRAZ; VALLE, 1999). 

Para outros itens, cabe destacar o IP abaixo de 70%, entre eles: 

“prepara o ambiente de forma adequada” nos quatro graus de dependência; 

“apresenta-se ao paciente” nos graus de dependência I, II e IV, sendo que, neste 

último, em nenhum dos sete procedimentos observados, o trabalhador realizou este 

item. Ainda no grau IV, observamos o comprometimento no item “retorna para dar o 

banho no paciente logo em seguida ao preparo do material” no qual houve apenas 

40% de positividade o que leva a supor uma demora em iniciar o procedimento, 

embora o paciente seja mais dependente. No item “mantém privacidade do 

paciente”, não houve providência de biombos respeitando o pudor do paciente.  

Quanto ao item “prepara o ambiente de forma adequada”, 

identificamos que os trabalhadores não se atentaram às correntes de ar no quarto, 

ora mantendo janelas, ora ventiladores ligados durante a realização do 
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procedimento. 

Também nesse tipo de banho, os itens relativos à comunicação não 

alcançam 70% de positividade como em “apresenta-se ao paciente” nos graus I, II e 

IV, sendo que, neste último grau, o item não aconteceu em nenhuma das 

observações. O item “explica o procedimento proposto” com pacientes de grau II o 

IP foi de 60%. A comunicação constitui o denominador comum a todas as ações de 

enfermagem uma vez que possibilita a interação e a troca no processo de cuidar, 

influenciando decisivamente na qualidade da assistência prestada (ZINN, 2004). 

De acordo com Gatti (2004), a comunicação interfere no 

planejamento do trabalho e no tempo do profissional, pois os itens mais prejudicados 

foram: a apresentação ao paciente, explicação do procedimento proposto e preparo 

do ambiente de forma adequada. 

Quanto ao item “retorna para dar o banho no paciente logo em 

seguida ao preparo do material”, devemos considerar a distribuição de trabalho na 

unidade. Como já apresentado, em geral, o trabalhador assume a assistência 

integral de pelo menos seis pacientes e, muitas vezes, não é possível voltar 

imediatamente ao paciente para iniciar o procedimento após o preparo do material. 

Às vezes pelas intercorrências que acontecem no setor, solicitações de outros 

pacientes mais dependentes, encaminhamentos ou retornos de pacientes para os 

setores de exames/diagnósticos e centro cirúrgico e até mesmo necessidades do 

próprio trabalhador. 

Estes dados contribuem para uma ressalva na afirmação de 

Madalosso (2000), que diz estar a clientela cada vez mais exigente, crítica e 

sabedora de seus direitos, buscando o amparo para situações que não são 
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compatíveis com as ações de saúde desejadas ou esperadas. Por questões 

culturais, pacientes internados em hospitais públicos que recebem assistência 

gratuita, em geral, não se expressam ou pedem para mudar algo que os incomoda, 

como por exemplo, ficar sem biombos ou manter ventiladores ligados durante o 

banho. Percebeu-se que, em um hospital universitário, a tendência dos pacientes é 

aceitar o cuidado dispensado de maneira passiva e, ainda, elogiar o serviço, 

independente da satisfação, pois a impressão é de recebimento de favor, 

confirmando os estudos realizados por Malik, 2004.  

Na Tabela 06 apresentamos o índice de positividade na fase de 

execução do banho de aspersão com auxílio de cadeira de banho. 
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Tabela 06 Índice de Positividade (%) na fase “execução do banho de aspersão com 

auxílio de cadeira de banho”, segundo grau de dependência do paciente. 

HURNP. Londrina - PR, 2005 

IP 
Execução do banho de aspersão com auxílio de 

cadeira de banho Grau I 
(n=12) 

Grau II 
(n=26) 

Grau III 
(n=53) 

Grau IV 
(n=7) 

A transferência do paciente da cama para cadeira de 
banho foi realizada por uma pessoa? 

100 95 98 100 

A transferência do paciente da cama para cadeira de 
banho foi realizada por duas pessoas? 

100 80 83 100 

Auxilia no transporte de soros, drenos e sondas no 
paciente - 1 pessoa? 

86 75 86 75 

Orienta o paciente quanto a cuidados com soros, 
drenos e sondas? 

50 50 85 0 

Protege áreas que não deverão ser molhadas durante 
o banho? 

90 91 90 100 

Utiliza equipamento proteção individual (luva e 
avental) para realizar o banho quando necessário? 

52 64 69 100 

Auxilia no procedimento do banho? 53 32 54 100 

Acompanha o procedimento do banho? 44 26 42 86 

Faz desinfecção concorrente do leito? 02 04 08 0 
Arruma a cama do paciente enquanto este toma 
banho? 

94 94 97 100 

Arruma a cama do paciente enquanto o paciente 
espera? 

92 100 100 --- 

A cama do paciente é arrumada por um colega de 
trabalho enquanto o trabalhador que encaminhou o 
paciente fica a sua disposição? 

83 80 100 100 

Orienta ou auxilia na higiene oral? 10 09 12 40 
O paciente faz tricotomia facial durante o banho? 38 50 33 100 

Auxilia o paciente se vestir após o banho? 80 62 76 100 

Valoriza queixas de dor do paciente durante o 
procedimento? 

93 50 94 0 

A transferência do paciente da cadeira de banho para 
cama foi realizada por uma pessoa? 

95 94 98 100 

A transferência do paciente da cadeira de banho para 
cama foi realizada por duas pessoas? 

84 70 64 100 

Organiza o ambiente após o término do 
procedimento? 

62 64 74 86 

Total 61 56 65 79 
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Pelos dados da Tabela 06, apenas no grau de dependência IV, o 

índice de positividade total foi superior a 70% (79%). Nos demais os índices obtidos 

estão abaixo do parâmetro estabelecido.  

Quando comparamos os resultados entre os graus de dependência, 

encontramos índices de positividade superiores a 70% nos quatro graus de 

dependência para os seguintes itens: “transferência do paciente da cama para 

cadeira de banho realizada por uma pessoa”, “transferência do paciente da cama 

para cadeira de banho por duas pessoas”, “auxilia no transporte de soros, drenos e 

sondas”, “protege áreas que não deveriam ser molhadas”, “arrumação da cama 

enquanto o paciente toma banho”, “arruma a cama do paciente enquanto o mesmo 

espera” (este item não foi medido no grau IV, pois o paciente não foi submetido a 

esta situação, sendo a cama arrumada por um colega ou enquanto o paciente 

estava no chuveiro), “a cama do paciente é arrumada por um colega de trabalho, 

enquanto o trabalhador, que encaminhou o paciente, fica a sua disposição”, 

“transferência do paciente da cadeira de banho para a cama foi realizada por uma 

pessoa” e a “transferência do paciente da cadeira de banho para a cama foi 

realizada por duas pessoas”.  

A orientação quanto ao “cuidado com soros, drenos e sondas” foi 

superior a 70% somente no grau de dependência III. 

Vale lembrar que, em algumas situações, o paciente é encaminhado 

ao banheiro com soros e drenos e, como desconhece a prática do controle de soro, 

muitas vezes ocorre o término do gotejamento antes do prazo previsto, o que pode 

obstruir o cateter por um período de tempo longo. Com tal fato pode ocorrer a perda 

do acesso venoso e/ou ainda aumentar o risco de deslocamento de um trombo.  
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Também devemos lembrar que o paciente, em geral, não recebe 

orientação com relação ao manuseio adequado de uma sonda vesical de demora, 

aumentando o risco para infecção urinária. Algo também bastante preocupante são 

os pacientes com drenos de tórax que, se manipulados erroneamente, podem trazer 

graves prejuízos à saúde dos pacientes, por falta de acompanhamento e atenção da 

equipe de enfermagem. 

Tanto o risco para a infecção como o deslocamento de trombos 

trazem prejuízos para o paciente. O primeiro é um indicador de qualidade da 

assistência de enfermagem e o segundo está previsto na lista do Fórum Nacional de 

Qualidade dos EUA como erros impróprios (GALLAGHER, 2005). 

Os quatro graus de dependência apresentam baixos percentuais de 

positividade, os itens: “orienta e auxilia na higiene oral” e “faz desinfecção 

concorrente no leito”. 

Nos graus de dependência I, II e III o item “auxilia no procedimento 

do banho” o IP variou de 32% a 54%; “acompanha o procedimento do banho”, de 

26% a 44% e “paciente faz tricotomia facial durante o banho", de 33% a 50%. No 

grau IV, o IP foi de 100%, 86%¨e 100% respectivamente para cada item.  

Nos graus de dependência I e II, o item “orienta o paciente quanto a 

cuidados com soros, drenos e sondas” foi realizado acertadamente em 50% dos 

procedimentos e no grau IV em nenhuma das ocasiões. 

Nos graus de dependência I e II, o item “utiliza equipamento de 

proteção individual para realizar o banho quando necessário” alcançou, 

respectivamente, 52%, e 64% de positividade, sendo que no grau III foi de 69%. Em 
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alguns momentos, o equipamento está disponível e o trabalhador não usa, em 

outros não há equipamentos disponíveis. 

Identificamos novamente a falta de comunicação para as orientações 

necessárias e a falha na execução de algumas condutas inerentes ao serviço de 

enfermagem, envolvendo inclusive o descuido com o próprio trabalhador no que se 

refere a sua proteção individual para o banho.  

Este resultado demonstra a realidade, pois não há aventais de 

proteção suficientes na unidade em estudo para que os trabalhadores utilizem 

durante a realização do procedimento. 

De modo geral, verificamos que no grau IV o IP, na maioria dos itens, 

é superior a 70%, exceto em “orienta o paciente quanto a cuidados com soros, 

drenos e sondas” (0%), “faz desinfecção no leito” (0%) e “orienta ou auxilia na 

higiene oral” (40%). Evidenciamos que, quando o paciente é mais dependente da 

assistência de enfermagem, os trabalhadores executam melhor o procedimento e 

estão mais atentos, fornecem orientações de enfermagem que podem auxiliar o 

paciente. 

É fundamental para o trabalho da enfermagem apropriar, incorporar 

os avanços tecnológicos e produzir novos conhecimentos, buscando alcançar 

padrões de qualidade na assistência prestada. Entretanto, determinados cuidados 

considerados básicos, entre eles, a desinfecção do leito, a higiene oral e a 

orientação sobre como transportar drenos e sondas também exigem execução com 

qualidade (TORRES, 2003). 

Com pacientes no grau de dependência II, o item “valoriza queixas de 
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dor do paciente durante o procedimento”, obteve IP de 50% e, no grau IV de 0%. É 

esperado que um paciente com dor seja encaminhado ao banho somente após ser 

medicado ou, então, que a realização do procedimento seja postergado para outro 

momento a partir de uma avaliação mais cuidadosa de suas condições. Enfatizando 

as colocações de Zinn (2004), ao desconsiderar a queixa do paciente, o trabalhador 

adota uma atitude que contraria a proposta da assistência integral e o banho torna-

se uma mera tarefa com finalidade em si mesma. 

O item “auxilia o paciente se vestir após o banho“ obteve 62% de 

positividade no grau de dependência II e a “transferência do paciente da cadeira de 

banho para a cama, foi realizada por duas pessoas” obtendo 64% no grau de 

dependência III. 

Como o trabalhador não acompanha e não espera o paciente no 

banheiro, é difícil identificar o momento em que o mesmo necessitará de auxílio, 

então, muitas vezes, na ausência do trabalhador, o paciente é auxiliado por um outro 

paciente ou por acompanhantes. 

Existiram três situações que a cama do paciente não foi arrumada, 

devido à falta de roupas de cama na lavanderia, provocado por problemas técnicos 

na caldeira. 

Ações relativas à organização da unidade, como, por exemplo, 

recolher a cadeira de banho, deveria ter acontecido logo após o retorno do paciente 

à cama, porém, muitas vezes, o trabalhador se envolveu com outras atividades da 

assistência e deixou esta atividade para um segundo plano.  

Segue, na Tabela 07, o índice de positividade da fase de preparo do 
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banho no leito: 

Tabela 07 Índice de Positividade (%) na fase “preparo do banho no leito”, segundo 

grau de dependência do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005 

IP (%) 

Preparo do banho no leito Grau I 
(n=2) 

Grau III 
(n=17) 

Grau IV 
(n=27) 

Apresenta-se ao paciente? --- 75 50 
Avalia as condições do paciente para checar o tipo de 
banho que será realizado? 

100 100 95 

Explica o procedimento proposto? 50 92 80 

Prepara o ambiente de forma adequada? 0 70 53 
Trouxe todo material necessário para o banho? 50 88 96 

Retorna para dar o banho no paciente logo em 
seguida ao preparo do material? 

50 82 77 

Providencia cadeira de banho quando necessário? --- --- --- 

Mantém a privacidade do paciente? 50 100 74 

Total 58 89 80 
 

O índice de positividade total, para esta fase do banho no leito, foi 

acima de 70% para os graus de dependência III e IV e inferior a 70% no grau I. 

Pelos resultados obtidos é possível afirmar que na fase de preparo 

deste tipo de banho, o índice de acertos total foi melhor nos graus III e IV do que nos 

outros tipos de banhos; no grau III todos os itens apresentaram índices superiores a 

70% e no grau IV. Apenas dois itens não alcançaram o parâmetro proposto. 

Pressupomos que um maior grau de dependência do paciente acaba exigindo um 

desempenho mais adequado do trabalhador. 

Verificamos que, quanto maior a dependência do paciente, há uma 

maior atuação do trabalhador de enfermagem, assim como ocorreu nos banhos de 
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aspersão e no de aspersão com auxílio de cadeira de rodas. 

Os resultados obtidos, para cada item nos pacientes classificados em 

grau I, foram atípicos se comparados com o preparo do banho de aspersão e 

aspersão com auxílio da cadeira de banho. No banho de aspersão tiveram quatro 

itens e no banho com auxílio de cadeira tiveram cinco itens que atingiram mais de 

70% de positividade. Enquanto no banho no leito, somente um item atingiu este 

índice que foi o “avalia as condições do paciente para checar o tipo de banho que 

será realizado”. Os demais itens tiveram índices de positividade inferiores a 70%. 

Cabe ressaltar que este tipo de banho no grau de dependência I foi observado 

apenas duas vezes considerando que ele é realizado com maior freqüência em 

pacientes mais dependentes (grau III e IV), o que pode ter influenciado nos baixos 

índices de acertos encontrados. 

Para o grau de dependência III todos os itens de preparo do banho 

atingiram índices de positividade acima de 70%; no grau IV, exceto em “apresenta-

se ao paciente” (50%) e “prepara o ambiente de forma adequada” (53%), nos demais 

itens o IP foi superior a 70%. 

Maciel e Bocchi (2006) entrevistaram 17 pacientes internados em 

unidades médicas e cirúrgicas de um hospital universitário, dependentes da 

enfermagem, e necessitando de banho no leito, com o objetivo de compreender a 

experiência interacional paciente-equipe de enfermagem durante o procedimento. 

Os pacientes consideraram a equipe apta para a realização do banho no leito à 

medida que mostraram: capacidade de estabelecer um relacionamento terapêutico 

durante o procedimento, facilitando o enfrentamento de uma experiência difícil; 

capacidade de atender prontamente suas necessidades biopsicossociais. Tais 
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aspectos, a nosso ver, pressupõem que o procedimento banho comporta uma 

dimensão comunicativa por meio da qual é possível estabelecer uma dinâmica de 

interação paciente-trabalhador. No presente estudo, durante os procedimentos 

observados, nem sempre este processo de comunicação ocorreu conforme 

preconizado. 

O item “prepara do ambiente de forma adequada” não foi realizado 

com pacientes no grau de dependência I e ocorreu poucas vezes com pacientes no 

grau de dependência IV. 

A seguir temos a Tabela 08 com os índices de positividade da fase 

de execução do banho no leito segundo o grau de dependência da assistência de 

enfermagem. 
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Tabela 08 Índice de Positividade (%) na fase “execução do banho no leito”, segundo 

grau de dependência do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005. 

IP (%) 
Execução banho de leito 

Grau I 
(n=2) 

Grau III 
(n=17) 

Grau IV 
(n=27) 

Realizado por uma pessoa? 100 100 83 

Realizado por duas pessoas? 0 100 100 

Prepara o carrinho de banho individualmente? 100 100 95 

Utiliza o carrinho de banho com materiais preparados 
coletivamente? 

0 100 86 

Inspeciona as condições da pele durante o banho? 50 60 48 
Retira fralda e faz higiene parcial do paciente quando se 
encontra muito encharcado de urina ou com fezes? 

--- 100 50 

Faz o banho no sentido céfalo-caudal? 100 82 100 

Troca luva de banho para lavar as partes íntimas? 100 13 07 
Faz higiene oral durante o banho? 50 06 16 
Faz tricotomia facial durante o banho? --- 0 44 
Faz desinfecção concorrente do leito? 50 18 04 
Troca as roupas de cama do paciente após o banho? 100 100 96 

Os sacos coletores de drenos, sondas são substituídos 
se estiverem com 2/3 de sua capacidade de 
armazenamento? 

-- 100 50 

Troca o dispositivo urinário durante o banho? -- 50 73 

Valoriza queixas de dor do paciente durante o 
procedimento? 

-- 100 67 

Organiza o carrinho logo após o término do banho? 100 58 83 

Total 75 61 60 
 

No grau de dependência I o índice de positividade total foi superior a 

70%, enquanto nos graus III e IV, a positividade ficou na ordem de 60%.  

No grau I tiveram índices de positividade de 100% os itens: “realizado 

por uma pessoa”, “prepara o carrinho de banho individualmente”, “faz o banho no 

sentido céfalo-caudal”, “troca luva de banho para lavar as partes íntimas”, “troca as 
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roupas de cama do paciente após o banho” e “organiza o carrinho logo após o 

banho”. Evidenciamos que os trabalhadores seguiram os passos estabelecidos nos 

descritores, ficando a desejar nos itens “desinfecção no leito, higiene oral e inspeção 

da pele durante o banho”. 

No grau III os itens: “realizado por uma pessoa”, “realizado por duas 

pessoas”, “prepara o carrinho de banho individualmente e coletivamente”, “retira 

fralda e faz higiene parcial do paciente, quando se encontra muito encharcado de 

urina ou com fezes”, “troca as roupas de cama do paciente após o banho”, “troca dos 

sacos coletores de drenos, sondas” e “valorização das queixas de dor durante o 

banho” tiveram escores de 100% de positividade. O item “faz o banho no sentido 

céfalo-caudal” teve escore de positividade de 82%. 

No grau de dependência IV, o índice de positividade foi superior a 

70% para os itens: “realizado por uma pessoa” (83%), “realizado por duas pessoas” 

(100%), “preparo o carrinho de banho individualmente” (95%), “utiliza o carrinho de 

banho com materiais preparados coletivamente” (86%), “faz o banho no sentido 

céfalo-caudal” (100%), “troca de roupas de cama do paciente após o término do 

banho” (96%), “troca do dispositivo urinário durante o banho” (73%) e “organiza o 

carrinho logo após o término do banho” (83%). 

Identificamos que o princípio científico do banho no leito foi 

respeitado, à medida que foi realizado no sentido céfalo-caudal nos três graus de 

dependência. No entanto, o princípio científico de troca da luva de banho ficou muito 

comprometido nos graus III e IV. 

Cabe lembrar que a troca de luvas, durante a realização do banho, é 

uma ação tão importante para a prevenção de infecção hospitalar que, nos EUA, foi 
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desenvolvido um protocolo de banho com o uso de um aparelho, que prevê a troca 

de luvas para cada seguimento do corpo. Preconiza-se o uso de oito luvas de banho 

ou toalhas, como forma efetiva de redução de microrganismos (VOLLMAN; GARCIA; 

MILLER, 2005). A intenção é evitar o deslocamento de bactérias de uma região 

corpórea, considerada biota natural, para outro lugar que não possui esta bactéria, 

aumentando seriamente o risco para infecção e, deste modo, trazendo danos tanto 

para o paciente como para a instituição.  

Nos três graus observados, os itens “inspeciona as condições da pele 

durante o banho”, “faz higiene oral durante o banho” e “faz desinfecção concorrente 

do leito” não alcançaram o IP proposto. Também não alcançaram níveis satisfatórios 

de positividade, os itens “faz tricotomia facial durante o banho” e “troca da luva de 

banho para lavar as partes íntimas” nos graus III e IV.  

O item “inspeção da pele durante o banho de leito” é uma ação 

bastante importante para a equipe de enfermagem, pois é o momento de 

identificação de áreas corpóreas que estão sofrendo uma maior compressão e 

conseqüente diminuição do aporte de sangue, favorecendo a formação de úlceras 

de pressão. 

O desenvolvimento de úlceras de pressão é um problema que ocorre 

freqüentemente em pacientes internados. Além do desconforto físico, estas lesões 

implicam em aumento do tempo de internação e de custos para as instituições. Na 

avaliação da qualidade dos serviços de saúde hospitalares, a incidência de úlcera de 

pressão constitui um indicador negativo e requer programas específicos de atuação 

com vistas à melhoria da qualidade (FERNANDES, 2006). A inspeção da pele, com 

avaliação da integridade tecidual, pelo menos uma vez ao dia, é preconizada pela 
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Wound Ostomy and Continence Nurses Society (WOCN, 2003) e representa uma 

medida preventiva importante para ocorrência deste evento. 

A American Nursing Association (ANA) considera a integridade da 

pele como um indicador sensível de qualidade da assistência de enfermagem. 

Estabelece programas e condutas efetivas de higiene corpórea para reduzir a 

formação de lesões de pele, considerando que este é o melhor momento para se 

fazer a inspeção da integridade da pele. As condutas recomendadas são baseadas 

na identificação precoce e na comunicação das condições da pele do paciente 

(VOLLMAN; GARCIA; MILLER, 2005). 

Neste aspecto chamamos atenção para a organização do trabalho na 

unidade estudada. Em geral, os enfermeiros são responsáveis por aproximadamente 

40 pacientes, fato que dificulta e/ ou impede que ele consiga avaliar a integridade da 

pele de todos pacientes. Nesta situação, seria necessário tornar a comunicação no 

trabalho da equipe mais efetiva de maneira a garantir condutas precoces e mais 

ágeis em relação ao desenvolvimento de úlceras de pressão. 

Para atender ao princípio de manutenção da segurança biológica do 

paciente (prevenção de infecção hospitalar), a técnica de banho no leito, descrita na 

literatura brasileira, estabelece a necessidade de trocar as luvas no momento de 

lavar as partes íntimas (MUSSI et al., 1996; FERNANDES et al., 2003). No check list 

esta conduta foi contemplada, porém, na execução do banho foi pouco realizada 

pelos trabalhadores com os pacientes nos graus de dependência III e IV. Talvez por 

falta de esclarecimentos e informações à equipe com relação ao risco para 

contaminação, falta de materiais disponíveis e falta de supervisão pelos enfermeiros. 

Também não há registros de realização de treinamentos ou discussões deste tema, 
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promovido pelo serviço de educação continuada. 

Apesar da CCIH do HURNP promover vários cursos de capacitação, 

retomar periodicamente os conhecimentos sobre o tema através de palestras e 

encontros individuais e disponibilizar em vários locais do hospital material 

audiovisual e educativo, verificamos que há ainda necessidade de alertar os 

trabalhadores, com maior ênfase, para as medidas de biossegurança. 

A análise de alguns itens merece destaque, tais como “faz 

desinfecção concorrente do leito”, “faz higiene oral durante o banho” e “faz tricotomia 

facial durante o banho” pelos baixos índices de positividade encontrados, porque 

mostraram comprometimento nos três tipos de banho e em todos os graus de 

dependência. 

A desinfecção concorrente é uma medida preventiva bastante 

importante, recomendada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 

Inclui a desinfecção da mesa de cabeceira, suporte de soro, travesseiro, cadeira, 

escadinha e mesa auxiliar de refeição. Habitualmente esta atividade coincide com a 

troca das roupas de cama, logo após ou durante o banho do paciente (MUSSI et al., 

1996). Esta atividade visa, de forma geral, a diminuição de microrganismos no leito e 

ambiente do paciente, depende única e exclusivamente da equipe de enfermagem e 

contribui para a diminuição dos riscos de morbidade e mortalidade do paciente, 

redução dos custos de internação, favorecendo uma assistência de enfermagem 

segura (PERACCINI; GOUVEIA, 1988). 

A desinfecção, quando ocorre mediante aplicação de meios físicos ou 

químicos, propicia a destruição dos microrganismos patogênicos, com exceção dos 

esporos, através da desnaturação e coagulação de proteínas na célula, 
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halogenação, toxicidade de enzimas vitais, hidrólise, oxidação e combinação das 

proteínas com os sais (MUSSI et al., 1996; MELKER; ROTHROCK, 1997; 

FERNANDES et al., 1999). 

Com relação à tricotomia facial, era previsto que o trabalhador 

identificasse a necessidade da tricotomia e, caso o paciente fosse independente, 

deveria ofertar os materiais necessários para o procedimento. Identificamos que esta 

ação não ocorreu na maioria das vezes. Somente no banho no leito, no grau IV, os 

trabalhadores atentaram-se para esta necessidade e fizeram a tricotomia.  

No item “higiene oral”, os resultados foram bastante insatisfatórios, 

com índices de positividade muito baixos. O descritor deste item previa o auxílio, a 

execução ou a orientação do procedimento. Identificamos que em nenhum momento 

o trabalhador orientou o paciente que pode trazer de sua casa a escova de dente e 

creme dental, garantindo assim hábitos que ele tem em casa. Com raras exceções o 

paciente, por iniciativa própria, trouxe o material. O que é um fato muito importante 

porque, às vezes, o próprio paciente não tem o hábito de escovar os dentes e a 

internação é o momento da orientação. Alguns indivíduos não estão conscientes dos 

efeitos benéficos da higiene oral (POTTER; PERRY, 2004).  

Na pesquisa de Oliveira; Garcia e Sá (2003), para 61,4% dos 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem entrevistados, a higiene oral foi 

um aspecto da higiene corporal valorizado. Entretanto, em nosso estudo, os 

resultados obtidos nos três tipos de banho nos quatro graus de dependência, a 

higiene oral alcançou baixos índices de positividade, o que nos leva a supor que, 

embora este aspecto possa ser valorizado na dimensão teórica, na prática, pela 

observação direta de sua execução, não tem sido realizado da forma esperada. 
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A higiene oral é extremamente importante para manutenção da 

saúde e cuidados diários preventivos, como a escovação e o fio dental, ajudam a 

evitar que problemas dentários tornem-se ainda mais graves. Dentre os problemas 

que a ausência da higiene bucal pode provocar tem-se: a língua saburra, halitoses, 

as cáries propriamente ditas, as gengivites, a pulpite, os abscessos periapicais e 

doenças periodontais, sendo que nestes últimos há coleção de exsudato purulento, 

pústulas com características clínicas agudas ou crônicas. A agudização das doenças 

infecciosas, de origem dentária, podem acarretar complicações no organismo 

quando não tratadas adequadamente. Na maioria das vezes, o foco infeccioso 

localiza-se em estruturas que não recebem vascularização (cavidades pulpans 

necróticas, delta apical, canais acessórios) e armazenam grande quantidade de 

microrganismos com potencial para disseminação de infecções. Portanto, as 

infecções de origem dentária podem ser entendidas como um foco de 

armazenamento de microrganismos patogênicos, merecendo assim uma atenção 

especial quando se trata de pacientes internados (CARRILHO, 2003). 

A principal característica patogênica do foco infeccioso, além do 

próprio microrganismo, é o lançamento de endotoxinas e exotoxinas para a corrente 

sangüínea de forma lenta e contínua, podendo eclodir em manifestações patológicas 

à distância, as chamadas doenças focais. Em muitas situações, estes patógenos 

podem não somente induzir a inflamação local, destruição tecidual e reabsorção 

óssea, mas também causar problemas sistêmicos (CARRILHO, 2003). 

Segundo este autor, dentre as doenças que podem acontecer estão 

os abcessos cerebrais, infarto agudo do miocárdio, endocardite bacteriana, 

insuficiência valvular, insuficiência cardíaca congestiva, artrite, aterosclerose, 

tromboembolismo, descontrole da glicemia em pacientes diabéticos, além de 
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possíveis doenças pulmonares como abscessos e pneumonia. 

Cabe ressaltar que a pessoa doente apresenta diminuição da 

resistência à infecção e a existência de bactérias patogênicas constitui um risco 

importante. O fato de ajudar o paciente a manter-se limpo, através da remoção de 

impurezas, produtos da excreção e secreções, elimina muitas substâncias nas quais 

as bactérias se reproduzem (POTTER; PERRY, 2004). 

A prevenção é a maneira mais econômica e menos dolorida de se 

manter a saúde bucal e cabe à equipe de enfermagem fazê-la no momento que o 

paciente não consegue se autocuidar. DuGás (1988) afirma que é angustiante para 

uma pessoa pedir ajuda para escovar os dentes e a iniciativa desta ação deve partir 

da equipe de enfermagem. 

De modo geral, pelos resultados obtidos, verificamos 

comprometimento na realização do procedimento banho nos três tipos estudados em 

suas diferentes fases, de acordo com o grau de dependência do paciente, uma vez 

que em muitos itens observados o IP encontrado foi inferior a 70%.  

Na fase de preparo do banho nos três tipos, embora os índices totais 

de positividade sejam superiores a 70%, na particularidade de cada item isto não 

ocorreu. Aspectos relativos à comunicação com o paciente e ao preparo adequado 

do ambiente não são realizados na maioria das situações, principalmente no banho 

de aspersão e no de aspersão com auxílio de cadeira de rodas. 

Quanto à fase de execução, o índice de positividade total superou 

70% apenas no banho de aspersão com auxílio de cadeira de banho no grau IV e no 

banho no leito grau I, apontando para um desempenho insatisfatório e de baixa 
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qualidade. Em relação ao banho de aspersão, dos 14 itens relacionados no check 

list, dez exibem baixa positividade nos três graus de dependência. 

Tomando-se por referência os graus de dependência, temos que: no 

banho de aspersão com auxílio de cadeira de banho dos 19 itens avaliados, 

encontramos o comprometimento em oito itens no grau I, dez no grau II, sete no 

grau III e quatro no grau IV. No banho de leito, dos 16 itens listados, foram 

realizados cinco no grau I, sete no grau III e oito no grau IV com baixo índice de 

acertos. Neste tipo de banho, itens como a higiene oral, a inspeção das condições 

da pele e a desinfecção concorrente quase não foram realizadas. 

4.1.4 Avaliação da qualidade da execução do procedimento banho 

A seguir apresentamos os resultados obtidos na avaliação da 

qualidade da execução do procedimento banho nas três tipologias estudadas. Cabe 

destacar que esta avaliação está limitada à fase de execução propriamente dita do 

procedimento. A partir do Índice de Positividade (IP) total obtido em cada 

procedimento, observado nos quatro graus de dependência, construímos índices de 

acertos aos quais foram aplicadas medidas descritivas: valor mínimo, percentis 25, 

50 (mediana), 75 e valor máximo (Tabela 09). 

Foi considerado procedimento executado com qualidade satisfatória 

aquele que obteve mediana de acertos ≥ 70%. 
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Tabela 09 Distribuição dos valores mínimo, percentil 25, mediana, percentil 75 e 

máximo de acertos na execução do procedimento banho, segundo 

tipologia de banho e grau de dependência do paciente. HURNP. 

Londrina – PR, 2005 

Percentis Tipo de 
banho 

Grau de 
dependência 

Valor 
mínimo 

25 50 75 

Valor 
máximo 

Grau I (n=110) 11 29 38 50 100 

Grau II (n=110) 13 33 38 50 100 Banho 
aspersão 

Grau III (n=38) 17 32 43 52 78 

Grau I (n=12) 17 34,7 57,5 74 86 

Grau II (n=26) 17 44,7 56 67 91 

Grau III (n=53) 20 52,5 67 75 93 

Banho 
aspersão 

com auxílio 
de cadeira 

Grau IV (n=07) 70 73 80 85 90 

Grau I (n=02) 64 64 76,5 89 89 

Grau III (n=17) 45 50 56 67 92 Banho de 
leito 

Grau IV (n=27) 42 54 58 70 82 

 

No banho de aspersão no grau de dependência I, a mediana de 

acertos foi no máximo de 38%; 75% dos procedimentos observados tiveram, no 

máximo, 50% de acertos. Chamou a atenção ainda o valor mínimo de 11% e do 

percentil 25 igual a 29%, isto significa que na execução de 25% dos procedimentos, 

os acertos foram inferiores a 29%, chegando no mínimo de 11%. Em relação aos 

valores superiores de acertos, apenas 25% dos procedimentos tiveram acertos entre 

50% e 100%. Este resultado aponta que, no banho de aspersão para pacientes no 

grau de dependência I, a execução está aquém do parâmetro estabelecido no 

estudo, com percentual de acertos igual ou superior a 70%. 

Neste tipo de banho e grau foram encontrados nove itens com IP≤ 
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70%. Talvez esta condição seja explicada pelo fato do trabalhador se envolver com 

outros pacientes mais dependentes e não desenvolver as atividades que seriam 

necessárias para uma assistência segura em pacientes classificados em um grau de 

dependência menor. 

No banho de aspersão no grau de dependência II, verificamos 

acertos inferiores àquele preconizado (≥70%), e semelhantes ao grau I. Em 50% dos 

procedimentos, o score mediano de acertos alcançou valores até 38%; em 75% dos 

procedimentos observados, houve, no máximo, 50% de acertos. Chama atenção 

ainda o valor mínimo de 13% e do percentil 25 igual a 33%, isto significa que, na 

execução de 25% dos procedimentos, os acertos foram inferiores a 33%, chegando 

no mínimo de 13%. Apenas 25% dos banhos tiveram acertos entre 50% até 100%. 

Portanto, existem banhos sendo realizados de forma completamente insatisfatória, 

ou seja, não atendendo a maioria dos itens estabelecidos no instrumento de coleta 

de dados. 

Também no banho de aspersão grau de dependência II, houve nove 

itens comprometidos com os índices de positividade ≤ 70%. 

Quanto ao banho de aspersão no grau de dependência III, a 

execução também se mostrou comprometida uma vez que 50% (mediana) dos 

banhos apresentaram índices de acertos entre 17% e 43%; 75% deles, entre 17% e 

52%; em 25% dos procedimentos houve acertos inferiores a 32%, chegando no 

mínimo de 17%. O valor máximo de acertos encontrados informa que 25% dos 

procedimentos foram executados acertadamente em até 78%, ou seja, não houve 

neste grau de dependência banhos que atingissem 100% de acertos. 

Também houve comprometimento dos mesmos nove itens como nos 
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graus de dependência anteriores, sendo que, em sete itens os resultados, embora 

não tenham atingido escores recomendados, foram melhores do que no grau I e II. 

No banho de aspersão com auxílio da cadeira de banho no grau 

de dependência I, o máximo de acertos encontrado em 50% dos procedimentos foi 

de 57,5%, abaixo do parâmetro definido (≥70%); 75% dos procedimentos 

observados tiveram no máximo 74% de acertos; em 25% dos banhos, o índice de 

acertos ficou entre 17% e 34,7%. Também nesta tipologia não foram observados 

procedimentos com acertos de 100%. O valor máximo de acertos para 25% dos 

procedimentos foi de 86%. 

Neste tipo de banho e grau de dependência, houve oito itens que 

contribuíram para os índices insatisfatórios de positividade. 

No banho de aspersão com auxílio de cadeira de banho no grau 

de dependência II, a execução mostrou-se também comprometida, pois 50% 

(mediana) dos banhos apresentaram índices de acerto de até 56%, e, em 75% dos 

banhos com cadeira, houve acertos entre 17% e 67%. Em 25% o escore de acertos 

foi inferior a 44,7%, chegando ao valor mínimo de 17%. O valor máximo de acertos 

encontrados foi de até 91%. Neste tipo de banho e grau de dependência não 

ocorreram banhos com 100% de acertos. 

Verificou-se o comprometimento de nove itens, nos quais os escores 

do IP foram inferiores a 70%. 

No banho de aspersão com auxílio de cadeira de banho no grau 

de dependência III, também se verificam acertos com índices inferiores ao 

preconizado, porém os percentuais obtidos são melhores do que aqueles do banho 
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de aspersão. A mediana de acertos (50%) foi no máximo de 67%, valor muito 

próximo ao recomendado. Em 75% dos procedimentos observados houve, no 

máximo, 75% de acertos. Os acertos para 25% dos banhos deste tipo foram entre 

20% (valor mínimo) até 52,5%. Embora nesta tipologia de banho não se tenha 

atingido os valores recomendados em sua totalidade (≥ 70% de acertos), percebe-se 

uma melhora no escore de acertos o que pode estar relacionado à maior 

dependência do paciente. 

Foram sete itens de avaliação que neste tipo de banho contribuíram 

para os índices de positividade abaixo do esperado. 

Quanto ao banho de aspersão com auxílio de cadeira de banho 

no grau de dependência IV, cuja maior demanda provém de pacientes mais 

dependentes, verificamos melhores escores. Em 50% dos procedimentos, os acertos 

foram no máximo de 80% e em 75%, de até 85%; apenas em 25% houve acertos 

entre 70% e 73%, o que significa que a qualidade da execução deste banho a 

pacientes mais dependentes pode ser considerada satisfatória, uma vez que 

atendeu ao parâmetro estabelecido.  

Apesar dos valores da qualidade serem aceitáveis, cabe lembrar que, 

neste tipo de banho e grau, três itens apresentaram índice de positividade de 0% e 

um item de positividade de 40%. 

Para o banho no leito grau de dependência I, em 50% dos 

procedimentos, alcançou-se o índice de acertos de até 76,5%, portanto superior ao 

índice preconizado; em 25% deles de 64%; em 75% dos banhos houve 89% de 

acertos, e em 25% também os acertos foram no máximo de 89%. Embora estes 

acertos estejam no padrão definido, nenhum procedimento foi desenvolvido com 
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100% de acertos. O fato de se encontrar percentuais iguais no valor mínimo e 

percentil 25, e no percentil 75 e valor máximo pode ser decorrente da observação ter 

sido realizada em apenas dois pacientes. A execução neste tipo de banho pode ser 

considerada satisfatória. 

Neste tipo de banho e grau de dependência, de 16 itens de 

avaliação, em cinco itens os pacientes não foram expostos à condição (--), nos 

outros cinco itens, os valores de positividade foram menores do que aquele 

recomendado. 

No banho no leito grau de dependência III, obtivemos acertos 

inferiores àqueles recomendados. Em 50% dos procedimentos observados houve 

acertos de até 56%; em 75% deles, de até 67%. Na execução de 25% dos 

procedimentos, os acertos foram inferiores a 50%, chegando ao mínimo de 45%. 

Quanto aos valores máximos de acertos alcançados, somente em 25% dos 

procedimentos eles foram superiores a 67%, chegando até a 92% de acertos. 

O IP abaixo de 70% ocorreu em sete itens do procedimento neste 

tipo de banho e grau de dependência. 

Para o banho no leito grau de dependência IV, os resultados não 

foram diferentes. No percentil 50 (mediana) aconteceram até 58% de acertos; em 

75% dos banhos neste grau, os acertos chegaram até 70%. Acertos entre 42% 

(valor mínimo) e 54% aconteceram em 25% dos procedimentos; em outros 25%, os 

acertos foram entre 70% até 82% (valor máximo). 

Neste tipo de banho não houve melhora na execução do 

procedimento, conforme o aumento do grau de dependência, como ocorreu no 
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banho de aspersão com auxílio da cadeira de banho. Os resultados podem ser 

atribuídos ao baixo índice de positividade obtido em oito itens observados. 

Pelos resultados apresentados, apenas no banho de aspersão com 

auxílio de cadeira de banho no grau IV (mediana = 80%) e no banho no leito grau I 

(mediana = 76,5%), o parâmetro proposto foi alcançado, cabendo uma ressalva que 

neste último tipo de banho somente dois pacientes foram observados. 

Evidenciamos, portanto, que nos demais tipos de banho nos diferentes graus de 

dependência a qualidade está aquém do esperado e desejado. 

Talvez a escala fixa dos trabalhadores, somado ao quadro 

insuficiente de pessoal, sobrecarrega àqueles que estão em atividade e favoreça 

que o procedimento seja realizado de forma mecânica e rápida, a fim de atender 

todas as demandas do plantão. Desta forma, vários itens estabelecidos no 

procedimento, que são um padrão esperado de desempenho de qualidade, não 

estão sendo realizados e, conseqüentemente, determinadas necessidades do 

paciente deixam de ser atendidas, colocando-o em risco para eventos adversos. 

Os itens que mostram qualidade extremamente comprometida tanto 

no banho de aspersão, aspersão com auxílio de cadeira como no banho no leito 

estão relacionados à desinfecção de leito, falta de orientação ou execução da 

higiene oral e falta da tricotomia facial. 

Embora o banho seja apontado como uma atividade fundamental e 

inerente ao cuidado de enfermagem tanto pelos profissionais como pelos pacientes 

(Whiting, 1999; Oliveira; Garcia; Sá, 2003; Lomborg et al., 2005), em estudos 

desenvolvidos mais recentemente, tanto na literatura nacional como internacional, 

apontam que esta ação tem sido pouco valorizada pela equipe. Isto compromete sua 
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qualidade seja por parte daqueles que a realizam efetivamente (auxiliares e técnicos 

de enfermagem) como pelos enfermeiros que raramente a supervisionam (MACIEL, 

BOCCHI, 2006; CASTLEDINE, 2003). 

4.1.5 Análise e comparação do tempo despendido nas três tipologias de 

banho segundo o grau de dependência do paciente 

A seguir apresentamos os resultados obtidos na medida do tempo 

durante a execução do procedimento banho nos três tipos estudados. Esta medida 

de tempo está limitada ao cuidado direto dispensado ao paciente, ou seja, à 

execução propriamente dita do procedimento. No box plot a unidade de tempo no 

eixo y encontra-se em minutos. Para caracterização e análise do tempo despendido 

em cada tipo de banho, conforme grau de dependência, aplicamos medidas 

estatísticas descritivas: mediana, percentis 25 e 75, valores mínimo e máximo.  

Na Figura 01 tem-se a distribuição do tempo despendido na 

execução do banho de aspersão (em minutos) nos três graus de dependência da 

assistência de enfermagem. 
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Figura 01  Box-plot com valores mínimo, percentil 25, mediana, percentil 75 e 
máximo de tempo gasto, na execução do procedimento banho de 
aspersão, segundo o grau de dependência do paciente. HURNP. 
Londrina - PR, 2005. 

 

Para o banho de aspersão em pacientes com grau de 

dependência I, a mediana de tempo gasto foi de até 15’; 25% dos procedimentos 

aconteceram entre 19’ e 35’ (valor máximo); outros 25% entre 04’ (valor mínimo) e 

10’ (percentil 25); em 75% dos banhos o tempo foi de até 19’. A média de tempo do 

procedimento neste grau foi de 16’ e o desvio padrão de 07’. 

Mesmo considerando que neste tipo de banho, no grau de 

dependência I, os pacientes são mais autônomos e eles próprios realizam sua 

higiene corporal, os resultados relativos ao IP e à qualidade apontam que o 
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desempenho não foi satisfatório. Deste modo, é possível supor que um banho de 

aspersão no grau I, realizado em até 15’ (mediana), não assegura qualidade e, 

portanto, não atende determinadas necessidades do paciente.  

No banho de aspersão em pacientes no grau de dependência II, o 

tempo mediano foi de aproximadamente até 14’; o tempo mínimo foi de até 04’; em 

25% o tempo variou de 05’ (valor mínimo) até 10’; em 25% destes procedimentos os 

trabalhadores gastaram entre 19’ (percentil 75) e 37’ (valor máximo). A média de 

tempo gasto neste tipo de banho e grau de dependência foi de 15’ e o desvio padrão 

de 07’. 

O comprometimento de nove itens na execução do procedimento, 

que não atingiram os índices recomendados, reflete no valor mediano da qualidade, 

que foi de até 38%, e, por conseqüência no tempo mediano gasto neste tipo de 

banho e grau, até 14’. 

Para o banho de aspersão em pacientes no grau de dependência 

III observamos uma mediana de tempo semelhante ao grau I, de até 15’, sendo que 

em 25% dos banhos este tempo variou entre 21’ (percentil 75) até 57’ (valor 

máximo), enquanto em outros 25% essa variação ficou entre 05’ (valor mínimo) e 11’ 

(percentil 25). A média de tempo gasto foi de 17’ e o desvio padrão de 10’. 

O valor mediano de tempo de até 15’ atende a um valor mediano de 

qualidade de 38%. Supõe-se que se a mediana alcançasse os valores propostos (≥ 

70%), o trabalhador gastaria mais tempo na execução do procedimento. 

Identificamos que, os tempos de banho foram muito semelhantes. 

Segue na figura 02 os valores encontrados no banho de aspersão com auxílio de 
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cadeira. 
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Figura 02 Box-plot com valores mínimo, percentil 25, mediana, percentil 75 e 

máximo de tempo gasto, na execução do procedimento banho de 
aspersão com auxílio de cadeira de banho, segundo o grau de 
dependência do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005.  

 

 

Para o banho de aspersão com auxílio de cadeira em pacientes 

no grau de dependência I, em 50% dos banhos, o tempo mediano foi de até 16’; 

em 75% dos procedimentos, o tempo gasto foi de até 28’; 25% dos banhos foram 

executados entre 07’(valor mínimo) e 11’; e 25% entre 28’ e 39’ (valor máximo). A 

média de tempo foi de 19’ e o desvio padrão de 10’. 

O tempo mediano de até 16’ representa uma execução do 

procedimento com valor mediano de qualidade de 57,5% (Tabela 09), o que significa 

que, também neste caso, a realização do procedimento com a qualidade esperada, 
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talvez consumisse mais tempo dos trabalhadores. 

Para o banho de aspersão com auxílio de cadeira em pacientes 

no grau de dependência II, a mediana de tempo foi de até 17’ em 50% dos banhos; 

75% dos banhos realizaram-se em até 24’; em 25%, o tempo de execução ficou 

entre 08’ (valor mínimo) e 12’; e em 25%, entre 24’ e 41’ (valor máximo). A média de 

tempo gasto foi de 18’ e o desvio padrão de 08’. 

Comparando o tempo do banho de aspersão com auxílio de cadeira 

de banho do grau I e do grau II, percebe-se um aumento gradativo no tempo 

mínimo, máximo e mediana (percentil 50) gastos durante o procedimento e uma 

diminuição do tempo gasto no percentil 75 no grau II. 

Vale lembrar que houve o comprometimento de dez itens neste tipo 

de banho, sendo que em quatro itens o índice de positividade não atingiu valores 

superiores a 35% de acertos. Talvez este fato explique o tempo mediano gasto de 

até 17’ muito semelhante ao banho com auxílio de cadeira de banho no grau I. 

No banho de aspersão com auxílio de cadeira em pacientes no 

grau de dependência III, o tempo mediano gasto em 50% dos banhos, foi de até 

15’; 75% dos banhos realizaram-se em até 22’, em 25%, o tempo foi de até 05’ (valor 

mínimo) e em 25%, tiveram o tempo de execução de 42’ (valor máximo). A média de 

tempo gasto foi de 16’ e o desvio padrão de 08’. 

Identificamos um resultado diferente do encontrado entre os banhos 

realizados no grau de dependência I e II. No grau III, tivemos diminuição do tempo 

gasto nos percentis 75, 50, 25 e valor mínimo, aumentando somente o tempo do 

valor máximo. 
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No banho de aspersão com auxílio de cadeira em pacientes no 

grau de dependência IV, o tempo mediano gasto foi de até 16’, em 50% dos 

procedimentos; no percentil 75, o valor foi de até 19 minutos, em 25% dos 

procedimentos, o tempo de execução foi entre 07’ (valor mínimo) e 09’, em 25% o 

tempo máximo foi de 23 minutos. A média de tempo gasto foi de 15’ e o desvio 

padrão de 06’. 

Neste grau de dependência, identificamos uma diminuição discreta 

do tempo gasto no procedimento para os percentis: 75, 50, 25, valor máximo e 

mínimo, e diminuição numérica significativa no tempo máximo com relação ao grau 

III. 

Enfatizamos que neste tipo de banho e grau de dependência foi o 

único que obteve índice mediano de qualidade superior a 70%, o que corresponde a 

uma assistência de enfermagem recomendável e segura, com tempo mediano de 

execução de até 16’ e semelhante aos outros tipos de banhos. Entretanto, 

destacamos que em três itens o procedimento mostrou-se comprometido: “orienta o 

paciente quanto a cuidados com soros, drenos e sondas” (0%), “faz desinfecção 

concorrente no leito” (0%), “orienta ou auxilia na higiene oral” (40%) e “valoriza 

queixas de dor do paciente durante o procedimento” (0%), o que nos leva a ponderar 

os resultados obtidos e, conseqüentemente, a qualidade do procedimento. 

Segue a Figura 03 com o tempo despendido na execução do banho 

no leito. 
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Figura 03 Box-plot com valores mínimo, percentil 25, mediana, percentil 75 e 
máximo de tempo gasto na execução do procedimento banho de leito, 
segundo o grau de dependência do paciente. HURNP. Londrina - PR, 
2005. 

 

No banho no leito em pacientes no grau de dependência I, no 

percentil 50, tivemos o tempo gasto na execução do procedimento de até 25’, o 

tempo máximo corresponde ao percentil 75, que foi de 38’ e o tempo mínimo 

corresponde ao percentil 25 que é de 12’. Estes valores de tempo são menores do 

que o banho de aspersão com auxílio de cadeira nos graus I, II, e III, porém 

devemos lembrar que foram observados apenas 02 banhos. A média de tempo 

gasto foi de 25’ e o desvio padrão de 18’. 

Para o banho no leito em pacientes no grau de dependência III, 

em 50% dos banhos o tempo gasto foi de até 19’, no percentil 75 o tempo foi de até 
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24’, 25% dos banhos foram desenvolvidos com tempo mínimo 10’ e o tempo máximo 

foi de 33’. Este tempo foi gasto para o desempenho de um procedimento com 

qualidade máxima de 92% e mínima de 45%, conforme demonstrado na tabela 09. A 

média de tempo gasto foi de 20’ e o desvio padrão de 07’. 

No banho no leito em pacientes no grau de dependência IV, em 

50% dos banhos, o tempo despendido foi de até 19’, 75% dos procedimentos foram 

realizados com tempo de até 26’, em 25% o tempo gasto foi de até 15’. O valor 

máximo foi de até 60’ (1 hora) e o valor mínimo de até 10’. A média de tempo gasto 

foi de 23’ e o desvio padrão de 12’. 

O tempo gasto para o banho de leito, também não teve uma variação 

crescente conforme o aumento do grau de dependência do paciente, com exceção 

do tempo máximo que variou de 33’ a 60’ na execução. 

Neste tipo de banho e grau houve também o comprometimento do 

índice de positividade em oito itens e um valor mediano de qualidade de até 58%. 

Supondo-se que um banho no leito alcançasse escores de acertos iguais ou acima 

de 70% o tempo despendido talvez seria maior. 

Sabemos que, na unidade estudada, há déficit de recursos humanos 

conforme já explicitado anteriormente.  

De acordo com as medidas estatísticas descritivas aplicadas, 

verificamos que não há diferenças importantes no tempo despendido nos três tipos 

de banho. Talvez o instrumento utilizado para a coleta de dados apresente para 

cada tipo de banho, na fase de execução, quantidade de itens diferentes a serem 

observados. À medida que o trabalhador não cumpre determinados itens, o tempo 
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despendido em cada tipo de banho e grau de dependência pode também não diferir, 

embora fosse esperado que pacientes mais dependentes consumissem mais tempo 

do trabalhador.  

Verificamos também que não foram executados alguns itens 

propostos nos instrumentos, tornando os tempos semelhantes entre os tipos de 

banho e graus de dependência e a qualidade comprometida. Outro fato a comentar 

é que o tempo mensurado foi da fase de execução do procedimento e, portanto, não 

foram levadas em consideração as variáveis que influenciam os momentos que 

antecedem a execução, por exemplo, a fase de preparo. 

E ainda, o fato do trabalhador cumprir sempre a mesma escala 

mensal no período de trabalho fixo (matutino) e mesma escala diária durante 07 

dias, por um lado favorece o seu conhecimento sobre os pacientes sob seus 

cuidados, mas por outro, também permite um desempenho repetitivo e mecânico. A 

execução da mesma tarefa várias vezes leva ao aperfeiçoamento técnico, mas, 

quando envolve interação trabalhador/paciente corre o risco de tornar-se um ritual 

para o trabalhador (WALSH; FORD, 1992). 

Para finalizar, apresentamos uma tabela que resume todos os 

valores de tempo para os diferentes tipos de banho, discutidos até o momento. 
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Tabela 10  Valores mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão e distância 

interquartílica de tempo gasto (minutos), segundo tipo de banho e grau 

de dependência do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005. 

Tipo 
Banho 

Grau de 
dependência 

n Valor 
mínimo 

Valor 
máximo

Média  Mediana Desvio 
padrão 

Distância 
interquartíli

ca  

I 110 04 35 16 15 07 09 

II 110 04 37 15 14 07 09 Banho 
aspersão 

III 38 05 57 17 15 10 10 

I 12 07 39 19 16 10 17 

II 26 08 41 18 17 08 12 

III 53 05 42 16 15 08 12 

Banho 
aspersão 

com 
auxílio de 
cadeira IV 07 07 23 15 16 06 10 

I 02 12 38 25 25 18 26 

III 17 10 33 20 19 07 11 Banho de 
leito 

 IV 27 10 60 23 19 12 12 

 

 
4.2 Avaliação da qualidade da execução do procedimento curativo 

 

Apresentamos a seguir os resultados encontrados na execução do 

procedimento curativo. Compreende, em um primeiro momento, a caracterização 

dos trabalhadores que executaram o procedimento, a caracterização dos curativos, 

os índices de positividade (IP), a avaliação da qualidade e o tempo despendido, 

tomando como referência o grau de dependência do paciente em relação à 

assistência de enfermagem. 

Na Tabela 11, temos a caracterização dos 20 trabalhadores de 

enfermagem observados na execução do procedimento curativo. 
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Tabela 11 - Caracterização dos trabalhadores observados na realização dos 

curativos, segundo categoria profissional, sexo, idade (média), tempo 

médio de formado (anos), tempo médio de atuação (anos). HURNP. 

Londrina – PR, 2005. 

Variáveis n % 

Categoria profissional   

Técnico de enfermagem 11  55% 

Auxiliar de enfermagem 09  45% 

Sexo   

Feminino 14  70% 

Masculino 06 30% 

Idade  40 40 

Tempo de formado 11 11 

Tempo de atuação* 08 08 

  * Tempo de atuação refere-se ao tempo que o indivíduo encontra-se 
trabalhando na instituição na categoria profissional em que foi observado. 

 

A maioria dos trabalhadores observados pertence à categoria de 

técnicos de enfermagem (55%), seguido de auxiliares de enfermagem (45%). 

Assim como na observação do procedimento de banho, no 

procedimento de curativo o trabalhador do sexo feminino foi predominante (70%) em 

relação ao masculino, retratando uma característica da composição da força de 

trabalho em enfermagem no Brasil. 

A média de idade foi de 40 anos, o tempo de formado de 11 anos e 

tempo de atuação na área de oito anos. Estes dados apontam que o grupo 

observado constitui-se de pessoas com experiência acumulada na área de 

enfermagem.  
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Quanto à caracterização dos curativos observados, os dados 

encontram-se dispostos na Tabela 12. 
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Tabela 12 Caracterização do procedimento curativo, segundo tipo de lesão, 

extensão, tipo de curativo e local da lesão. HURNP. Londrina - PR, 

2005 

Curativo 
Tipo de lesão Nº % 

 cirúrgica 81 48,2 

 traumática aberta 33 19,6 

 inserção de dreno e cateter 27 16,6 

 úlcera venosa 17 10,1 

 úlcera diabética 08 4,7 

 úlcera arterial 02 1,2 

Total 168 100 

Extensão da lesão 
  

 pequena (≤ 5,00 cm) 56 33,3 

 Média (5,01 a 10,00 cm) 45 26,8 

 grande (≥ 10,01 cm) 67 39,9 

Total 168 100 

Tipo de curativo 
  

 aberto 06 3,6 

 fechado  162 96,4 

Total 168 100 

Local da lesão 
  

 membros inferiores 67 39,9 

 abdômen 34 20,2 

 membros superiores 30 17,9 

 tórax anterior e/ou posterior 22 13,1 

 cabeça  10 5,9 

 região sacral, lombar e trocanter 05 03 

Total 168 100 
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Foram observados 168 curativos. Quanto ao tipo de lesão, a maior 

freqüência dos curativos foi de ferida cirúrgica (48,2%), seguida de lesões 

traumáticas abertas (19,6%) e inserção de drenos e cateteres com 16,6%. As lesões 

crônicas: úlcera venosa, úlcera diabética e úlcera arterial somaram 16% dos 

curativos observados.  

Quanto à extensão, cerca de 40% são lesões grandes, ou seja, 

maiores ou iguais a 10 cm, e 33,3% tinham extensão pequena. 

O curativo fechado foi o tipo mais encontrado (96,4%), tanto para as 

feridas agudas como nas feridas crônicas, embora a literatura recomende manter a 

ferida cirúrgica fechada no prazo de 24 a 48 h após o procedimento cirúrgico 

(UNICAMP, 1999). 

Quanto ao local da lesão, cerca de 40% estão predominantemente 

localizadas nos membros inferiores, 20,2% no abdômen, cerca de 18% nos 

membros superiores e 22% das demais lesões situam-se na cabeça, no tórax 

anterior e posterior e nas regiões: sacral, lombar e trocanter. 

Foram considerados membros inferiores as regiões desde raiz de 

coxa, perna até o pé. 

Não foram observados curativos de úlceras de pressão, pois durante 

a realização do estudo piloto, identificamos que os trabalhadores realizavam o 

curativo destas lesões junto com o procedimento banho, não sendo possível 

delimitar o tempo de início e término do curativo, além de delimitar as fases do 

curativo.  
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Na Tabela 13, apresenta-se a freqüência dos curativos conforme o 

grau de dependência do paciente. 

Tabela 13 Distribuição da freqüência do procedimento curativo segundo grau de 

dependência do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dos 168 curativos, 57 (33,9%) foram realizados em pacientes 

classificados no grau de dependência I, 65 (38,7%) no grau II, 33 (19,6%) no grau III 

e 13 (7,8%) no grau V. Portanto, os curativos foram observados predominantemente 

em pacientes classificados nos graus I e II. 

Os curativos observados foram realizados em pacientes internados 

nas seguintes especialidades médicas: 58 na clínica ortopédica, 30 na clínica pronto 

socorro cirúrgico, 15 na clínica médica, 12 na urologia, nove na oftalmologia e 

neurologia, oito na pneumologia, sete na cirurgia do aparelho digestivo, seis na 

cirurgia plástica, cinco na vascular, três na cardiologia, dois na otorrinolaringologia e 

nefrologia e um no pronto socorro médico e gastroenterologia. 

Curativo Grau de dependência 

Nº % 

Grau I 57 33,9 

Grau II 65 38,7 

Grau III 33 19,6 

Grau IV 13 7,8 

Total 168 100 
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O HURNP é um hospital de referência para pacientes 

politraumatizados do município e região o que pode explicar a predominância de 

pacientes observados na especialidade de ortopedia e pronto socorro cirúrgico.  

A partir deste momento, expomos a caracterização dos curativos nas 

variáveis apresentadas acima segundo o grau de dependência do paciente. 

4.2.1 Caracterização dos curativos segundo o grau de dependência do 

paciente 

Apresentamos os resultados obtidos para as variáveis: tipo de lesão, 

extensão, tipo de curativo e local da lesão conforme o grau de dependência da 

assistência de enfermagem. 

Na Tabela 14, encontram-se os dados relativos à distribuição dos 

curativos por tipo de lesão e grau de dependência do paciente. 
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Tabela 14 Distribuição dos curativos segundo tipo de lesão e grau de dependência 

do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005 

 

Grau Dependência 

I II III IV 
Total Tipo de lesão 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cirúrgica 24 42,1 35 53,8 16 48,4 06 46,1 81 48,2

Traumática aberta 19 33,3 10 15,3 03 09 01 07,6 33 19,6

Úlcera venosa 05 08,8 09 13,8 03 09 -- -- 17 10,1

Úlcera arterial 01 01,7 01 01,5 -- -- -- -- 02 01,2

Úlcera diabética 02 3,5 04 06,1 02 06 -- -- 08 04,7

Inserção de dreno e cateter 06 10,5 06 09,2 09 27,2 06 46,1 27 16,6

Total 57 100 65 100 33 100 13 100 168 100 

 

Dos 57 curativos realizados no grau de dependência I, 42,1% foram 

em lesões cirúrgicas, 33,3% em lesões traumáticas abertas, 10,5% em inserção de 

drenos e cateteres e 8,8% em úlceras venosas. 

No grau I e II, houve, respectivamente, 75% e 69,2% de lesões 

cirúrgicas e traumáticas abertas. No grau III, cerca de 50% das lesões são cirúrgicas 

e no grau IV, ocorreu uma distribuição semelhante entre lesão cirúrgica e inserção 

de drenos e cateteres (46,1%). 

Pacientes classificados no grau IV, em geral, apresentam 

determinadas condições clínicas, como por exemplo, medicamentos com auxílio de 

bomba de infusão contínua, antibioticoterapia prolongada ou, ainda, procedimentos 
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para estabilização do quadro respiratório e por isso freqüentemente são submetidos 

a acessos venosos centrais para o tratamento. Este fato explica o percentual 

elevado de “inserção de dreno e cateter” nestes pacientes. 

A Tabela 15 mostra dados relativos à extensão das lesões nos quatro 

graus de dependência da assistência de enfermagem. 

Tabela 15 Distribuição dos curativos segundo extensão da lesão e grau de 

dependência do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005. 

Grau Dependência 

I II III IV 
Total Extensão da lesão 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Pequena (≤ 5 cm) 24 42,1 12 16,5 13 39,4 07 54 56 33,3 

Média (5 a 10 cm) 15 26,3 22 35,8 07 21,2 01 07,6 45 26,8 

Grande (≥ 10cm) 18 31,5 31 47,7 13 39,4 05 38,4 67 39,9 

Total 57 100 65 100 33 100 13 100 168 100 
 

Com relação à extensão da lesão no grau I, o maior percentual foi de 

lesões pequenas, ou seja, menores ou iguais a 05 cm (42,1%), seguidas de lesões 

grandes com 31,5% e por último as lesões médias (26,3%). 

No grau II, a maioria das lesões foi classificada como grande 

(47,7%), seguida de médias (35,8%).  

No grau III, houve uma semelhança entre as lesões pequenas e 

grandes com 39,4%, seguida das lesões pequenas (21,2%). 

No grau IV, ocorreu predominância de lesões pequenas (54%), 

seguida de feridas grandes (38,4%). 
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Quanto ao tipo de curativo, os dados encontram-se dispostos na 

Tabela 16. 

Tabela 16 Distribuição dos curativos segundo o tipo e grau de dependência do 

paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005 

Grau Dependência 

I II III IV 
Total Tipo Curativo 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Aberto 01 01,8 02 03,1 02 06,1 01 07,7 06 3,6 

Fechado 56 98,2 63 96,9 31 93,9 12 92,3 162 96,4 

Total 57 100 65 100 33 100 13 100 168 100 

 

Nos quatro graus de dependência a maioria dos curativos (92,3%) foi 

do tipo fechado. 

Apesar de a literatura recomendar que a oclusão da ferida cirúrgica 

ocorra somente de 24 a 48 horas pós-cirurgia, para prevenção de traumas 

mecânicos, deve-se manter o curativo seco e realizar as trocas necessárias. Após 

este tempo não há mais necessidade de cobertura da lesão, conforme 

recomendações (UNICAMP, 1999; JORGE; DANTAS, 2003). Identificou-se nesse 

estudo que o próprio paciente solicita à equipe que a lesão cirúrgica seja fechada, 

para evitar o atrito das vestes com os pontos da sutura, o que provoca uma 

sensação muito desagradável. 

Quanto às lesões de inserções de drenos, cateteres e fixadores, o 

local de inserção destes dispositivos deve permanecer sempre limpo e seco, 

recomendando-se a utilização de uma solução anti-séptica com medida de 

prevenção da colonização bacteriana (JORGE; DANTAS, 2003).  
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Também para as feridas abertas (processo cicatricial por 2ª e 3ª 

intenção) e crônicas ocorre com maior freqüência o curativo do tipo fechado. Para 

estas lesões, o curativo e a cobertura terão funções de manutenção da limpeza e 

tratamento local, com o objetivo de auxílio ao processo de cicatrização. A escolha do 

produto dependerá das características da lesão (JORGE; DANTAS, 2003).  

Na Tabela 17, os curativos estão distribuídos conforme o local da 

lesão e os quatro graus de dependência da assistência de enfermagem. 

Tabela 17 Distribuição dos curativos segundo local da lesão e grau de dependência 

do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005. 

Grau Dependência 

I II III IV 
Total Local da lesão 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cabeça 01 01,7 05 7,7 02 06,0 02 15,4 10 06,0

Tórax anterior e/ou posterior 08 14,0 05 7,7 06 18,2 03 23,0 22 13,0

Abdômen 08 14,0 16 24,6 08 24,2 02 15,4 34 20,0

Membros superiores 15 26,3 09 14,0 03 09,0 03 23,0 30 18,0

Membros inferiores 24 42,1 28 43,0 13 39,3 02 15,4 67 40,0

Região sacral, lombar e 
trocanter 

01 01,7 02 03,0 01 03,0 01 07,7 05 03,0

Total 57 100 65 100 33 100 13 100 168 100 

 

Das 57 lesões observadas no grau de dependência I, 68,4% 

localizam-se nos membros inferiores (42,1%) e membros superiores (26,3%); no 

grau II, o maior percentual de lesões encontra-se nos membros inferiores (43,07%), 

e, em segundo lugar no abdômen (24,61%); no grau III, 63,5% das lesões situavam-
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se nos membros inferiores (39,3%) e no abdômen (24,2%); e nos pacientes de grau 

IV, as lesões estão distribuídas de forma semelhante no tórax e nos membros 

superiores (23%), e na cabeça, abdômen e membros inferiores (15,4%). 

4.2.2 Índice de positividade do procedimento curativo 

Apresentamos a seguir os dados relativos ao índice de positividade 

obtido para cada item, observado na etapa de preparo do curativo segundo o grau 

de dependência do paciente. O índice de positividade adotado e recomendado, 

nesta pesquisa, foi de ≥ 70% em cada item do procedimento. 

Tabela 18 Índice de Positividade (%) na fase “preparo para o curativo”, segundo 

grau de dependência do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005 

IP Preparo do Curativo 
Grau I 
(n=57) 

Grau II 
(n=65) 

Grau III 
(n=33) 

Grau IV 
(n=13) 

Apresenta-se ao paciente? 29 29 50 --- 
Explica o procedimento proposto? 79 74 92 67 
Prepara o material para o curativo 
individualmente? 100 100 100 100 

Prepara o material para mais de um curativo? 100 100 100 100 
Aquece o soro fisiológico? 03 02 07 0 
Lava as mãos antes de iniciar um curativo? 47 33 38 45 
Fez posicionamento do paciente para o 
curativo conforme necessidade? 100 96 95 100 

Mantém a privacidade e pudor do paciente 
durante o procedimento? 100 90 100 100 

Total 68 63 73 75 
 

Os graus de dependência II e IV tiveram índices totais de positividade 

satisfatórios uma vez que atingiram valores superiores a 70%, conforme proposto. 

Para os quatro graus de dependência os itens: “explica o 

procedimento proposto”, “prepara o material para o curativo individualmente”, 
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“prepara o material para mais de um curativo”, “posiciona o paciente para realizar o 

curativo” e “mantém privacidade do paciente”, foram realizados satisfatoriamente 

com índices de positividade superiores a 70%. 

Entretanto, evidenciamos a falta de comprometimento do trabalhador 

no item “apresenta-se ao paciente”, com índice de positividade ≤ 50% nos três graus 

observados; “aquece o soro fisiológico”, nos 4 graus com IP variando de 0 a 7%; 

“lava as mãos antes de iniciar o curativo”, nos quatro graus o IP foi ≤ a 47%. 

Também para o grau IV, houve a falta de explicação do procedimento ao paciente, 

talvez por ele se comunicar menos ou ter um nível de consciência diminuído no 

momento da coleta, porém foi registrada a falta da interação entre trabalhador e 

paciente. 

Novamente, também no procedimento curativo, os aspectos de 

comunicação foram pouco realizados, embora se considere que no cuidado de 

enfermagem integral, as dimensões técnicas e aquelas de comunicação sejam 

indissociáveis. Em pesquisa que avaliou o desempenho de trabalhadores de 

enfermagem em três hospitais, nas técnicas de inalação, medicação intramuscular e 

punção venosa para medicação, o desempenho foi insatisfatório nos itens 

comunicação/interação (PEDUZZI, ANSELMI, 2004). 

Com relação ao item aquecimento do soro fisiológico, esta é uma 

etapa considerada essencial na execução de um curativo, uma vez que está 

associada à melhora da cicatrização, preservação das reações bioquímicas e 

enzimáticas das células, aumento da circulação e tensão de oxigênio no local da 

lesão e aumento da imunidade celular com diminuição da contaminação bacteriana. 

Além da manutenção da temperatura celular, evitando o resfriamento da lesão, o 
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que provoca retardo no processo de cicatrização em aproximadamente 40’, afetando 

principalmente a mitose que volta acontecer após cerca de três horas do 

procedimento (WINTER, 1962; BERGSTRON et al., 1994; CARVILLE, 1995; 

KRASNER, 1997; UNICAMP, 1999; BORGES et al., 2001; DEALEY, 2001; 

WITHINEY; WICKLINE, 2003; BORGES et al., 2001).  

Magnani (2006) relata que a difusão é um tipo especial de 

comunicação, aplicada para uma inovação a ser aceita. A adoção de uma inovação 

é influenciada por cinco categorias de variáveis: percepção dos atributos de 

inovações, tipo de decisão para a adoção da inovação, canais de comunicação, 

natureza do sistema social e extensão dos esforços para promoção da inovação. 

Também esclarece que a difusão do conhecimento é um processo 

composto de cinco estágios: conhecimento, persuação, decisão, implementação e 

confirmação. Estas informações estão inseridas na teoria de Rogers (MAGNANI, 

2006).   

Identificamos que, nesta necessidade de propagação da informação 

e manutenção das inovações, é recomendável que a instituição possua uma 

comissão de lesões de pele que monitore e assista diretamente tanto os pacientes 

como a equipe de enfermagem que realiza os curativos, sanando dúvidas e 

colaborando para a implantação, confirmação e aceite de inovações pela equipe de 

enfermagem. 

Na unidade existe uma estufa disponível, mas que em geral 

encontra-se desligada. Compete aos enfermeiros e chefe de divisão de enfermagem, 

por meio de ações gerenciais, assegurar o provimento e a disponibilização de 

equipamentos, materiais adequados, bem como a supervisão e acompanhamento 
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do trabalho da equipe de modo a possibilitar a execução satisfatória dos 

procedimentos de enfermagem. 

Também sugerimos que os membros desta comissão de lesões de 

pele criem protocolos de cuidados de enfermagem em feridas, visando a diminuição 

do risco para infecção e também façam a implementação e orientação do uso dos 

materiais industrializados. 

Outro fato que chama a atenção é a não lavagem das mãos antes do 

procedimento. Embora o setor conte com uma quantidade expressiva de leitos 

ativados (73), distribuídos em 11 enfermarias com seis pacientes em cada uma, e 

poucas pias disponíveis nos corredores, existem recipientes com álcool gel nas 

enfermarias, não justificando os resultados obtidos. Evidencia-se que o hábito de 

lavar as mãos ou aplicar o álcool gel, não está incorporado como uma ação de 

enfermagem importante na prevenção de riscos para os pacientes e trabalhadores. 

O ato de lavar as mãos representa uma atividade para se evitar 

complicações durante uma internação. Estudos relatam que esta ação reduz 

significativamente a taxa de infecção no hospital, as taxas de mortalidade e 

morbidade por infecção e, conseqüentemente, reduzem também os gastos do 

hospital e os transtornos para o paciente (NOGUERA et al., 2001). Gallagher (2005) 

relata que a ANA estabelece a infecção hospitalar como um indicador importante da 

qualidade de enfermagem prestada. 

A lavagem das mãos remove as bactérias transitórias que 

normalmente são patogênicas, reduzindo, portanto, a quantidade de 

microrganismos. Através desta ação as mãos tornam-se limpas e seguras para o 

cuidado aos pacientes. 
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Os patógenos encontrados no hospital são mais resistentes a 

antibióticos do que aqueles encontrados fora do hospital. Muitos destes patógenos 

são transmitidos de paciente para paciente através do contado com as mãos do 

trabalhador, provocando a infecção cruzada. Este contato do trabalhador com 

patógenos mais resistentes também podem acarretar danos a sua própria saúde. 

Assim a lavagem das mãos consta nos protocolos como um requisito obrigatório 

para garantir segurança e qualidade às ações de saúde (BISCHOFF et al., 2000; 

NOGUERA et al., 2001; NOBILE et al., 2002; ROSENTHAL et al., 2003). 

Estudos internacionais apontam baixa adesão a este procedimento 

por parte de todos os profissionais da área da saúde em diferentes setores de 

atuação. Os motivos que contribuem para esta falta de adesão são: o descrédito 

para o risco de transmissão de patógenos, a negligência, o déficit de materiais e 

acesso difícil aos dispensadores de álcool ou álcool gel (LARSON, 1988; LARSON, 

1999; NOGUERA et al., 2001; COLOMBO et al., 2002; KARABEY et al., 2002; 

NOBILE et al., 2002; PITTET, 2003; ROSENTHAL et al., 2003). 

Os estudos, realizados por Torres (2003) e Peduzzi e Anselmi (2004), 

também relatam que a lavagem das mãos é deficiente em vários hospitais no Brasil, 

no desempenho das técnicas de curativos, inalação, punção venosa e medicação. 

Estas situações aumentam muito a exposição do paciente para o risco de infecção 

hospitalar.  

As ações de educação e motivação para a lavagem das mãos são 

estratégias importantes para modificar o comportamento dos trabalhadores na 

prevenção da infecção. Uma das estratégias importantes no controle da infecção são 

programas de conscientização da equipe, através de jogos, gincanas, palestras e o 
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uso de dispensadores de álcool gel em locais de fácil acesso, além do uso de luvas 

quando necessário, o que, porém, não dispensa a lavagem das mãos (COLOMBO et 

al., 2002; ROSENTHAL et al., 2003). 

Apesar de ocorrer uma preocupação e propostas de treinamentos 

tanto pela CCIH como pela Comissão de Educação Continuada, não encontramos 

este item desempenhado de maneira satisfatória. Caberia um levantamento mais 

detalhado acerca dos motivos que levam os trabalhadores a não executarem a 

lavagem das mãos conforme preconizado. 

A explicação do procedimento também está comprometida no grau  

de dependência IV, o que é preocupante, pois as relações interpessoais entre 

profissionais e o paciente determinam o grau de satisfação ou insatisfação do 

atendimento durante uma internação (SILVA; FORMIGLI, 1994). 

Puggina (2004) afirma que a maioria dos pacientes não sabe avaliar, 

se na realização de um procedimento, o profissional de enfermagem está aplicando 

técnicas corretas, e, talvez, por isso não haja preocupação do trabalhador em 

fornecer explicações sobre suas ações. Entretanto, a qualidade de um procedimento 

de enfermagem inclui aspectos de competência técnica, e também, aspectos de 

interação e comunicação, além de cortesia e carinho, que possibilita humanizar o 

cuidado. 

Há necessidade de resgatar o papel do enfermeiro supervisor da 

unidade quanto à execução de algumas atividades específicas da enfermagem. 

Silva e Pinheiro (2001) recomendam que o enfermeiro deve descobrir e eliminar as 

causas das falhas, estimulando a participação do pessoal nas decisões da melhoria 
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contínua, pensando mais a longo prazo no desenvolvimento técnico e interacional  

da equipe. 

No HURNP, a Assessoria de Controle de Qualidade da Assistência 

de Enfermagem (ACQAE) identifica os pontos críticos da assistência e emite 

relatórios aos chefes de divisão que, por sua vez, divulgam os resultados para os 

enfermeiros e equipe. Esta assessoria também se reúne com os trabalhadores da 

unidade para informar os resultados obtidos. Conta com o apoio do serviço de 

educação e treinamento que promove ações de educação continuada, direcionadas 

às necessidades do setor. No entanto, todas estas ações não estão se mostrando 

efetivas na manutenção da qualidade da execução dos procedimentos, o que 

influencia diretamente nos resultados finais da internação. 

Na Tabela 19 apresentamos os dados do Índice de Positividade na 

fase de execução do procedimento curativo. 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados e Discussão 
________________________________________________________________ 

166

Tabela 19 Índice de Positividade (%) na fase “execução do curativo”, segundo grau 

de dependência do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005 

IP 
Execução do curativo Grau I 

(n=57) 
Grau II 
(n=65) 

Grau III 
(n=33) 

Grau IV 
(n=13) 

Preparou o ambiente de forma adequada? 34 31 29 63 
Abriu o pacote de curativos de maneira 
correta? 93 70 82 85 

Conferiu o prazo de validade dos materiais? 0 17 06 0 
Manteve o posicionamento/disposição dos 
materiais de forma adequada? 72 77 85 77 

Manteve o lixo em posição afastada da 
lesão ou ao lado das pinças do primeiro 
tempo? 

77 80 82 83 

Iniciou os curativos pela lesão menos 
contaminada? --- --- --- --- 

Utilizou a solução prescrita para limpeza da 
lesão? 98 97 100 100 

Manteve seqüência lógica? 27 17 67 91 
Foi desprezada a primeira porção de PVPI, 
safgel ou papaína tubo? 84 69 85 -- 

Manteve o princípio de assepsia durante o 
curativo? 61 71 52 85 

Escolheu a cobertura recomendada pelo 
enfermeiro ou seguiu a prescrição de 
enfermagem? 

100 94 100 92 

Valoriza queixas de dor do paciente 
tomando conduta? 91 87 80 100 

Total 70 69 71 75 
 

Praticamente em todos os graus de dependência, foi atingido o índice 

de positividade total recomendado, ou seja, ≥ 70%. A única exceção foi no grau II 

com 69% de positividade o que é muito próximo ao proposto. 

O item “iniciou os curativos pela lesão menos contaminada” não foi 

avaliado porque se selecionou apenas pacientes com uma única lesão, 

desconsiderando a coleta realizada em pacientes com mais de um curativo. 
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Nos quatro graus de dependência, o IP está abaixo de 70% em 

“conferiu o prazo de validade dos materiais” e “preparou o ambiente de forma 

adequada”. 

A conferência do prazo de validade dos materiais de curativos 

encontra-se comprometida nos quatro graus de dependência, com índices de 

positividade inferiores a 20%. Em nenhum dos curativos efetuados com pacientes 

dos graus I e IV, esta atividade foi realizada. Utilizar materiais com validade vencida 

pode provocar danos aos pacientes. Por exemplo, no caso de material esterilizado, 

pode ocorrer contaminação que desencadeia processos infecciosos. No caso de 

soluções e medicamentos, estes podem não alcançar os efeitos desejados e 

postergar a recuperação do paciente. 

No HURNP, há uma central de distribuição de materiais que faz Kits 

que contém o pacote de curativos, gazes e luvas. O fato do kit estar pronto permite 

que o trabalhador confie na sua validade, não checando as datas limites. Este fato 

contribui para que o trabalhador, ao invés de ter materiais estéreis disponíveis passa 

a ter materiais limpos. Segundo Borges et al., (2001) e Jorge e Dantas (2003) a 

técnica limpa é recomendada em ambientes domiciliares e ambulatoriais, devido às 

bactérias serem menos resistentes. No ambiente hospitalar, preconiza-se a técnica 

estéril para o procedimento. 

O descritor do item “preparo do ambiente”, prevê o desligamento do 

ventilador da sala, diminuindo assim a corrente de ar e, ainda, a colocação de 

biombos, quando necessário, para realização do curativo. No entanto, em muitas 

ocasiões, não há biombos disponíveis no setor o que acaba comprometendo a 

execução do procedimento.  
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Pacientes classificados nos graus de dependência I, II e III tiveram 

outro item comprometido na positividade que foi: “manteve a seqüência lógica”. O 

descritor deste item prevê (APÊNDICE H) que haja a utilização das pinças de acordo 

com o tempo de execução do procedimento. Segundo alguns autores, o curativo tem 

04 tempos de execução que são: remoção do curativo anterior com pinça Kocher e 

dente de rato, limpeza, tratamento e proteção da lesão com as pinças anatômica e 

Kelly. A disposição destas pinças deve ocorrer de maneira que a Kocher e dente de 

rato fiquem no campo estéril, uma ao lado da outra, e em posição mais próxima ao 

paciente. As pinças Kelly e anatômica também devem estar lado a lado no campo 

estéril, distante da Kocher e dente de rato e mais distante do paciente (MUSSI et al., 

1996; FERNANDES et al., 2003; JORGE; DANTAS, 2003) . 

Também é possível utilizar luvas de procedimento para a retirada do 

curativo antigo, substituindo o par de pinças referentes ao primeiro tempo. Estas 

luvas deverão ser desprezadas ao término da retirada, trabalhando-se os outros 03 

tempos com as pinças. Outra situação possível é trabalhar com o primeiro e 

segundo tempo com luvas, sendo de fundamental importância e preconizado pela 

literatura estrangeira, a troca de luvas do primeiro para o segundo tempo, 

substituindo-as por luvas estéreis (HESS, 1995).  

Esta disposição das pinças para fazer o curativo implica que o 

trabalhador deve manter os tempos de curativos bem delimitados, respeitando as 

ações que devem ser efetuadas em cada um dos quatro tempos. Isto diminui a 

possibilidade de levar microrganismos em locais que não contenham, ou seja, 

diminuindo a chance de infecção. Quando as pinças são substituídas por luvas, 

deve-se manter a seqüência lógica e o princípio de assepsia, elementos estes que 



Resultados e Discussão 
________________________________________________________________ 

169

contribuem para a diminuição da taxa de infecção do sítio cirúrgico (HESS, 1995; 

UNICAMP, 1999). 

Os objetivos da ação da equipe de saúde na realização de curativos 

de pacientes com ferimentos cirúrgicos são promover a cicatrização tecidual, previnir 

o risco para infecção e promover conforto ao paciente (KRASNER, 1997) 

Durante as observações, identificou-se que a seqüência lógica 

descrita não foi mantida, pois o IP verificado está abaixo de 70% nos curativos de 

pacientes em grau de dependência I (27%), II (17%) e III (67%). Somente no grau IV 

foi satisfatório, situação que aponta a necessidade de reforço nos treinamentos.  

O item “manteve o princípio de assepsia durante o curativo”, nos 

pacientes de grau I e III, também foi executado com baixa positividade.  

Nos curativos de grau I e III, a positividade para o item “manteve o 

princípio de assepsia durante o curativo” ficou abaixo do preconizado, ou seja, 61% 

e 52%, respectivamente. 

Há recomendações de se iniciar a limpeza das feridas limpas das 

áreas menos contaminadas para a mais contaminada, ou seja, do centro para as 

áreas adjacentes da lesão. Nas feridas contaminadas, segue o mesmo princípio da 

área mais limpa para a mais suja, porém inicia-se o curativo pelas áreas adjacentes, 

bordas e termina no centro ou dentro da lesão para se evitar disseminar 

microrganismos em feridas ulceradas, abscesso e deiscências cirúrgicas e áreas 

limpas. Este princípio é aplicado tanto para feridas cirúrgicas lineares como para 

inserções de drenos e cateteres (ALEXANDRE; GUIRALDELLO, 1995; HESS, 1995; 

MUSSI et al., 1996; KRASNER, 1997; JORGE; DANTAS, 2003). 
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Embora estes autores tragam esta informação, não há evidência 

comprovada através de pesquisas clínicas, que esta seja a seqüência mais 

adequada no processo de limpeza das lesões, principalmente quando envolver a 

ferida aberta (com perda tecidual). Assim, não se consegue delimitar até que ponto 

este é um princípio científico válido ou se esta conduta tornou-se um ritual 

consagrado pela equipe de enfermagem (WALSH; FORD, 1992; FERREIRA; 

SANTOS, 2003).  

Este princípio ajuda a diminuir a possibilidade de ocorrer sinergismos 

de ação das bactérias e provocar lesões maiores nas áreas adjacentes. 

Considerando que a pele é colonizada, muitas vezes estes sinergismos entre 

bactérias podem chegar a faceítes necrotizantes (BORGES et al., 2001). Estes 

mesmos autores destacam que não se deve esfregar agressivamente a área ao 

redor da lesão para evitar diminuição da barreira protetora. 

Também foi observado que, em algumas situações, houve 

contaminação das pinças seja pelo manuseio inadequado, ocorrendo o cruzamento 

entre elas; o toque das mãos no campo estéril; o levantamento das pinças do centro 

do campo estéril de maneira inadequada ou, ainda, não respeito ao limite do campo 

que foi dividido em estéril e não estéril (onde se posiciona a parte da pinça que 

tocamos). Verificou-se também que não houve a troca de luvas do primeiro para o 

segundo tempo, quando a execução do curativo com luvas foi a opção escolhida. 

Entende-se que, à medida que a execução de um curativo não 

obedece aos princípios básicos de assepsia e a seqüência lógica preconizada, a 

qualidade do procedimento será diretamente afetada. 
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Os hospitais são instituições complexas e cumprem um importante 

papel social, devendo garantir atendimento de qualidade às necessidades de saúde 

da população. Neste sentido, um dos aspectos a serem considerados pelos 

hospitais refere-se à formação e atualização constante de sua equipe de trabalho 

(TORRES, 2003). 

Este processo de formação deve ser contínuo e envolver todos os 

membros de um setor de enfermagem desde os gerentes até a equipe que realiza a 

assistência. Começa com a definição da base de valores que todos enfermeiros e 

equipe devem conhecer dentro da organização e quais serviços necessitam ser 

disponibilizados para os clientes (POTTER; PERRY, 2004). 

Um conjunto de valores, delineados para a equipe de enfermagem, 

direciona os padrões profissionais e orientações de cuidados que devem garantir 

excelentes resultados para os pacientes. No hospital estudado, é necessário 

estabelecer estes padrões profissionais e as orientações para o cuidado, inclusive 

com as descrições, passo a passo, de como realizar os procedimentos.  

Os procedimentos de enfermagem implicam em intervenções diretas 

na clientela e, portanto, exibem elevado potencial de risco. A execução rigorosa dos 

passos, que compõem o procedimento, possibilita reduzir estes riscos e assegurar 

resultados benéficos aos pacientes, conferindo assim qualidade às ações de 

enfermagem. Dadas suas características, o procedimento curativo é passível de 

padronização o que poderia ser feito por uma comissão. A partir desta padronização 

será possível desenvolver/aplicar processos educacionais que capacitem, tanto 

enfermeiros como os demais membros da equipe, para execução do referido 
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procedimento. Os resultados seguros somente são atingidos quando as bases são 

consistentes.  

Nessa capacitação seria importante resgatar principalmente as bases 

científicas de assepsia do procedimento curativo, fornecer informações atualizadas 

sobre os produtos existentes no mercado, e também, os cuidados de enfermagem a 

serem adotados com cada produto. 

A qualificação técnica dos trabalhadores de enfermagem, em 

contextos adequados de trabalho, configura melhor desempenho profissional dos 

agentes e, por conseqüência, assegura determinados padrões quantitativos e 

qualitativos da assistência à saúde (PEDUZZI; ANSELMI, 2003). Este pressuposto, 

na unidade estudada, mostra-se comprometido, pois, conforme já destacado 

anteriormente, o quadro de trabalhadores de enfermagem encontra-se deficitário o 

que pode estar afetando os resultados desta pesquisa (HADDAD, 2004; HURNP, 

2006b). 

Cianciarullo et al. (2001) obteve, em sua pesquisa de controle de 

qualidade, resultados insatisfatórios e desenvolveu treinamentos com toda equipe de 

enfermagem, atualizando as normas e rotinas, promovendo uma intervenção global, 

uniforme e abrangente em todas as equipes de enfermagem. Acreditamos que esta 

conduta também deva ocorrer no HURNP. 

Nos demais itens avaliados, foram alcançados índices de positividade 

esperados e, portanto, considera-se que a execução foi satisfatória. 
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Identificamos que os trabalhadores de enfermagem seguem a 

prescrição elaborada pelo enfermeiro, pois, nos quatro graus de dependência, este 

item apresenta positividade dentro do parâmetro estabelecido. 

As queixas de dor dos pacientes também foram valorizadas, com IP 

acima de 70%, evidenciando atenção dos trabalhadores e conduta apropriada. 

Quanto à limpeza da ferida, embora não conste no check list, foi 

registrada durante a observação.  

Durante a fase de limpeza das lesões, os trabalhadores furavam o 

frasco de soro fisiológico com a agulha 40x12 para irrigar a lesão, e/ou, muitas vezes 

para irrigar a gaze que entra em contato com a ferida. Estas duas formas não são 

adequadas para a limpeza da ferida, pois se perde o parâmetro da pressão do jato 

que está sendo utilizado (MARTINS, 2000). 

Preconiza-se que, em lesões abertas, haja o uso da técnica de 

irrigação das lesões com pressão que varia de 4 a 15 per square inch (psi), sendo o 

ideal de 8 psi (RODEHEAVER et al. 1975; BRYANT, et al, 1992; BERGSTROM et 

al., 1994; HESS, 1995). Em lesões lineares e inserções de drenos e cateteres, há 

necessidade da gaze para a limpeza da lesão. No entanto, identificou-se que, em 

qualquer tipo de lesão, o trabalhador não levou em conta as suas características e 

adotou a mesma conduta, de furar o frasco de soro com a agulha 40x12, mesmo 

para irrigar a gaze. 

Segundo resultados obtidos em estudo realizado por Martins (2000), 

a melhor maneira de se limpar uma lesão é utilizando a técnica de irrigação com 

seringa de 20 mL e agulha 40x12 para uma pressão de 9,5 psi. Esta pressão é muito 
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próxima ao recomendado na literatura internacional para limpeza e confere margem 

de segurança, pois uma pressão acima de 15 psi é utilizada apenas para 

desbridamento da lesão. Então, sugere-se a agulha 25 x 8 que proporciona uma 

pressão de 12,5 psi. 

O HURNP disponibiliza frascos de soros com dispositivo para 

abertura que dispensam o uso de agulhas para serem abertos. Estes tipos de 

frascos de soro não foram utilizados no procedimento. Tais condutas podem elevar 

os custos do procedimento para o hospital.  

Estudo realizado por Morais (1988) na Bahia, que avaliou, em três 

hospitais gerais, a execução de curativos de feridas infectadas, identificando que a 

maior parte da equipe de enfermagem realiza o procedimento de maneira 

inadequada. 

A seguir, na Tabela 20, apresentamos o índice de positividade na 

fase de organização da unidade após o término do curativo. 
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Tabela 20 Índice de Positividade (%) na fase de “organização da unidade” segundo 

grau de dependência do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005 

IP Organização da unidade 
Grau I 
(n=57) 

Grau II 
(n=65) 

Grau III 
(n=33) 

Grau IV 
(n=13) 

Desprezou os materiais utilizados 

imediatamente após o término do curativo 

em seus lugares apropriados? 

100 100 100 100 

Desprezou os materiais utilizados após o 

término de vários curativos realizados? 
94 100 100 100 

Lavou as mãos ou utilizou álcool gel após 

o término de cada curativo? 
49 39 48 58 

Total 73 70 75 80 

 
Em todos os curativos executados nos quatro graus de dependência 

da assistência de enfermagem, a organização do ambiente alcançou índices de 

positividade total dentro dos valores recomendados neste estudo, ou seja, ≥ 70%.  

Pelos resultados, evidenciamos que os trabalhadores têm uma 

preocupação com a organização do ambiente, desprezando os materiais de maneira 

adequada e não permitindo que fiquem espalhados nas enfermarias. 

Talvez esta preocupação em manter o ambiente organizado seja 

decorrente do processo de supervisão de enfermagem. O enfermeiro supervisor tem 

facilidade em detectar problemas relativos à organização e limpeza das enfermarias, 

como restos de curativos, pinças espalhadas e lixos fora de posição. O trabalhador, 

então, se empenha em cumprir as atividades satisfatoriamente no que tange à 

ordem dos materiais e ambiente. 
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Entretanto, quando se trata de aspectos comportamentais, menos 

observáveis pela supervisão de enfermagem, como a lavagem das mãos, esta 

continuou ocorrendo com baixo índice de positividade nos quatro graus de 

dependência do paciente, o que gera riscos de infecção cruzada tanto a curto como 

a longo prazo.  

Mesmo atingindo um índice de positividade total satisfatório em todos 

os graus, o item sobre assepsia das mãos ao final da execução do curativo está 

comprometido nos quatro graus de dependência. Esta situação pode ser um 

problema sério para a instituição em função da infecção cruzada, embora o HURNP 

tenha uma CCIH atuante que promove treinamentos contínuos. Nestas enfermarias, 

há pacientes de várias clínicas e alguns são portadores de bactérias 

multirresistentes a antibióticos. 

Como destacado anteriormente, esta situação contribui 

significativamente para o aumento da taxa de infecção, aumento do custo para o 

hospital e morbi-mortalidade para o paciente (LARSON, 1988; LARSON, 1999; 

NOGUERA et al., 2001; COLOMBO et al., 2002; KARABEY, et al., 2002; NOBILE et 

al., 2002; PITTET, 2003; ROSENTHAL et al., 2003). 

Cianciarullo (1997) afirma que é possível estabelecer ações 

corretivas imediatas, quando se faz o controle de qualidade. No entanto, algumas 

situações exigem um estudo detalhado das causas que provocam o problema a fim 

de propor estratégias diferentes das habituais. 

O estudo de Peduzzi e Anselmi (2004), em três hospitais, também 

evidenciou que o desempenho dos trabalhadores de enfermagem nas técnicas de 

inalação, medicação intramuscular e punção venosa para medicação foi 
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insatisfatório no item lavagem das mãos, tanto no início como no final do 

procedimento.  

4.2.3 Avaliação da qualidade do procedimento curativo 

A seguir apresentamos os resultados obtidos na avaliação da 

qualidade da execução do procedimento curativo. Cabe ressaltar, que assim como 

no banho, estas informações estão limitadas à fase de execução propriamente dita 

do curativo. A partir do índice de positividade total (IP) da etapa de execução do 

procedimento, obtido em cada observação, aplicamos medidas descritivas: mediana, 

percentis 25 e 75, valor mínimo e máximo que permitiu verificar o índice de acertos 

no procedimento. 

Foi considerado satisfatório o curativo que alcançou mediana ≥ a 

70%. 

Tabela 21 Distribuição dos valores mínimo, percentil 25, mediana, percentil 75 e 

máximo de acertos na execução do curativo segundo o grau de 

dependência do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005 

 

Percentis Grau de dependência Valor 
Mínimo 

25 50 75 

Valor 
Máximo 

Grau I    (n=57) 33 60 71 78 90 

Grau II   (n=65) 25 58 75 84 100 

Grau III  (n=33) 33 63.5 75 83 100 

Grau IV  (n=13) 14 68.5 88 88 89 
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Em todos os curativos, realizados nos quatro graus de dependência, 

alcançou-se mediana de acertos superiores a 70%, o que nos permite afirmar que a 

qualidade da execução destes procedimentos foi satisfatória.  

O valor máximo de acertos foi de 100% nos curativos de pacientes 

em grau de dependência II e III, sendo que 25% dos procedimentos nestes graus  

ficaram entre 83% e 100% de acertos, respectivamente, refletindo uma boa 

qualidade da assistência. 

Os dados apresentados apontam que os curativos em pacientes 

classificados no grau de dependência IV foram realizados com melhores índices, já 

que a mediana de acertos é de 88%. 

Destaca-se, porém, que apesar dos índices de acertos serem 

adequados, na fase de preparo do curativo, há necessidade de treinamento e 

atenção para os itens que envolvem apresentação ao paciente, aquecimento do soro 

fisiológico, lavagem das mãos antes e depois do procedimento. 

Na fase de execução do procedimento, os itens: “preparou o 

ambiente de forma adequada”, “conferiu o prazo de validade dos materiais”, 

“manteve seqüência lógica” e “manteve o princípio de assepsia”, precisam ser 

melhor investigados no sentido de identificar as causas da execução insatisfatória.  

 

 

 

 

 



Resultados e Discussão 
________________________________________________________________ 

179

4.2.4 Análise e comparação do tempo despendido nos curativos segundo 

grau de dependência do paciente 

 

A seguir apresentamos os resultados relacionados ao tempo 

despendido na execução do curativo. Assim como no banho, esta medida de tempo 

está limitada ao cuidado direto prestado ao paciente, ou seja, à fase de execução 

propriamente dita do curativo.  

Os dados encontram-se expostos na Figura 04 (box-plot), sendo que 

a unidade de tempo no eixo y encontra-se em minutos. Para análise do tempo gasto, 

aplicamos medidas descritivas: mediana, percentis 25 e 75, valor mínimo e máximo 

que permitiu caracterizar o tempo gasto no procedimento. 

Considerando-se que a execução dos curativos mostrou-se 

satisfatória, conforme consta na figura 04, o tempo obtido no percentil 50 foi 

considerado o tempo padrão adequado. 
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Figura 04 Box-plot com valores mínimo, percentil 25, mediana, percentil 75 e 
máximo de tempo gasto na execução do procedimento curativo, segundo 
o grau de dependência do paciente. HURNP. Londrina - PR, 2005. 

 

Para os curativos realizados nos pacientes com grau de 

dependência I, o tempo mediano, percentil 50, foi igual a 06’, o tempo mínimo 

utilizado foi de 03’ e o tempo máximo de 23’. O percentil 25 foi de 04’ e o percentil 75 

foi de 09’. Esta situação significa que 75% dos curativos tiveram o tempo gasto 

inferior a 09’ e 25% tiveram valores de 09’ a 23’. O que representa um intervalo 

grande de tempo, porém encontrado na minoria dos curativos. A média de tempo 

gasto no curativo de pacientes no grau I foi de 08’ e o desvio padrão de 04’. 
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Para os curativos realizados nos pacientes com grau de 

dependência II, em 50% destes, o tempo foi de até 07’, o tempo máximo utilizado foi 

de 24’, sendo que 75% dos curativos tiveram tempo de 10’. Para o percentil 25, o 

tempo gasto foi de 06’ e o valor mínimo de 03’. A média de tempo gasto foi de 08’ e 

o desvio padrão de 04’. 

Nos curativos realizados em pacientes no grau de dependência III, o 

tempo gasto no percentil 50 foi de até 06’, no percentil 75 foi de 09’ e no percentil 25 

foi de 04’. O tempo máximo gasto foi 25’ e o tempo mínimo de 02’. Significa que 75% 

dos curativos tiveram tempo gasto de até 09’. A média de tempo gasto foi de 07’ e o 

desvio padrão de 05’. 

Nos curativos realizados em pacientes classificados como grau de 

dependência IV, no percentil 50, o tempo foi de até 06’, o tempo mínimo foi de 02’ e 

em 25% dos procedimentos de 04’, no percentil 75, o tempo gasto foi de até 09’ e o 

tempo máximo de 27’. A média de tempo gasto foi de 08’ e o desvio padrão de 06’. 

Identificamos que a mediana do tempo gasto nos quatro graus de 

dependência são semelhantes, sendo de 06’ nos graus de dependência I, III e IV e 

de 07’ no grau II. Assim, retomando os resultados da avaliação da qualidade nos 

curativos, que apontam execução satisfatória, pois alcançaram scores medianos de 

acertos superiores a 70%, conforme preconizado. O tempo mediano encontrado 

06´e 07´pode também ser considerado adequado e suficiente para atender aos 

pacientes submetidos ao procedimento. O valor mínimo do tempo gasto foi de 02’ 

para o grau IV e o maior de 03’ para o grau I. Em 75% dos curativos nos quatro 

graus de dependência, o tempo despendido foi cerca de 09’.  
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Este resultado pode ser questionável, pois, embora a execução seja 

satisfatória, houve o comprometimento de alguns itens do procedimento que podem 

gerar conseqüências sérias para o paciente, no caso, infecção hospitalar. 

Detectamos que, conforme aumenta o grau de dependência da 

assistência nos quatro graus, aumenta o tempo gasto nos valores máximos e em 

contrapartida diminui o tempo mínimo gasto nos quatro graus de dependência, 

situação que fica difícil de ser explicada. Talvez deva acontecer conforme a 

peculiaridade da situação, interação trabalhador-paciente e exigência do paciente. 

Comparando os resultados da mediana do tempo com os resultados 

obtidos na mediana da qualidade expostos na tabela 20, identificamos que houve 

uma constância do tempo e aumento da qualidade na execução do procedimento 

nos pacientes mais dependentes, ou seja, pacientes classificados no grau IV. Este 

fato talvez ocorra pelo fato do trabalhador dedicar maior atenção aos pacientes mais 

dependentes. 

Detectamos que não houve diferença no tempo de execução dos 

curativos em pacientes classificados nos quatro graus de dependência. Isto talvez 

tenha ocorrido devido ao fato que esta variável foi verificada apenas para a fase de 

execução do curativo propriamente dito. Variações no tempo poderiam acontecer 

entre os graus caso tivessem sido considerados aspectos relativos ao quadro do 

paciente, local da lesão, necessidade de posicionamento, necessidade de 

medicação e interação com o paciente. 

A queixa principal dos trabalhadores de enfermagem é a falta de 

tempo para a execução de tarefas. Entende-se que realmente o tempo torna-se 

escasso, quando há falta de trabalhadores em número suficiente para a assistência, 
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o que é a realidade deste hospital. No entanto, independente do número de 

trabalhadores, no momento que o trabalhador se propõe a desempenhar uma ação 

de enfermagem frente ao paciente, é necessário que haja interação e uma boa 

atuação. Se a técnica, que será desenvolvida, exigir princípios de assepsia, 

independente do número de trabalhadores, deverá ser desempenhada como tal para 

que a assistência de enfermagem seja segura ao paciente. 

Puggina (2004) complementa que dar atendimento humanizado não 

requer, necessariamente, dedicar mais tempo ao paciente. Pode ser dado um 

atendimento com qualidade humana superior, ocupando, de forma eficaz, o tempo 

de uma técnica como a aplicação de injeção, aferição dos sinais vitais e realização 

de um curativo. Basta para tanto, dar real atenção à pessoa, conversar com ela e 

deixar que se manifeste. 

Madalosso (2000) ainda afirma que os profissionais de saúde são 

falíveis, capazes de cometer erros, são “humanos e não divinos”. No entanto, como 

os erros envolvem o bem estar, a integridade ou a vida de outra pessoa, a ótica 

social e humana, tal prejuízo é contestado.  

Por outro lado, Torres (2003), em relação à qualidade da assistência 

de enfermagem, afirma que cabe destacar que o padrão deste atendimento está 

intrinsecamente relacionado à competência e ao dimensionamento dos seus 

profissionais, devendo a instituição estar orientada para suprir as reais necessidades 

da clientela. 

Apresentamos na Tabela 22 o resumo dos valores encontrados dos 

tempos gastos em curativos, conforme o grau de dependência.  
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Tabela 22 Valores mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão e distância 

interquartílica do tempo gasto (minutos), nos diferentes graus de 

dependência do paciente no procedimento curativo. HURNP. Londrina - 

PR, 2005. 

Grau de 
dependência 

Valor 
mínimo 

Valor máximo Média Mediana Desvio 
padrão 

Distância 
interquartílica 

Grau I   (n=57) 03 23 08 06 04 05 

Grau II  (n=65) 03 24 08 07 04 05 

Grau III (n=33) 02 25 07 06 05 05 

Grau IV (n=13) 02 27 08 06 06 05 

 

4.3 Banho e Curativo: dos resultados às implicações para a prática de 
enfermagem 

No HURNP vários estudos têm sido desenvolvidos e a situação 

identificada já ocorre há algum tempo. Haddad (2004) fez avaliação da qualidade da 

assistência na mesma unidade de internação masculina, levando em consideração 

as necessidades humanas básicas dos pacientes. Identificou vários resultados 

insatisfatórios, mesmo após reuniões de esclarecimentos e planejamento de 

estratégias para sanar os problemas com a equipe de enfermagem (auxiliares, 

técnicos de enfermagem e enfermeiros).  

Sentone (2005), no mesmo hospital, também avaliou a qualidade na 

elaboração da prescrição de enfermagem em uma unidade de cuidados 

intermediários neonatal. Encontrou problemas referentes à atuação e conhecimento 

do enfermeiro no desenvolvimento desta atividade específica.  

A partir destes autores e principalmente dos resultados apontados 

neste estudo, algumas considerações são necessárias para compreender os índices 

alcançados nos procedimentos estudados. Uma assistência de enfermagem de 
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qualidade pressupõe a disponibilidade de recursos humanos, materiais e 

equipamentos em quantidade e qualidade adequadas, supervisão de enfermagem, 

educação e treinamento da força de trabalho e sistematização da assistência de 

enfermagem. 

A unidade em estudo conta com 58 trabalhadores para o 

desenvolvimento de suas atividades. Deste total, oito são readaptados, ou seja, não 

podem assumir plenamente suas atividades por motivos de saúde, embora 

continuem a compor o quadro de pessoal da unidade e exercendo parcialmente as 

atividades de enfermagem no dia-a-dia. Estudo efetuado pela Assessoria Técnica e 

de Recursos Humanos do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná em 

maio de 2006, aponta que a unidade deveria contar com 85 trabalhadores. Ainda, 

segundo esta Assessoria Técnica, a unidade apresenta uma taxa média de 695 

horas de absenteísmo não previsto e para suprir a necessidade da unidade os 

trabalhadores realizam cerca de 300 horas extras/mês. Verificamos, porém, que este 

quantitativo de horas extras não são suficientes para cobrir o absenteísmo e a 

sobrecarga de trabalho permanece.  

Segundo a Resolução nº 293/2004 (Conselho Federal de 

Enfermagem, 2006), pacientes em assistência mínima ou autocuidado (grau I) 

requerem 3,8 horas de assistência de enfermagem nas 24 horas; assistência 

intermediária (grau II), 5,6 horas; assistência semi-intensiva (grau III), 9,4 horas e 

assistência intensiva (grau IV), 17,9 horas. 

Segundo estudo realizado pela Assessoria de Controle e 

Planejamento (HURNP, 2006b), na unidade estudada, há um déficit de horas de 

assistência de enfermagem bastante importante. De modo geral, todos os pacientes 
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da unidade estão recebendo apenas 3,6 horas de assistência nas 24 horas, que não 

corresponde ao quantitativo de horas necessário para atender pacientes em grau I 

de dependência. A classificação de pacientes, desenvolvida nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2005 pelos enfermeiros da unidade de internação 

masculina, identificou uma média de 50 pacientes/dia em grau I; 663 pacientes/dia 

em grau II; 1089 pacientes/dia em grau III e 315 pacientes/dia no grau IV, ou seja, a 

quantidade de pacientes classificados no grau de dependência I é mínima na 

unidade em questão.  

Com estes dados evidenciamos uma concentração maior de 

pacientes categorizados no grau III, II, IV cujas exigências, em termos de horas de 

assistência de enfermagem, são superiores a 3,6 horas, conforme detectado pela 

Assessoria de Controle e Planejamento. Assim, a predominância de pacientes de 

maior dependência, aliada ao quadro de pessoal de enfermagem deficitário, 

acarretam uma escala diária do trabalho (seis a 12 pacientes /trabalhador) que gera 

sobrecarga de trabalho. Compromete o desenvolvimento do procedimento banho e 

alguns aspectos, os curativos, e, podem explicar índices de positividade aquém do 

esperado. 

Outro aspecto a comentar refere-se à Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE), implantada no hospital há 24 anos, alicerçada nos conceitos 

teóricos de Horta (1979), constitui-se em um método para organizar e viabilizar uma 

assistência de enfermagem individualizada. Espera-se que, por meio da SAE, ocorra 

a aplicação de conhecimentos técnico-científicos e a prática assistencial seja 

desenvolvida de forma reflexiva e crítica com processos efetivos de comunicação 

(CIANCIARULLO et al., 2001; BARBOSA; BALDUÍNO; MENDES, 2003). 
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Em 2003, o Conselho Federal de Enfermagem, através da resolução 

COFEN -572/2002, passou a exigir que todos os serviços de enfermagem 

aplicassem a SAE, cumprindo as seguintes etapas: histórico de enfermagem, exame 

físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, 

evolução e relatório de enfermagem (CIANCIARULLO et al., 2001; BARBOSA, 

BALDUÍNO; MENDES, 2003).  

A realização da SAE é atividade exclusiva do enfermeiro (COFEN -

Lei do Exercício Profissional 7498/86). Na unidade estudada, há dois enfermeiros 

escalados no período da manhã e dois enfermeiros no período vespertino com seis 

horas de trabalho. A estes enfermeiros compete, entre outras atividades: aplicar o 

processo de enfermagem (SAE), prestar cuidados diretos a pacientes graves ou com 

risco de morte, proferir palestras educativas e prescrever a assistência de 

enfermagem. 

Há também um enfermeiro chefe de seção que desenvolve oito horas 

diárias de trabalho. Responde pelo planejamento, coordenação e avaliação da 

assistência de enfermagem na unidade nas 24 horas, supervisão e 

acompanhamento da SAE, elaboração da escala de trabalho mensal da equipe, 

escalas de férias e licenças, emissão de pareceres e avaliações de desempenho e 

provimento de recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento das 

atividades na unidade. 

Periodicamente, uma vez por mês pelo menos, enfermeiros reúnem-

se com os trabalhadores de enfermagem da unidade em questão para informes e 

discussão de alterações de rotinas e de estratégias da assistência. 

Na unidade masculina, a SAE compreende as fases: histórico de 
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enfermagem, prescrição informatizada e anotações de enfermagem. Para 

desenvolver a prescrição de enfermagem, é necessário que o enfermeiro, por meio 

da visita clínica, realize exame físico diário no paciente. Com base em uma interação 

efetiva, identifique as necessidades e respectivos problemas, articulando-os ao 

quadro clínico e por fim elabore o diagnóstico de enfermagem, registrando todas 

essas informações em formulário específico. Entretanto, esta operacionalização não 

tem ocorrido conforme preconizado. As etapas descritas são efetuadas, porém não 

há registro das informações coletadas (exame físico e histórico), o que torna o 

processo informal. Esta conduta compromete a elaboração da prescrição de 

enfermagem.  

Considerando que cada enfermeiro, diariamente, é responsável por 

aproximadamente 40 pacientes, muitas vezes a visita clínica acontece de maneira 

rápida e superficial, com pouca interação com o paciente. Não coletam dados 

suficientes que subsidiem uma prescrição de enfermagem condizente com as reais 

necessidades do paciente. Evidencia-se uma forte preocupação dos enfermeiros em 

realizar a prescrição no computador. 

Outro fato agravante, no desenvolvimento da SAE, diz respeito à 

evolução e anotações de enfermagem, que habitualmente não são realizadas pelos 

enfermeiros. Embora estas atividades sejam imprescindíveis para o 

acompanhamento e a avaliação das condições do paciente e da adequação das 

prescrições elaboradas. As informações pertinentes a cada paciente (intercorrências, 

evolução) são efetuadas em um caderno, chamado de passagem de plantão, que é 

preenchido e atualizado ao final de cada plantão. Portanto, no prontuário do 

paciente, não há qualquer registro das ações do enfermeiro ao longo de seu turno 

de trabalho. 
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Esta maneira pouco sistematizada do trabalho, principalmente, do 

enfermeiro, traz implicações bastante importantes e sérias quando os prontuários 

são submetidos a um processo de auditoria, sendo que muitas vezes faltam 

informações importantes para os processos jurídicos. 

Deve-se destacar também que a SAE à medida que se configura 

como uma atribuição privativa do enfermeiro e pela maneira como vem sendo 

aplicada nos serviços de enfermagem, acaba excluindo o grupo de auxiliares e 

técnicos de enfermagem do processo de concepção. Assim, segundo Peduzzi e 

Anselmi (2002), o enfermeiro passa então a expressar um conflito entre compartilhar 

o trabalho com o auxiliar/técnico de enfermagem, tanto o cuidado quanto o seu 

planejamento, ou executar a SAE de maneira isolada. Para esses autores, este não 

é um dilema pessoal, mas uma contradição no modelo de organização da 

enfermagem, que contribui para a divisão entre a concepção do cuidado e a 

execução da tarefa. 

Em estudo realizado numa unidade de queimados, Rossi e 

Casagrande, (2001) relatam que os enfermeiros atribuem o significado do processo 

de enfermagem como uma atividade burocrática que muitas vezes afasta mais o 

enfermeiro do paciente do que aproxima. Torna a prestação da assistência quase 

automática e rotineira o que compromete a competência profissional. Neste 

contexto, a prática da enfermagem passa a ser orientada pela ideologia da rotina.  

A partir dos resultados insatisfatórios, obtidos no procedimento banho 

e em parte dos curativos, é possível questionar a efetividade da SAE. Delineada 

como instrumento para qualificar a assistência, na unidade estudada, não tem 

alcançado sua finalidade principal que é a de assegurar aos pacientes ações de 
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enfermagem com qualidade. A nosso ver, a SAE também no HURNP exibe 

características semelhantes a outras instituições. Constitui-se em um processo 

burocrático, desenvolvido de forma mecânica (Rossi; Casagrande, 2001; Peduzzi; 

Anselmi, 2002) para atender exigências que não colocam como foco central as 

necessidades dos pacientes, mas imposições tanto da própria instituição como do 

Conselho de Enfermagem. 

Entende-se que grandes avanços aconteceram com a implantação 

da metodologia da assistência no HURNP, e, em nenhum momento, o processo 

deve retroceder. Mas, há necessidade de rever, por meio de estudos detalhados, a 

implementação da SAE para o redirecionamento do trabalho do enfermeiro e 

inclusão dos demais trabalhadores no seu planejamento, a fim de que esta 

metodologia se torne mais efetiva.  

Esta dificuldade de implementação da SAE precisa transpor pelo 

menos duas barreiras, uma relacionada à interpretação e aplicação do modelo 

conceitual e a outra a de operacionalização no contexto da prática (CIANCIARULLO 

et al., 2001). Peduzzi e Anselmi (2002) acrescentam que há fatores no âmbito da 

organização que estão relacionados às políticas, normas, objetivos dos serviços 

estabelecidos sem a participação do enfermeiro. A outra é a maneira como o 

processo de enfermagem foi inserido na instituição, sendo muitas vezes imposto 

pelas chefias de enfermagem, valorizando mais a documentação da metodologia do 

que a implementação efetiva da prática. 

Outra atribuição do enfermeiro, prevista na Lei do Exercício 

Profissional, é a supervisão do trabalho da equipe e, portanto, do cuidado aos 

pacientes.  
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A supervisão de enfermagem, segundo Kurcgant et al. (2005), é uma 

atribuição específica do enfermeiro, que prevê o planejamento, execução e 

avaliação do trabalho. O enfermeiro deve adotar uma postura de orientador e 

facilitador do trabalho, além de exercer um papel educativo contínuo que consiste 

em motivar e orientar a equipe com base em normas e rotinas. O objetivo é manter 

elevada a qualidade dos serviços prestados. 

A supervisão busca assegurar as condições necessárias para a 

prestação da assistência de maneira eficiente e eficaz, visando o aprimoramento do 

pessoal de enfermagem (MISHIMA, 1995). 

Para Servo (1999), independentemente do nível em que atua ou 

cargo que ocupa, a supervisão é uma atividade inerente à prática profissional do 

enfermeiro.  

A supervisão, atividade da esfera gerencial, desenvolve-se de forma 

dinâmica e contínua. Contempla as seguintes dimensões: controle, que implica em 

verificar e mensurar a quantidade e a qualidade do trabalho, o tempo de execução, 

as atitudes dos trabalhadores, as condições e os custos do trabalho; educação, que 

enfatiza a qualificação, o aprimoramento e o desenvolvimento do trabalhador, seja 

no que se refere às competências técnicas como nas capacidades relacionais. 

Envolve um processo de orientação e aprendizado contínuos de forma participativa 

e democrática; política, que envolve o poder e a capacidade de articular, negociar e 

intermediar ações e decisões entre os diferentes níveis organizacionais e entre 

diferentes profissionais (SILVA, 1991). 

Novamente pelos resultados alcançados, parece-nos que as ações 

de supervisão são pouco desenvolvidas pelos enfermeiros da unidade bem como 
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pelo chefe da seção e mereceriam maior atenção e discussão por parte da direção 

de enfermagem da instituição. O delineamento de uma proposta de supervisão, 

compartilhada entre todos os membros da equipe, poderia contribuir para a melhoria 

da execução de procedimentos de enfermagem. 

Dentre os fatores que dificultam a supervisão no HU, tem-se a 

inadequação dos recursos físicos, alta taxa de absenteísmo dos trabalhadores, alta 

rotatividade dos trabalhadores (Kurcgant et al., 2005) e falhas no planejamento das 

ações dos enfermeiros. O processo de enfermagem, desenvolvido pelos enfermeiros 

por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), ao invés de 

constituir-se em um instrumento integrador da equipe com vistas a assegurar um 

cuidado de qualidade, tem-se tornado uma atividade com finalidade voltada para si 

mesma. É realizada de forma mecanizada, excluindo aqueles que efetivamente 

desenvolvem o cuidado ao paciente (auxiliares e técnicos de enfermagem), e 

reproduzindo deste modo, “a rígida e disciplinada divisão do trabalho em 

enfermagem que, por sua vez, expressa a cisão entre concepção e execução” 

(PEDUZZI; ANSELMI, 2002). Assim, evidencia-se um descompasso no trabalho da 

equipe de enfermagem da unidade.  

Diante da execução comprometida dos procedimentos analisados 

verifica-se a existência de programas de educação continuada na instituição, os 

quais poderiam contribuir para melhorar o desempenho dos trabalhadores e 

assegurar qualidade aos processos assistenciais. 

A política de desenvolvimento do hospital e as diretrizes da Diretoria 

de Enfermagem têm estimulado o comprometimento da equipe de enfermagem com 

seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Procuram garantir a qualidade 
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da assistência de enfermagem por meio de um atendimento seguro e 

implementando padrões de qualidade e critérios de avaliação da assistência de 

enfermagem, propostos pela ACQAE (FERNANDES, 2002). 

O serviço de educação e treinamento, implantado desde 1980 no 

HURNP, tem como objetivo conscientizar o enfermeiro sobre a função de educador, 

estimular o desenvolvimento do potencial crítico-criativo da equipe de enfermagem, 

aperfeiçoar os processos de capacitação, possibilitando o melhor aproveitamento de 

recursos humanos no hospital, desenvolver tecnologias próprias da enfermagem, 

fundamentadas no ensino e na prática e estabelecer normas técnicas para todo 

pessoal de enfermagem (FERNANDES, 2002). 

Este serviço tem como meta propiciar 30 horas de treinamento/ano 

para cada funcionário. No período de 1994 a 2002 foram realizados vários 

programas de educação permanente, no horário de trabalho do servidor, utilizando 

metodologias pedagógicas inovadoras. Também foram ofertadas 40 horas de 

treinamento para funcionários recém-admitidos, objetivando a integração destes à 

filosofia e aos processos de trabalho do HURNP (HURNP, 2002d; HADDAD, 2004). 

O serviço de educação e treinamento, no começo de cada ano, faz 

um planejamento dos cursos que deverão ser ministrados durante o ano, a partir das 

necessidades que as unidades de internação apresentam e das solicitações dos 

trabalhadores e das chefias de divisão. 

No ano de 2005, vários cursos foram ofertados pelo serviço de 

educação e treinamento, entre eles destaca-se: Capacitação da equipe de 

Enfermagem para atuar na Adaptação de Pacientes e Familiares ao Ambiente 

Hospitalar; Procedimentos Técnicos (aspiração de vias aéreas, curativos, sondagem 
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vesical) para trabalhadores recém-admitidos; Avaliação da Qualidade da Assistência 

de Enfermagem no HURNP; Capacitação Pedagógica para Instrutores de 

Treinamento e Anotações - aspectos éticos, legais e técnicos (HURNP, 2005c). 

Verifica-se que não houve oferta de cursos/treinamento sobre procedimentos de 

enfermagem, particularmente, para banhos.  

Há necessidade de uma nova visão para as capacitações para a 

realização do procedimento banho, que não seja apenas o desenvolvimento da 

técnica pela técnica, mas sim a compreensão e incorporação nas atitudes 

profissionais de todos os elementos da equipe. A boa qualidade, na execução desta 

ação específica de enfermagem, exige também avaliação da integridade da pele e 

condutas pertinentes à prevenção de lesões, a fim de que se reduzam os riscos e 

prejuízos ao paciente e os custos da assistência para a instituição.  

Os cursos ofertados, algumas vezes, são ministrados pela própria 

enfermeira da educação e treinamento e, outras vezes, dependendo da 

especificidade do tema, são convidados enfermeiros especialistas no assunto.  

Vale ressaltar que, em função do baixo salário, os trabalhadores de 

enfermagem têm duplo vínculo empregatício, o que confere muito cansaço físico e 

emocional, além da sobrecarga de trabalho propriamente dita (HADDAD, 2004). 

Em decorrência da dupla jornada de trabalho e pouca disponibilidade 

do trabalhador, o número de inscrições nos cursos ofertados pelo serviço de 

educação continuada, em geral, é reduzido (HADDAD, 2004). Os treinamentos 

devem ocorrer no horário de trabalho o que traz outras implicações para a unidade 

que, freqüentemente, já conta com um quadro insuficiente de pessoal e deste modo 

encontra dificuldades para liberar a participação dos trabalhadores durante um 
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período de duas a três horas. Esta mesma problemática pode ser identificada nos 

cursos destinados aos enfermeiros, pelas mesmas razões: dupla jornada, 

impossibilidade de vir em horários diferentes àquele da escala diária. Assim, também 

o enfermeiro acaba não atualizando seus conhecimentos, fato que terá implicações 

diretas no momento em que deverá desenvolver a supervisão dos demais agentes. 

Reforçamos a necessidade de um redirecionamento do trabalho da 

equipe de enfermagem do hospital. Também uma maior articulação entre os 

Serviços de Educação Continuada, Assessoria de Controle de Qualidade da 

Assistência de Enfermagem e Diretoria de Enfermagem, com vistas a assegurar 

processos educativos, de supervisão e da SAE, capazes de garantir níveis 

adequados de segurança e de qualidade da assistência de enfermagem. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Brasil, a temática avaliação da qualidade vem se constituindo em 

objeto de debate e de investigações na área da saúde.  

As ações de enfermagem contribuem de forma expressiva para a 

qualidade dos processos assistenciais, desenvolvidos no âmbito dos serviços de 

saúde, porque, particularmente nas instituições hospitalares, aloca o maior 

quantitativo de agentes do trabalho como também mantém, de maneira contínua e 

ininterrupta nas 24 horas, o contato direto com os usuários do serviço. 

Os conhecimentos/habilidades necessários ao desenvolvimento das 

ações de enfermagem são prevalentemente incorporadas nas pessoas, que, por 

meio de um desempenho técnico e relacional adequado, garantem a qualidade da 

assistência. A qualidade dos procedimentos técnicos é dada à medida que se 

alcança o equilíbrio favorável entre riscos e benefícios obtidos. Na dimensão 

relacional, a qualidade envolve as interações sociais e psicológicas entre profissional 

e paciente que se traduzem na capacidade de comunicação/interação, cooperação, 

cortesia/cordialidade, segurança, confiança, prontidão e acolhimento. 

Com base nesse entendimento, este estudo avaliou a qualidade dos 

procedimentos banho e curativos realizados pela enfermagem em pacientes 

classificados segundo grau de dependência assistencial. 

Nos três tipos de banho estudados (aspersão, aspersão com auxílio 

de cadeira de banho e banho no leito), foram considerados dois momentos: preparo 

e execução do procedimento.  
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De modo geral, a fase de preparo, nos três tipos de banho e graus de 

dependência, apresenta índices totais de positividade, conforme preconizado (≥ 

70%), embora alguns itens relativos à comunicação com o paciente e preparo do 

ambiente tenham mostrado comprometimento.  

Quanto à fase de execução, tanto no banho de aspersão como no de 

aspersão com auxílio de cadeira de banho nos graus de dependência I, II e III e no 

banho no leito, grau III e IV, o índice total de positividade encontrado está abaixo de 

70%. Indicando que foram realizados de maneira insatisfatória, particularmente nos 

itens: de comunicação, auxílio e/ ou orientação de cuidados no transporte de drenos 

e soros, auxílio/orientação ou execução da higiene oral, desinfecção concorrente do 

leito, inspeção das condições da pele do paciente durante o banho, troca de luvas 

durante o banho e tricotomia facial. 

Com relação à avaliação da qualidade do banho na fase de 

execução, apenas no banho de aspersão com auxílio de cadeira de rodas, grau IV e 

no banho no leito, grau I, foram alcançados índices de acertos superiores a 70% em 

50% dos procedimentos, e, portando, foram realizados atendendo o padrão de 

qualidade estabelecido. 

Quanto ao tempo, para os banhos de aspersão, a mediana de tempo 

despendido variou entre os três graus de dependência estudados, de 14 a 15 

minutos. No de aspersão com auxílio de cadeira de banho, de 15 a 17 minutos nos 

quatro graus de dependência e no banho no leito, grau III e IV, a mediana foi de 19. 

No grau I, o tempo mediano foi de 25 minutos, com a ressalva que, neste grau, 

apenas dois banhos foram observados o que pode ter influenciado o resultado. 
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Evidenciou-se que não há diferenças no tempo de execução do procedimento nos 

três tipos de banhos entre os diferentes graus de dependência. 

Para a observação dos curativos, foram consideradas três fases: 

preparo, execução e organização da unidade.  

A fase de preparo, para execução do curativo, mostra índice total de 

positividade satisfatória (≥ 70%) nos procedimentos realizados em pacientes de grau  

de dependência III e IV. Nos demais graus, a positividade ficou abaixo do esperado. 

Os itens mais comprometidos foram: comunicação com o paciente, aquecimento do 

soro fisiológico e lavagem das mãos antes de iniciar o curativo. 

Na execução propriamente dita, nos graus I, III e IV, foram 

alcançados índices totais de positividade acima de 70% e, no grau II, percentual 

(69%) está muito próximo ao recomendado. Entretanto, mesmo considerando que, 

de modo geral, a execução do procedimento foi satisfatória, existem alguns itens 

cuja positividade esteve aquém do esperado, entre eles: a comunicação com o 

paciente; a conferência do prazo de validade dos materiais; o respeito à seqüência 

lógica de desenvolvimento do procedimento e aos princípios de assepsia. 

Na fase de organização da unidade, embora os índices totais de 

positividade nos quatro graus de dependência sejam superiores a 70%, o item, 

relativo à lavagem das mãos ou utilização de álcool gel ao término do procedimento, 

obteve índice de positividade inferior ao parâmetro estabelecido. 

O tempo na execução dos curativos, nos quatro graus de 

dependência, foi semelhante. Em 50% dos procedimentos observados, o trabalhador 

despendeu entre seis e sete minutos, apontando que, mesmo pacientes com 
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maiores exigências assistenciais da enfermagem, não consomem mais tempo 

quando se trata de curativos. 

Algumas limitações do estudo devem ser apontadas, entre elas:  a) a 

amostragem por conveniência que dificultou estabelecer comparações mais precisas 

entre os diferentes graus de dependência do paciente; b-) a ausência no instrumento 

de coleta de dados de itens que avaliassem a utilização de equipamentos individuais 

para o banho de leito; c-) o método de limpeza da ferida, no caso dos curativos, os 

quais poderiam interferir no tempo de execução dos procedimentos. 

Por outro lado, destacamos que a técnica de observação, com base 

em um check list, que corresponde a um padrão de qualidade de execução dos 

procedimentos estudados, poderá constituir-se em instrumento valioso para o 

ensino, para a gerência de serviços de saúde e para outras pesquisas. 

Os resultados encontrados implicam diretamente na qualidade da 

assistência de enfermagem, ofertada pela instituição principalmente porque, nos 

últimos anos, muitos investimentos foram feitos em processos de avaliação, de 

sistematização da assistência e de formação da força de trabalho. 

Alguns fatores podem estar interferindo na qualidade da assistência 

prestada, entre eles o quadro de pessoal deficitário, a pouca supervisão realizada 

pelos enfermeiros, o caráter burocratizado com que a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem vem sendo operacionalizada e, ainda, a dificuldade de participação 

dos trabalhadores nos processos educativos oferecidos. 

Este estudo pretende contribuir para desencadear, junto à equipe da 

unidade pesquisada, à Diretoria de Enfermagem do HURNP, à Assessoria de 
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Controle de Qualidade da Assistência de Enfermagem, Serviço de Educação 

Continuada, discussões articuladas e aprofundadas sobre a qualidade. Envolvem, 

sobretudo: revisão do processo de trabalho do enfermeiro, nos aspectos de 

supervisão e metodologia de assistência, com maior inclusão das demais categorias 

de trabalhadores, auxiliares e técnicos, que respondem diretamente pelas ações do 

cuidado ao paciente; oferta de programas de qualificação profissional com 

estratégias que articulem educação e trabalho cotidiano. 

Esta pesquisa oportunizou um estudo da qualidade e do tempo gasto 

na execução de procedimentos de enfermagem, por meio do método de 

amostragem do trabalho. Ela poderá subsidiar novas propostas de dimensionamento 

de pessoal de enfermagem, tanto para serviços especializados como para unidades 

de internação e outros serviços de saúde, além de sugerir um modelo de avaliação 

na execução de suas ações de enfermagem. 

Também é possível afirmar que, ao se estabelecer critérios de 

avaliação de um procedimento através do índice de qualidade, este pode tornar-se 

um indicador efetivo, apontando os pontos fortes e críticos da qualidade da 

assistência prestada ao paciente. 

Ao finalizar esta pesquisa, acreditamos que será possível iniciar uma 

reflexão mais crítica e compartilhada sobre a prática assistencial da enfermagem no 

HURNP. Embora com deficiências, constitui-se em um hospital de referência e 

dispõe de uma estrutura organizacional, com serviços atuantes como a Assessoria 

de Controle de Qualidade da Assistência de Enfermagem, Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar, Educação e Treinamento e um Núcleo de Pesquisa, capazes de 
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conjuntamente promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados à 

população. 
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ANEXOS  

 

 



 

ANEXO A  

CLASSIFICAÇÃO DOS PACIENTES SEGUNDO O GRAU DE DEPENDENCIA DA 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM - HURNP 

 

Graus de dependência Características dos pacientes 

I 

Deambula sem auxílio; 
toma banho e se alimenta sozinho; 
sem desvios do comportamento; 
orientação e supervisão do auto-cuidado. 

II 

Necessita ou não de auxílio na deambulação, no 
banho e na alimentação; 
quantidade moderada de medicação, terapia 
endovenosa de rotina; 
cuidados pré e pós-operatórios de rotina; 
sem desvios do comportamento; 
orientação e auxílio do autocuidado. 

III 

Necessita de auxílio na deambulação; 
grande quantidade de medicação endovenosa; 
cuidados pré e pós-operatórios complexos; 
com ou sem desvios de comportamento; 
observações freqüentes das condições gerais dos 
pacientes. 

IV 

Acamado continuamente; 
higiene no leito/ alimentação por tubos ou nutrição 
parenteral total; 
requer medidas complexas para manutenção da 
vida; 
terapia endovenosa intensiva; 
complicação pós-operatória; 
inconsciente ou com desvios de comportamento. 

Fonte: Martins, E.A.P; Haddad, M.C.L.  Validação de um instrumento que classifica o 
paciente em quatro graus da assistência de enfermagem. Revista Latino-
americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v.8, n.2, p. 74-82, abril, 2000. 
 

 



 

ANEXO B 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

 

 



 

APÊNDICE A 

ENCAMINHAMENTO AO COMITÊ DE BIOÉTICA DA UEL 

À COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA 

Prezados senhores: 

Sou enfermeira do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná e 

docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Estadual de Londrina. Estou inscrita no programa de Pós- 

graduação da Universidade de São Paulo – Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto – curso de Doutorado na área Fundamental. 

Venho por meio desta, solicitar o parecer junto ao comitê de Bioética em 

Pesquisa para realização da seguinte trabalho: “AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS 

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM SEGUNDO O GRAU DE COMPLEXIDADE 

ASSISTENCIAL DOS PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO” 

Esta pesquisa terá como objetivo analisar se o tempo gasto na realização dos 

procedimentos de enfermagem influencia na qualidade da assistência prestada para 

os pacientes, classificados nos diferentes graus de dependência da assistência de 

enfermagem. Para chegar neste resultado, será necessário realizar a observação 

das atividades dos componentes da equipe de enfermagem, durante a realização de 

suas atividades diárias nos quatro turnos de trabalho. 

 Segue em anexo uma cópia do anteprojeto de pesquisa para apreciação, e 

coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 Sem mais, antecipadamente agradeço, 

_______________________________ 

Enfa. Eleine Martins 

Coren: 62387 – Pr 



 

APÊNDICE B 

CARTA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Sou enfermeira do Hospital Universitário Regional do Norte do 

Paraná e docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Estadual de Londrina. Estou inscrita no programa de Pós- 

graduação da Universidade de São Paulo – Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto – curso de Doutorado na área Fundamental.  

O trabalho de pesquisa é entitulado como: “AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM SEGUNDO O GRAU DE 

COMPLEXIDADE ASSISTENCIAL DOS PACIENTES INTERNADOS EM UM 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO”. Os dados serão coletados através da observação da 

equipe de enfermagem, durante a realização dos procedimentos de enfermagem 

(banho e curativos). Será contado as horas de enfermagem e associadas à 

qualidade do desempenho e ao grau de dependência que o paciente possuirá.  

Gostaria de pedir seu consentimento para incluí-lo em minha 

pesquisa. Responsabilizo-me em manter seu nome em sigilo, somente fazendo uso 

dos resultados obtidos durante a observação do seu desempenho durante a 

realização dos procedimentos. Também dizer-lhe que a não aprovação na 

participação deste trabalho não implicará em danos físicos, financeiros, morais, 

punitivos e sociais a sua pessoa nesta instituição. 

Eu, __________________________________________________- 

recebi as informações pela autora da pesquisa e consinto de livre e espontânea 

vontade colaborar com esta pesquisa. 

 

_____________________________                     ____________________________ 

Pesquisado                                                Eleine Martins 
Reg:  Pesquisadora 

                                                                Reg: 4346203-2 Pr 
                                                                Tel contato: 9996-1567 



APÊNDICE C 

CARTA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PACIENTE 
 

Sou enfermeira do Hospital Universitário Regional do Norte do 

Paraná e docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Estadual de Londrina. Estou inscrita no programa de Pós- 

graduação da Universidade de São Paulo – Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto – curso de Doutorado na área Fundamental.  

O trabalho de pesquisa é intitulado como: “AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM SEGUNDO O GRAU DE 

COMPLEXIDADE ASSISTENCIAL DOS PACIENTES INTERNADOS EM UM 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO”. Os dados serão coletados através da observação da 

equipe de enfermagem, durante a realização dos procedimentos de enfermagem 

(banho e curativos). Será contado as horas de enfermagem e associadas à 

qualidade do desempenho e ao grau de dependência que o paciente possuirá.  

Gostaria de pedir seu consentimento para incluí-lo em minha 

pesquisa. Responsabilizo-me em manter seu nome em sigilo, somente fazendo uso 

dos resultados obtidos durante a observação do seu desempenho durante a 

realização dos procedimentos. Também dizer-lhe que a não aprovação na 

participação deste trabalho não implicará em danos físicos, financeiros, morais, 

punitivos e sociais a sua pessoa nesta instituição. 

Eu, __________________________________________________- 

recebi as informações pela autora da pesquisa e consinto de livre e espontânea 

vontade colaborar com esta pesquisa. 

_____________________________                     ____________________________ 

Pesquisado                                                Eleine Martins 

Reg:  Pesquisadora 

                                                                Reg: 4346203-2 Pr 

                                                                Tel contato: 9996-1567 



 

GRAUS DE DEPENDÊNCIA DA  ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM                                                                     APÊNDICE D 

Atividade GRAU I GRAU II GRAU III GRAU IV 

Deambulação Sem auxílio Sem auxílio Com auxílio ou acamado 
temporariamente Acamado continuamente 

Banho Sem auxílio Sem auxílio Toma banho com auxílio Banho no leito 

Alimentação Sem auxílio Sem auxílio Com auxílio Por sondas ou nutrição 
parenteral total 

Comportamento Sem desvios Sem desvios Com desvios Inconsciente ou com desvios 

Autocuidado Orientação do autocuidado Orientação e supervisão do 
autocuidado Auxílio no autocuidado Dependente da execução do 

autocuidado 

Medicação 
Via oral (até 05 
medicamentos prescritos em 
24h) 

Via oral (mais que 05 
medicamentos prescritos em 
24 h) ou via parenteral (até 
05 medicamentos prescritos 
em 24h) 

Quantidade moderada de 
medicação por via parenteral 
(mais que 5 medicamentos 
prescritos  em 24h) 

Grande quantidade por via 
parenteral (mais que 03 
soros contínuos ou + de 10 
medicamentos prescritos via 
endovenosa) ou medicação 
endovenosa através de 
bomba infusora. 

Pré e pós operatório Sem cuidados pré e pós- 
operatório 

Cuidados pré e pós-
operatórios imediatos de 
cirurgia  de médio porte ou 
exames diagnósticos 

Cuidados pré e pós-
operatórios imediatos de 
cirurgia de grande porte e 
sem complicações 

Cuidados pós-operatórios 
imediatos de cirurgias 
complexas (cardíacas, renal, 
crânio) ou complicações pós 
cirúrgicas 

Manutenção da vida Não requer medidas 
complexas 

Não requer medidas 
complexas 

Não requer medidas 
complexas de manutenção 
da vida  

Requer medidas complexas 
para manutenção da vida  
(hemodiálise, ventilação 
mecânica, diálise peritoneal) 

Adaptado da Fonte: MARTNS, E.A.P.; Validação de um instrumento que classifica os pacientes nos quatro graus de dependência da assistência de enfermagem. Revista Latino-americana de 
Enfermagem, Ribeirão Preto, v.8, n.2, p.74-82, abril 2000. 



 

APENDICE E 
 

Universidade Estadual de Londrina 

Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná 

 
Iniciais do nome:______________________no de registro:___________ clínica:__________ 
Enfermaria/leito:__________________________ sexo:______________ idade___________ 
Diagnóstico médico:_________________________________________________________ 
Grau de dependência (adaptado de Martins e Haddad, 2000): ________________________ 

ITENS AVALIADOS NA OBSERVAÇÃO DO BANHO 
 

 

Preparação Sim Não 
Não se 
aplica 

Observação 

01. Apresenta-se para o paciente?     
02. Avalia as condições do paciente para checar o tipo de 
banho que será realizado?  

    

03. Explica o procedimento proposto (banho)?     
04. Prepara o ambiente de forma adequada (desligou o 
ventilador, diminuiu correntes de ar)? 

    

05. Trouxe todo material necessário para o banho?      
06. Retorna para dar o banho no paciente logo em seguida ao 
preparo do material para o banho? 

    

07. Providencia cadeira de rodas quando necessário?     
08. Mantém a privacidade do paciente?     

Tempo gasto: Início Término 

Encaminhamento ao banho de aspersão Sim Não 
Não se 
aplica 

Observação 

01. Orienta o paciente sobre a localização do banheiro?     
02. Acompanha o paciente até o banheiro?     
03. Orienta ou auxilia no transporte de drenos e soros?     
04. O paciente utiliza o vaso sanitário, antes, durante ou após 
o banho? 

    

05. O trabalhador espera o paciente no banheiro?     
06. Auxilia o paciente a se vestir, quando necessário?     
07. Orienta ou auxilia na higiene oral?     
08. Faz desinfecção concorrente do leito?     
09. Arruma a cama do paciente enquanto o mesmo toma 
banho? 

    

10. Arruma a cama do paciente enquanto o mesmo espera?     
11. A  cama do paciente é arrumada por um colega de 
trabalho, enquanto o trabalhador, que encaminhou o paciente,
fica a sua disposição? 

    

12. O paciente faz tricotomia facial durante o banho?     
13. O trabalhador auxilia o paciente a fazer a tricotomia 
facial? 

    

14. O trabalhador auxilia no retorno do paciente para seu 
leito? 

    

Tempo gasto:  Início Término 



 

Banho aspersão com auxílio de cadeira de 
banho 

Sim Não 
Não se 
aplica 

Observação 

01. A  transferência do paciente da cama para cadeira de 
banho foi realizado por uma pessoa? 

    

02. A   transferência do paciente da cama para cadeira de 
banho foi realizado por duas pessoas? 

    

03. Auxilia no  transporte de soros, drenos e sondas do 
paciente - 1 pessoa? 

    

04. Orienta o paciente quanto a  cuidados com soros, drenos 
e sondas? 

    

05. Protege áreas que não deverão ser molhadas durante o 
banho? 

    

06. Utiliza equipamento proteção individual (luvas e avental) 
para realizar o banho quando necessário? 

    

07. Auxilia no procedimento do banho?     
08. Acompanha o procedimento do banho?     
09. Faz desinfecção concorrente do leito?     
10. Arruma a cama do paciente enquanto o mesmo toma 
banho? 

    

11. Arruma a cama do paciente enquanto o paciente espera?     
12. A cama do paciente é arrumada por um colega de 
trabalho, enquanto o trabalhador , que encaminhou o 
paciente, fica a sua disposição? 

    

13. Orienta ou auxilia na higiene oral?     
14. O paciente faz tricotomia durante o banho?     
15. Auxilia o paciente a se vestir após o banho?     
16. Valoriza queixas de dor do paciente durante o 
procedimento? 

    

17. A  transferência do paciente da cadeira de rodas para 
cama foi realizado por uma pessoa? 

    

18. A   transferência do paciente da cadeira de rodas para 
cama foi realizado por duas pessoas? 

    

19. Organiza o ambiente após o término do banho?     
TEMPO Início: Término: 

Banho no leito Sim Não 
Não se 
aplica 

Observação 

01. Realizado por uma pessoa?     
02. Realizado por duas pessoas?     
03. Prepara o carrinho de banho individualmente?     
04. Utiliza carrinho de banho com materiais preparados 
coletivamente? 

    

05. Inspeciona as condições da pele durante o banho?    Quais regiões? 
06. Retira fralda e faz higiene parcial no paciente quando 
encontra-se muito encharcado de urina ou com fezes? 

    

07. Faz o banho no sentido céfalo-caudal?     
08. Troca a luva de banho para lavar as partes íntimas?      
09. Faz higiene oral durante o banho?     
10. Faz tricotomia facial durante o banho?     
11. Faz desinfecção concorrente do leito?      
12. Troca as roupas de cama do paciente após o banho?     
13. Os sacos coletores de drenos, sondas são substituídos se 
estiverem 2/3 de sua capacidade de armazenamento? 

    

14. Troca dispositivo urinário durante o banho?     
15. Valoriza queixas de dor do paciente durante o 
procedimento? 

    

16. Organiza o carrinho logo após o término do banho?     
Tempo gasto Início Término 

Identificação do(s) executante(s): 
1-) Sexo do trabalhador:                     Idade:                        Tempo de formado: 
Categoria profissional: ........................................... .......Tempo de trabalho na função: 



 

APÊNDICE F 
 

Universidade Estadual de Londrina 

Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná 

 
Iniciais do nome:______________________no de registro:___________ clínica:__________ 
Enfermaria/leito:__________________________ sexo:______________ idade___________ 
Diagnóstico médico:_________________________________________________________ 
Grau de dependência (adaptado de Martins e Haddad, 2000): ________________________ 
 

ITENS AVALIADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS 
 

 I – Preparação Sim Não 
Não se 
aplica 

Observação

01. Apresenta-se para o paciente se primeiro contato com o 
mesmo? 

    

02. Explica o procedimento proposto?     
03. Prepara o material para o curativo individualmente?     
04. Prepara o material para mais de um curativo?     
05. Aquece o soro fisiológico para limpeza da ferida?     
06. Lava as mãos antes de iniciar os curativos?     
07. Fez posicionamento do paciente para o curativo conforme 
necessidade? 

    

08. Mantém a privacidade e  respeita o pudor do paciente de 
acordo com necessidade? 

    

Tempo gasto: Início: Término: 

II - Execução dos procedimentos Sim Não 
Não se 
aplica 

Observação

01. Preparou o ambiente de forma adequada (desligou o 
ventilador, diminuiu correntes de ar)? 

    

02. Abriu o pacote de curativos de maneira correta?     

03 Conferiu o prazo de validade dos materiais utilzados?-     
04. Manteve o posicionamento/disposição dos materiais de 
forma adequada? 

    

05. Manteve o lixo em posição afastada da lesão  ou ao lado 
das pinças do primeiro tempo? 

    

06. Iniciou os curativos pela lesão menos  contaminada?     

07. Utilizou a solução prescrita para limpeza da lesão?     

08. Foi desprezada a primeira porção de PVPI, Safgel ou 
papaína tubo? 

    

09. Manteve seqüência lógica na realização do curativo, 
utilizando os tempos de pinças de acordo com a 
necessidade? 

    

10. Manteve o princípio científico de assepsia durante o 
curativo? 

   Em que 
momento 
perdeu? 

11. Utilizou a cobertura recomendada pelo enfermeiro ou 
seguiu a prescrição de enfermagem? 

    

12. Valoriza queixas de dor do paciente tomando conduta?    Qual conduta? 

Tempo gasto: Início: Término: 



 

III - Organização da unidade Sim Não 
Não se 
aplica 

Observação

01. Desprezou os materiais utilizados imediatamente após o 
término do curativo em seus lugares apropriados? 

    

02. Desprezou os materiais utilizados após o término de 
vários curativos realizados? 

    

03. Lavou as mãos ou utilizou álcool gel após o término de 
cada curativo? 

    

Tempo gasto: Início: Término: 
IV – Caracterização das lesões     

Quantas lesões tem o paciente? 

Tipos de lesões Sim Não 
Não se 
aplica 

Observação

1.1. Cirúrgicas     01. Lesões agudas 1.2. Traumáticas abertas     
2.1 Úlceras venosas     
2.2 Úlceras arteriais     
2.3 Úlceras por pressão     
2.4 Úlcera mista     

02. Lesões 
crônicas 

2.3 Úlcera diabética     

03. Inserções de 
drenos e cateteres  
 

3.1. Inserções de drenos de penrose, 
Kher e sucção, cateteres de intracaths, 
flebotomias, urostomias e nefrostomias, 
pinos, fios metálicos e cânulas 

    

Extensão da lesão Sim Não 
Não se 
aplica 

Observação

01. Pequena (até 05cm2)     
02. Média (até entre 05cm2  e 10 cm2)     
03. Grande (acima de 10cm2)     

Tipos de curativos 
Sim Não 

Não se 
aplica 

Observação

01. Aberto     
02. Fechado     

Materiais utilizados Sim Não 
Não se 
aplica 

Observação

01. Soro fisiológico     
02. PVPI, Safgel, papaína, dersani, TCM, alginato de cálcio     
03. Gaze     
04. Atadura de crepe, compressas, algodão ortopédico     
05. Coberturas industrializadas (hidrocolóides, hidrogel)      
06. Seringa + agulha     
07. Esparadrapo, micropore     

Local da lesão Sim Não 
Não se 
aplica 

Observação

01. Cabeça     
02. Tórax Anterior e/ou posterior     
03. Abdomem      
04. Membros superiores (braço, antebraço, mão)l     
05. Membros inferiores (coxa, perna, pé)     
06. Região  sacral, lombar, trocanter     
Identificação do executante: 
1-) Sexo do trabalhador:                   Idade:                        Tempo de formado: 

Categoria profissional: ................................................Tempo de trabalho na função: 



 

APÊNDICE G 
 
Universidade Estadual de Londrina 
Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DO BANHO 
 

Preparação DESCRITORES 

01. Apresenta-se para o paciente No primeiro contato, o trabalhador explicita seu 
nome, sua atividade e o que pretende fazer com o 
paciente. 

02. Avalia as condições do paciente para checar o 
tipo de banho que será realizado? 

Confirma com o paciente se as suas condições 
físicas equivalem ao tipo de banho prescrito na 
prescrição de enfermagem. 

03. Explica o procedimento proposto (banho) Quando é o primeiro contato do paciente com o 
procedimento, explica o procedimento, onde fica o 
banheiro e horário possível para o banho naquela 
unidade. 

04. Prepara o ambiente de forma adequada 
(desligou o ventilador diminuiu correntes de ar)? 

Prepara o ambiente para melhor conforto do 
paciente durante o banho, desligando ventiladores 
e diminuindo correntes de ar.Checa condições do 
banheiro e funcionalidade do chuveiro 

05. Trouxe todo material necessário para o 
banho? 

Separa o material que será utilizado no banho 
como sabonetes, toalha de banho, 
pijamas/camisolas, roupas de cama e baldes com
água quente. 

06. Retorna para dar o banho no paciente logo em 
seguida ao preparo do material para o banho? 

Retorna para dar o banho no paciente logo em 
seguida ao término do preparo de materiais e 
roupas sem desperdício de tempo ou 
intercorrências. 

07. Providencia cadeira de banho quando 
necessário? 

Providencia cadeira de banho para transporte do 
paciente da cama para o chuveiro e vice-versa 
quando necessário. 

08. Mantém a privacidade do paciente? O(s) trabalhador (es) de enfermagem não expõe o 
corpo do paciente durante o transporte e banho, 
respeitando seu pudor. Providencia biombos 
quando necessário. 

Encaminhamento ao banho de aspersão  
01. Orienta o paciente sobre a localização do 
banheiro? 

Indica onde estão localizados os banheiros 
possíveis de serem utilizados para banho e orienta 
a utilização do chuveiro. 

02. Acompanha o paciente até o banheiro? Dirige-se ao banheiro com o paciente, auxiliando 
no transporte de toalhas e roupas. 

03. Orienta ou auxilia no transporte de drenos e 
soros? 

Faz orientação do transporte ou auxilia o paciente,
promovendo o transporte de sistemas de 
drenagens e soros.  

04. O paciente utiliza o vaso sanitário, antes, 
durante ou após o banho? 

Após o paciente ser deslocado da cama para o 
banho, o mesmo utiliza o vaso sanitário antes, 
durante ou logo após o banho. 

05. O trabalhador espera o paciente no banheiro? Durante o banho, o trabalhador fica à disposição 



 

do paciente enquanto outro trabalhador arruma a 
cama ou o trabalhador se direciona ao banheiro 
para checar como está transcorrendo o banho 
pelo menos 02 vezes. 

06. Auxilia o paciente a se vestir, quando 
necessário? 

O trabalhador auxilia o paciente a se vestir,
quando o mesmo necessita de ajuda com drenos, 
sondas e soros, ou conforme debilidade física 

07. Orienta ou auxilia na higiene oral? O trabalhador orienta ou auxilia o paciente a fazer 
higiene oral logo após o banho. 

08.  Faz desinfecção concorrente do leito? Faz desinfecção concorrente do  leito do paciente 
com o produto utilizado rotineiramente na unidade.

09. Arruma cama do paciente enquanto o mesmo 
toma banho? 

Durante o banho, o trabalhador arruma a cama do 
paciente e pelo menos uma vez durante o 
procedimento direciona-se ao paciente,
investigando sua necessidade, segurança e 
estado físico. 

10. Arruma a cama do paciente enquanto o 
mesmo espera? 

O paciente ao retornar para o quarto, após o 
banho, aguarda o trabalhador arrumar sua cama. 

11. A cama do paciente é arrumada por um colega 
de trabalho enquanto o trabalhador que 
encaminhou o paciente fica a sua disposição? 

Enquanto o trabalhador de enfermagem se 
mantém com o paciente no banho, o colega de 
trabalho agiliza a arrumação da cama, trocando os 
lençóis. 

12. O paciente faz tricotomia facial durante o 
banho? 

Durante o banho, o paciente faz a tricotomia facial.

13. O trabalhador auxilia o paciente a fazer a 
tricotomia facial? 

Durante o banho o trabalhador auxilia o paciente a
fazer a tricotomia facial, se o mesmo julgar 
necessário. 

14. O trabalhador auxilia no retorno do paciente 
para o seu leito? 

Acompanha o paciente no retorno do leito, 
auxiliando no transporte de soros e sistemas de 
drenagens, demonstrando e direcionando o seu 
leito correto. 

Banho aspersão com auxílio de cadeira de 
banho  

01. A transferência do paciente da cama para 
cadeira de banho foi realizada por uma pessoa? 

O transporte de cadeiras de banho foi realizado 
por um trabalhador de enfermagem. O paciente 
auxilia o trabalhador de enfermagem na 
transferência da cama para cadeira. 

02. A transferência do  paciente da cama para 
cadeira de banho foi realizada por duas pessoas? 

Foram necessárias duas pessoas para realizar a 
transferência do paciente da cama para cadeira. 

03. Auxilia no  transporte de soros, drenos e 
sondas do paciente – 1 pessoa? 

O trabalhador de enfermagem checa as condições 
dos drenos e sondas para realizar o transporte 
adequado e carrega os soros abertos para infusão 
venosa. 

04. Orienta o paciente quanto a cuidados com 
soros, drenos e sondas? 

Orienta o paciente sobre os cuidados necessários 
com soros, drenos e sondas durante o banho. 

05. Protege áreas que não deverão ser molhadas 
durante o banho? 

O trabalhador protege as áreas do corpo do 
paciente que não deverão ser umidecidas durante 
o banho utilizando material adequado. 

06. Utiliza equipamento proteção individual (luvas 
e avental) para realizar o banho quando 
necessário? 

O trabalhador de enfermagem utiliza equipamento 
de proteção individual adequada de acordo com 
as condições do paciente (bactérias 
multirresistentes) para prevenir respingos. 

07. Auxilia no procedimento do banho? Auxilia a abrir o chuveiro, aquecer a água, manter 
a privacidade do paciente, lavar a região dorsal ou 



 

conforme necessidade do paciente. Dispõe de 
sabonete e toalha. 

08. Acompanha o procedimento do banho? Permanece à disposição do paciente durante seu 
banho e fica atento para eventuais solicitações e 
intercorrências com o paciente. 

09. Faz desinfecção do leito? Faz desinfecção concorrente do leito do paciente 
com o produto utilizado rotineiramente na unidade.

10. Arruma a cama do paciente enquanto o 
mesmo toma banho? 

Enquanto o paciente se mantém no banho, o 
trabalhador de enfermagem arruma seu leito, 
trocando os lençóis. 

11. Arruma a cama do paciente enquanto o 
paciente espera? 

O trabalhador de enfermagem leva o paciente até 
seu leito após o banho e o mantém aguardando na 
cadeira de banho, enquanto arruma seu leito, 
trocando os lençóis. 

12. A cama do paciente é arrumada por um colega 
de trabalho enquanto o trabalhador que 
encaminhou o paciente fica a sua disposição? 

Enquanto o trabalhador de enfermagem se 
mantém com o paciente no banho, o colega de 
trabalho agiliza a arrumação da cama, trocando os 
lençóis. 

13. Orienta ou auxilia na higiene oral? O trabalhador de enfermagem fornece material 
suficiente (toalha, pasta e escova de dentes)  para 
realização de higiene oral. 

14. O paciente faz tricotomia durante o banho? Durante o banho, o paciente faz a tricotomia facial.
15. Auxilia o paciente a se vestir após o banho? Logo após o banho, o trabalhador auxilia o 

paciente a se vestir conforme suas necessidades. 
16. Valoriza queixas de dor do paciente durante o 
procedimento? 

Se, durante o banho, o paciente queixar-se de dor 
ou desconforto ou o trabalhador perceber sinais de 
dor, valoriza a queixa, providenciando mudança de 
posição, medicação conforme prescrição médica 
ou segue a sugestão do paciente. 

17. A transferência do paciente da cadeira de 
banho para a cama foi realizada por uma pessoa?

O transporte de cadeiras de banho para a cama foi 
realizado por um trabalhador de enfermagem. O 
paciente auxilia o trabalhador de enfermagem na 
transferência da cadeira para a cama. 

18. A transferência do paciente da cadeira de 
banho para a cama foi realizada por duas 
pessoas? 

Foram necessárias duas pessoas para realizar a 
transferência do paciente da cadeira para cama. 

19. Organiza o ambiente após o término do 
banho? 

Mantém o paciente confortável no leito, devolve a 
cadeira de rodas no lugar de origem ou passa 
para outro colega, arruma o banheiro. 

Banho no leito  
01. Realizado por uma pessoa? Quando o preparo, organização e realização do 

banho no leito é feito por um trabalhador. 
02. Realizado por duas pessoas? Quando o preparo, organização e realização do 

banho no leito é feito por dois trabalhadores em 
concomitância. 

03. Prepara o carrinho de banho individualmente? O carrinho de banho é arrumado individualmente e 
há troca de materiais após o uso para cada 
paciente de acordo com a seqüência dos banhos. 

04. Utiliza carrinho de banho com materiais 
preparados coletivamente? 

Prepara o carrinho de banho para mais de um 
paciente, (coletivamente) e respeita a troca dos 
materiais utilizados para cada paciente.  

05. Inspeciona as condições da pele durante o 
banho? Quais regiões? 

Durante o banho, inspeciona as regiões do corpo 
que há maior probabilidade de desenvolver úlcera 
de pressão. 



 

06. Retira fralda e faz higiene parcial do paciente 
quando encontra-se muito encharcado de urina ou 
com fezes? 

Realiza uma limpeza prévia da região genital e 
áreas próximas quando o paciente estiver com 
fraldas encharcadas de urina ou com presença de 
fezes, antes de iniciar o banho propriamente dito. 

07. Faz o banho no sentido céfalo-caudal? Realiza o banho respeitando o sentido céfalo-
caudal. 

08. Troca a luva de banho para lavar as partes 
íntimas?  

Realiza a troca das luvas de banho ou materiais 
utilizados para o banho, respeitando a troca logo 
após ter lavado as partes íntimas. Ou orienta o 
paciente ao autocuidado quando possível. 

09. Faz higiene oral durante o banho? Realiza a higiene oral no início ou término do 
banho, respeitando as condições do paciente. 
Paciente sem dentes, utiliza gazes com solução 
dentifrícia. Paciente com boa condição da dentição 
utiliza pasta e escova. 

10. Faz tricotomia facial durante o banho? Faz tricotomia facial durante o banho. 
11. Faz desinfecção concorrente do leito? Faz desinfecção concorrente do  leito do paciente 

com o produto utilizado rotineiramente na unidade.
12. Troca as roupas de cama do paciente após o 
banho? 

Mantém a periodicidade de troca das roupas de 
cama do paciente após o banho. 

13. Os sacos coletores de drenos, sondas são 
substituídos se estiverem 2/3 de sua capacidade 
de armazenamento? 

Durante o banho, preocupa-se em trocar ou 
esvaziar os sacos coletores de drenos, sondas ou 
colostomias de acordo com a necessidade de 
esvaziamento. 

14. Troca dispositivo urinário durante o banho?  Durante o banho, faz troca do dispositivo urinário.
15. Valoriza queixas de dor do paciente durante o 
procedimento? 

Se durante o banho, o paciente queixar-se de dor 
ou desconforto ou o trabalhador perceber sinais de 
dor, valoriza a situação providenciando mudança 
de posição, medicação conforme prescrição 
médica ou segue a sugestão do paciente. 

16. Organiza o carrinho após o banho? Organiza o carrinho de banho após o término do 
procedimento. 

 
 



 

 

APÊNDICE H 
 
Universidade Estadual de Londrina 
Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DE CURATIVOS 
Preparação DESCRITORES 

01. Apresenta-se para o paciente se primeiro 
contato com o mesmo? 

Explicita seu nome, sua atividade e informa o que 
pretende fazer com o paciente. 

02. Explica o procedimento proposto? Quando é o primeiro contato do paciente com o 
procedimento, explica o procedimento, o local 
correto, horário possível para o curativo, materiais 
que serão utilizados. 

03. Prepara o material para o curativo 
individualmente? 

Organiza o carrinho de curativos para cada 
paciente de acordo com a seqüência de curativos.

04. Prepara o material para mais de um curativo? Prepara o carrinho de curativos para mais de um 
paciente, (coletivamente) e respeita a troca e 
descarte dos materiais utilizados para cada 
paciente.  

05. Aquece o soro fisiológico para limpeza da 
ferida? 

Dependendo do tipo de lesão em que será feita 
limpeza, aquece o soro fisiológico para limpar a 
lesão, conforme recomendado na literatura. 

06. Lava as mãos antes de iniciar os curativos? Realiza a lavagem das mãos com água e sabão 
ou higienização das mãos com anti-séptico, 
segundo técnica recomendada pela CCIH – HUL. 

07. Fez posicionamento do paciente para o 
curativo conforme necessidade? 

Posiciona o paciente adequadamente, facilitando o 
acesso à região do curativo e mantendo-o em 
posição confortável.  

08. Mantém a privacidade e respeita o  pudor do 
paciente de acordo com a sua necessidade? 

Expõe somente a área da lesão. Se a área for 
região de grande exposição ou área íntima, 
mantém um biombo durante a execução do 
procedimento. 

Execução dos procedimentos  
01. Preparou o ambiente de forma adequada 
(desligou o ventilador, diminuiu correntes de ar)? 

Prepara o ambiente para reduzir a disseminação 
de microrganismos durante a realização do 
curativo. Desliga ventiladores, diminui correntes de 
ar. 

02. Abriu os pacotes de curativos de maneira 
correta? 

Abre materiais (pacote de curativos, bacia estéril, 
cateter de irrigação) com técnica asséptica, 
respeitando as áreas estéreis. 

03. Conferiu o prazo de validade dos materiais? Antes de abrir o pacote de curativos confere a 
data de validade do mesmo. Confere o prazo 

04. Manteve o posicionamento/disposição dos 
materiais de forma adequada? 

Posiciona, no campo de curativos, as pinças dente 
de rato e Kocher e kelly e anatômica sobre o 
campo, respeitando os tempos dos curativos. 
Kocher e dente de rato (1o tempo) sempre mais 
próximas a lesão. 

05. Manteve o lixo em posição afastada da lesão 
ou ao lado das pinças do primeiro tempo? 

Mantém o lixo afastado da lesão e dos campos 
estéreis, de maneira que o lixo não cruze sobre o 
campo estéril. 

06. Iniciou os curativos pela lesão menos Quando o paciente tem mais de um curativo para 



 

 

contaminada? ser feito, segue a seqüência do menos 
contaminado para o mais contaminado. 

07. Utilizou a solução prescrita para limpeza da 
lesão? 

Observou na prescrição de enfermagem a 
recomendação de qual produto para a limpeza da 
ferida.  

08. Foi desprezada a primeira porção de PVPI, 
Safgel ou papaína tubo? 

Antes de usar o PVPI, Safgel ou papaína tubo,
despreza a primeira porção da almotolia ou do 
tubo que armazena o produto, quando os mesmos 
já foram abertos previamente. 
 

09. Manteve seqüência lógica na confecção do 
curativo, utilizando os tempos de pinças de acordo 
com a necessidade? 

Usa as pinças do primeiro tempo (kocher e dente 
de rato) para retirada do curativo antigo e as 
pinças do segundo tempo (Kelly e anatômica) para 
tratamento e confecção do curativo novo. Ou
utiliza luvas de procedimento para o primeiro 
tempo e um par de  pinças para o segundo tempo, 
tomando o cuidado de trocar as luvas ou tirá-las.  
 

10. Manteve o princípio científico de assepsia 
durante o curativo? 

Segue a seqüência do curativo da área limpa para 
a contaminada durante a execução do 
procedimento. Mantém as pinças estéreis. Não 
ocorre contaminação da lesão ou das pinças em 
nenhuma fase do curativo. 
 

11. Utilizou a cobertura recomendada pelo 
enfermeiro ou seguiu a prescrição de 
enfermagem? 

Avalia a fase em que a lesão se encontra e utiliza 
o produto adequado, seguindo a prescrição de 
enfermagem ou consultando o enfermeiro quando 
surgirem dúvidas. 
 

12. Valoriza queixas de dor do paciente, tomando 
conduta? 

Se durante o curativo, o paciente queixar-se de 
dor ou desconforto ou o trabalhador perceber 
sinais de dor, valoriza a situação providenciando 
mudança de conduta, medicação conforme 
prescrição médica ou segue a sugestão do 
paciente. 
 

Organização da unidade  
01. Desprezou os materiais utilizados 
imediatamente após o término do curativo em 
seus lugares apropriados? 

Descarta adequadamente o lixo comum, lixo 
contaminado e materiais pérfuro-cortantes, 
quando se tratar da técnica de limpeza pela 
técnica de irrigação. 
 

02. Despreza os materiais utilizados após o 
término de vários curativos realizados? 

Mantém os materiais corretamente armazenados 
após sua utilização para o descarte coletivo dos 
mesmos. Pacotes de curativos, envolvidos com 
os campos, lixos sem transbordar os resíduos e 
longe dos materiais estéreis ou são mantidos na 
parte inferior do carrinho utilizado para curativos.  
 

03. Lavou as mãos ao término de cada curativo ou 
utilizou álcool gel após o término de cada 
curativo? 

Lava as mãos ou passa álcool gel sempre ao 
término de curativo, após o descarte ou 
acondicionamento dos materiais sujos e antes de 
iniciar um novo curativo.  
 



 

 

Caracterização das lesões 
Tipos de lesões  

1.1 Cirúrgicas Lesões cirúrgicas com suturas lineares. 

01. Lesões agudas 1.2. traumáticas 

Considerar as lesões penetrantes, corto-contusas 
sem suturas, ferimentos por arma branca, fogo e 
queimaduras, que não tenham sido realizadas 
cirurgias. 

2.1. Úlceras venosas 
 

Úlceras provocadas pela dificuldade do retorno 
venoso em membros inferiores de localização 
distante dos artelhos. 

2.2. Úlceras arteriais 
 

Úlceras provocadas pela insuficiência arterial dos 
tecidos, normalmente localizada nas extremidades 
dos membros. 

02. Lesões crônicas 

2.3. Úlceras de pressão 
Ülceras em região de calcâneo, sacral, escapular, 
occipital, decorrentes de isquemia tecidual por 
compressão. 

03. Inserções de drenos e cateteres 

Considerar os curativos em inserções de 
dispositivos variados como: cateteres venosos 
centrais por punção ou dissecção, drenos 
(penrose, Kher, tórax, tubular, gastrostomia e 
sucção), sondas (cistostomias, urostomias, 
nefrostomias), pinos e fios metálicos e cânulas de 
traqueostomias. 

Extensão da lesão  
01. Pequena (até 05cm2) Até 05cm2  de extensão ou diâmetro. 
02. Média (até entre 05cm2  e 10 cm2) Entre 0,6 e 10cm2 de extensão ou diâmetro. 

 
03. Grande (acima de 10cm2) Acima de 10cm2   de extensão ou diâmetro. 

 
Tipos de curativos  

01. Aberto Segue a seqüência da realização do curativo e 
mantém a lesão aberta, sem a etapa da oclusão. 

02. Fechado Utiliza gazes, compressas ou ataduras para ocluir 
a lesão.  

Materiais utilizados  

01. Soro fisiológico  
02. PVPI  
03. Gaze  
04. Atadura de crepe  
05. Coberturas industrializadas  
06. Seringa + agulha   

Local da lesão  
01. Cabeça  
02. Torax anterior e/ou posteriro  
03. Abdomen  
04. Membros Superiores (braço, antebraço, mão)  
05. Membros inferiores (coxa, perna, pé)  
06. Região sacral, lomar, trocanter  

 
 
 


