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Atualmente vivemos uma época de rápidas transformações, 

globalização da economia e mudanças de comportamento das pessoas que, 

buscando a sua cidadania, exigem e cobram melhores produtos e serviços. 

 
Ecoa, freqüentemente em nosso cotidiano, a palavra qualidade 

em seus vários aspectos e para várias situações, talvez porque signifique 

sobrevivência e vise à redução de custos e à satisfação dos clientes. Várias 

instituições, inclusive as de saúde, tem se preocupado com o tema e muitas 

delas caminham na implantação de programas de qualidade nos seus processos 

de prestação de serviços, enfatizam melhorias contínuas de seus serviços por 

meio da utilização de método científico e monitorização dos dados que embasam 

as tomadas de decisões (SILVA; PINHEIRO, 2001). 

 
Definir qualidade em instituições de saúde não é uma tarefa 

simples, porém nos parece adequada a definição proposta por Deming (1990) 

como sendo a melhoria contínua, com ênfase nos processos e pessoas, 

marcada por princípios, idéias e crenças que buscam a satisfação dos clientes, 

dos trabalhadores, dos fornecedores e dos acionistas.  

 
Em nosso país, a qualidade em instituições de saúde ainda é 

uma realidade de poucas organizações (ZANON, 2001). 

 
Malik (1996) afirma que uma parcela da população brasileira 

enfrenta hoje uma situação caracterizada pelas dificuldades de acesso aos 

serviços de saúde, pela baixa qualidade da assistência prestada e pela 

fragmentação  do  tratamento.  Por muitas vezes, depara-se  com  situações  que  
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não respeitam os direitos e necessidades do ser humano ferindo sua dignidade. 

 
A autora ressalta que os serviços assistenciais desempenham 

uma função importante nas condições de saúde da população. Assim, a busca 

por estratégias que possibilitam melhorias na qualidade dos serviços prestados à 

população deve ser constante.  

 
A enfermagem, por se constituir o maior grupo de profissionais 

da saúde e que mantém um contato diário e por 24 horas ininterruptas com o 

paciente, promove a manutenção, recuperação e reabilitação da saúde por meio 

do cuidado, pode influenciar no julgamento dos pacientes sobre a qualidade dos 

serviços prestados. 

 
O enfermeiro, então, desempenha um importante papel no 

sentido de direcionar as ações de enfermagem para o atendimento das reais 

necessidades da população, imprimindo qualidade aos serviços.  Logo, a adoção 

de um referencial teórico de enfermagem, estabelece um arcabouço para o 

alcance da qualidade assistencial, uma vez que define um modelo que auxilia no 

planejamento voltado às necessidades do paciente, criando os parâmetros 

norteadores para o controle da qualidade da assistência prestada.    

 
Silva (1994, p.28) relata que 

 
[...] a intencionalidade de direcionar a prática assistencial para o 
alcance da qualidade vem de longa data, na enfermagem, porém 
a abordagem é perfunctória, por não possuir uma clara 
explicitação do significado desta qualidade, de estratégias que 
favoreceriam sua operacionalização, assim como dos 
mecanismos para controle e alcance de seus resultados. 

 



                                                                                                                                                         4 

                                                    
1 Introdução

Considerando os princípios teóricos da qualidade, o cuidar com 

qualidade apresenta-se como um conjunto de ações realizadas pelo profissional 

de enfermagem, devendo ser executado com conhecimento, habilidade e 

competência, objetivando o atendimento das necessidades do ser humano e as 

expectativas dos pacientes (SILVA, 1994).  

 
Importante ressaltar que, além da intencionalidade de cuidar com 

qualidade, a Lei nº 8.078 do Código do Consumidor promulgada em setembro de 

1990, legitima o direito dos usuários a serviços de qualidade e a obrigatoriedade 

do controle de qualidade e segurança (BRASIL, 1990). 

 
Silva (1994) constatou que as ações e estratégias voltadas para 

a análise e experimentação da qualidade na enfermagem têm maior impacto nos 

países de primeiro mundo, principalmente, nos Estados Unidos da América onde 

os programas foram desenvolvidos, observando-se os pressupostos teóricos da 

qualidade e os padrões estabelecidos pela Joint Comission on Acreditations of 

Health Care Organizations   —  JCAHO —  sendo denominados, genericamente, 

de garantia de qualidade. 

 
Para Jackson-Fankl (1990), a garantia de qualidade é um 

processo que deve ser planejado e sistematizado a fim de verificar, avaliar e 

monitorizar o cuidado de enfermagem, intervindo nos problemas identificados na 

assistência ao paciente. 

 
Garantir a qualidade no andamento do trabalho na enfermagem 

não é um processo simplificado, porém possível, desde que o enfermeiro tenha 
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conhecimento, capacidade criativa, determinação e, principalmente, acredite no 

controle da qualidade como um dos instrumentos necessários para o 

planejamento da assistência de enfermagem. 

 

Por meio do controle de qualidade da assistência de 

enfermagem torna-se possível ao usuário usufruir a excelência dos serviços 

obtidos por meio da medição e avaliação dos elementos estruturais e das metas 

dos processos de trabalho (SCHMADL, 1979). 

 

Concordamos com Miller e Rantz (1989), quando afirmam que o 

controle de qualidade das atividades de enfermagem possibilita aos enfermeiros 

uma avaliação permanente da prática assistencial, proporcionando excelência e 

satisfação pelos cuidados de enfermagem dispensados aos pacientes.  

 

Portanto, entendemos que para controlar a qualidade da 

assistência de enfermagem faz-se necessário um arcabouço político favorável, 

conscientização dos enfermeiros e desenvolvimento de instrumentos que 

monitorizem sistematicamente as práticas de enfermagem. 

 

Jones (1993) afirma que, a partir dos resultados da 

monitorização das atividades de enfermagem, o enfermeiro poderá recolher 

subsídios para fundamentação dos processos decisórios envolvidos na 

resolução de problemas e das mudanças a serem adotadas na prática 

assistencial, formalizando estratégias de ação, impulsionando inovações nas 

organizações de saúde.  
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Assim, para subsidiar a análise e a mensuração dos resultados 

da qualidade da assistência de enfermagem, faz-se necessário à elaboração de 

padrões e critérios de avaliação, utilizados como instrumentos de medida 

(LARSON; LIESK, 1992). 

 
Cianciarullo (1997) considera padrão assistencial o conjunto de 

características específicas ligadas aos aspectos cuidativos legitimados como 

princípios pelos enfermeiros, levando à determinação dos níveis (quali) 

quantitativos das ações de enfermagem preconizadas pela instituição. 

 
A American Nurses Association  —  ANA  —  recomenda que as 

avaliações da qualidade da assistência de enfermagem devem ser 

fundamentadas em critérios e os define como variáveis selecionadas como 

indicadores relevantes da qualidade da assistência de enfermagem (ANA, 1981).  

 
A Organização Mundial da Saúde  —  OMS  —  no documento 

Metas da saúde para todos (1985) estabelece, como uma das metas, a 

qualidade dos serviços, e propõe a adoção de métodos de monitorização 

sistemática dos cuidados a fim de permitir a avaliação e o controle como 

elementos permanentes das atividades profissionais (OMS, 1985). 

 
Desde 1978, o Ministério da Saúde considera a qualidade no 

desempenho das ações em saúde como um elemento diferenciador no processo 

de atendimento das expectativas dos clientes e usuários dos serviços de saúde 

e, com a OMS, publicou os Padrões Mínimos de Assistência de Enfermagem na 

prevenção,  promoção  e  recuperação  da  saúde  com  o  objetivo de  orientar a  
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qualidade e o controle das ações de enfermagem (BRASIL, 1978). 

 
Esforços devem ser empreendidos para implantar processos de 

controle da qualidade da assistência de enfermagem, que representem um 

instrumento gerencial de maneira sistematizada de coleta de dados, exercendo 

um papel preventivo e, que possibilitem a melhoria dos resultados finais. 

 

 
1.1  PROBLEMA,  JUSTIFICATIVA  E  HIPÓTESE 
 

Para a autora dessa pesquisa, durante sua trajetória profissional, 

a preocupação e o interesse pelo processo de enfermagem foram constantes. 

No desempenho das atividades como enfermeira no setor de Emergência 

Pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, da 

Unidade Pediátrica e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal   —  UTI NEO  —  

do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná — HURNP —, a 

sistematização da assistência de enfermagem norteou suas atividades 

profissionais. Trocas de experiências, conversas entre um plantão e outro, 

discussões, às vezes fervorosas com outras enfermeiras, propiciaram reflexões e 

um interesse ainda maior de aprofundar os estudos nesse tema.  

 
Há nove anos, foi convidada a ocupar o cargo de Coordenadora 

da Divisão de Enfermagem Materno Infantil do Hospital Universitário Regional do 

Norte do Paraná, sendo responsável pela gerência da assistência de 

enfermagem nos setores de Pediatria, Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, 

Maternidade, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Unidade de Cuidados 
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Intermediários Neonatal e Banco de Leite Humano. Naquela ocasião iniciou-se 

uma nova gestão no HURNP, sendo que na Diretoria de Enfermagem havia 

motivação e desejo de criar, implantar e implementar estratégias que 

contribuíssem para melhorar a qualidade da assistência de enfermagem, 

tornando-se um dos principais objetivos a serem alcançados. 

 

A metodologia da assistência de enfermagem foi implantada no 

HURNP há 22 anos e, no decorrer deste período, muitas reformulações e 

adequações foram realizadas visando aprimorar a metodologia.  Foi necessário a 

criação de um grupo voltado para o estudo da sistematização da assistência de 

enfermagem, o Grupo de Estudos em Metodologia da Assistência de 

Enfermagem — GEMA —,  composto por 21 enfermeiros do HURNP e dois 

docentes do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de 

Londrina  — UEL —. O grupo tinha como objetivos a reflexão da prática 

assistencial bem como a definição de normas para o aperfeiçoamento da 

elaboração da metodologia de assistência, uma vez que foi identificada a não 

padronização no preenchimento dos instrumentos utilizados pelos enfermeiros. 

Isso dificultava a verificação da qualidade da assistência prestada, favorecia a 

não individualização do cuidado e, ainda, possibilitava que o mesmo não fosse 

realizado por outros membros da equipe de enfermagem, uma vez que não 

estavam prescritos nos campos apropriados. 

 

Assim, os trabalhos desenvolvidos por esse grupo culminaram 

na elaboração de um manual que indicava as normas para o preenchimento 

correto das etapas do processo de enfermagem no HURNP, fundamentado na 
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teoria das necessidades humanas básicas preconizadas por Wanda A. Horta 

(1979), bem como nas discussões realizadas nos treinamentos e oficinas de 

capacitação para os enfermeiros. 

 
Estas oficinas de capacitação e os treinamentos foram 

realizados e coordenados pela Divisão de Educação e Treinamento do HURNP, 

tendo como parceiros os enfermeiros docentes do departamento de 

enfermagem. As oficinas tinham como objetivos a reflexão, socialização e 

conscientização dos enfermeiros sobre a importância das normas de 

padronização do preenchimento correto das etapas do processo de enfermagem, 

uma vez que representam os registros do trabalho realizado pelos enfermeiros e 

proporcionam visibilidade na atuação dos enfermeiros. 

 
Desde 1994, devido às dificuldades encontradas na execução da 

evolução de enfermagem, optou-se por desenvolver as etapas do histórico e da 

prescrição de enfermagem, embora nas unidades críticas como Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal, Pediátrica e de Adulto continua sendo realizada a 

evolução de enfermagem. 

 
Em 1998, a Diretoria de Enfermagem do HURNP criou a 

Assessoria   de   Controle   da   Qualidade   da   Assistência   de  Enfermagem  

—  ACQAE  —  que iniciou um serviço de avaliação da qualidade da assistência 

prestada ao paciente, utilizando como metodologia a auditoria retrospectiva 

operacional nas etapas do processo de enfermagem desenvolvido no HURNP. 

 
Após a implantação desse serviço, que se apresenta  como  uma  
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importante ferramenta gerencial, tenho recebido os relatórios de avaliação da 

qualidade da assistência de enfermagem prestada nos setores sob minha 

responsabilidade.  Ao realizar uma análise empírica desses relatórios constatei 

que existiam oscilações numéricas dos indicadores de qualidade utilizados no 

preenchimento da prescrição de enfermagem e que essas oscilações eram mais 

significativas na UTI NEO.  

 
Ressalta-se que o conceito de prescrição de enfermagem 

adotado pela ACQAE é o de Cianciarullo (2001) que a define como uma etapa 

do processo de enfermagem onde o enfermeiro decide sobre as condutas a 

serem implementadas com o objetivo de proporcionar uma assistência 

individualizada e de qualidade.  

 
Diante desse contexto, estabeleceu-se como problema para esta 

pesquisa: a elaboração da prescrição de enfermagem permite identificar os 

aspectos qualitativos da assistência de enfermagem prestada ao recém nascido?  

 
 
E como hipótese: o processo de avaliação da qualidade da 

elaboração da prescrição de enfermagem permite identificar se o padrão de 

qualidade, definido pelos enfermeiros da instituição, está sendo alcançado.  

 
Este estudo foi desenvolvido no sentido de demonstrar aos 

enfermeiros a importância da qualidade na elaboração da prescrição de 

enfermagem bem como a sua análise, reflexão e transformação das informações 

em ações que irão contribuir para modificar a realidade. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          2  Revisão da 
Literatura 
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2.1  QUALIDADE  E  O  PROCESSO  DE  ENFERMAGEM 

 
A trajetória conceitual da qualidade demonstra que a 

preocupação com a qualidade, principalmente dos produtos, foi amplamente 

difundida no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Edwards Deming e Josep 

Juran figuram como responsáveis pela introdução de uma nova filosofia de 

gestão: a Qualidade Total  (MIRANDA, 1994).  

 

Desde a década de 40, a partir do movimento pela busca da 

qualidade total no Japão, a onda da qualidade vem se expandido pelo mundo. As 

organizações contemporâneas não medem esforços no sentido de incorporar, 

desenvolver e implementar estratégias visando à qualidade de seus produtos ou 

serviços (ANTUNES, 1999). 

 

Na área da saúde a discussão pela qualidade dos serviços 

médicos teve como ponto inicial o relatório de Flexner, elaborado pelo médico 

norte-americano Abrahan Flexner, publicado em 1910. Após ter realizado um 

amplo estudo sobre as condições de ensino e formação médica nos Estados 

Unidos da América e no Canadá, o autor emite críticas e sugestões 

contundentes para a melhoria do ensino e desempenho da atividade médica 

(NOGUEIRA, 1994). 

 

Na enfermagem pode-se considerar que a questão da qualidade 

da assistência teve seu início com Florence Nightingale, na Inglaterra no século 

passado. Não bastasse sua atuação brilhante em prol dos seus semelhantes, ela 
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delineou o universo da atuação da enfermagem, propondo regras de condutas e 

ações para os profissionais (MATSUDA, 2002). 

 
Nogueira (1994) enfatiza esta afirmação quando comenta que ao 

falar de qualidade em saúde não se pode esquecer o esforço empreendido por 

Florence Nightingale (1820-1910), enfermeira inglesa, pioneira que implantou o 

primeiro modelo de melhoria contínua da qualidade em saúde, em 1854, 

fundamentada em dados estatísticos e gráficos. 

 
Ainda, o autor menciona que o resultado do desempenho de 

Florence na guerra da Criméia foi obtido por meio dos rígidos padrões sanitários 

e de cuidados de enfermagem que ela estabeleceu. 

 
De acordo com Cianciarullo (1997) pode-se afirmar que na 

enfermagem sempre existiu um controle informal da qualidade da assistência, 

demonstrado pela secular e freqüente preocupação dos enfermeiros em realizar 

suas atividades voltadas para o cumprimento de normas e procedimentos à 

risca, acreditando que assim, garantir-se-iam os resultados almejados. Na 

trajetória do tempo percebe-se que os enfermeiros, ao utilizarem um conjunto 

organizado das atividades de enfermagem denominado processo de 

enfermagem, procuraram desenvolver um sistema formal de avaliação da 

qualidade desenvolvida. 

 
Cerqueira (1977) ressalta que a maioria dos enfermeiros avalia 

empiricamente os cuidados de enfermagem prestados aos seus pacientes e os 

parâmetros  de  cuidados são aceitos e transmitidos por tradições e  informações  
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verbais.  

 
Na prática do exercício profissional, o enfermeiro ainda realiza 

cuidados rotineiros, pautados no cumprimento de ordens médicas, nas 

exigências e normas ditadas pela alta gerência, deixando em segundo plano o 

uso da administração para alcançar os objetivos da assistência de enfermagem. 

O exercício da função administrativa centralizada na assistência ao paciente, 

direcionado para a compreensão e conhecimento do paciente como pessoa e de 

suas necessidades específicas deve orientar as ações do enfermeiro na 

implementação de um método para sistematizar e organizar a assistência de 

enfermagem (TREVIZAN, 1988). 

 
A origem e a dimensão cultural da nossa profissão deixaram 

raízes profundas que nortearam e balizaram o padrão de organização do 

processo de trabalho da enfermagem. Porém, acreditamos estar buscando uma 

modificação desse processo fundamentado nos pressupostos de Trevizan 

(1988).  

 
A enfermagem evoluiu, e o processo de trabalho também. 

Atualmente, vivenciamos uma prática da enfermagem que acredita na 

Sistematização da Assistência de Enfermagem como um caminho para a 

realização do cuidado e da gerência. 

 
 Segundo Horta (1979, p. 22), o processo de enfermagem  “é a 

dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando à assistência 

ao ser humano”. Este processo está fundamentado nas necessidades humanas 

básicas. 
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Concordamos com Oliveira (1995) quando define processo de 

enfermagem como um instrumento essencial para a prática profissional 

fundamentado no raciocínio científico e também um importante recurso para 

assegurar a qualidade do atendimento ao cliente.  

 
Para Alfaro-LeFevre (2005) o processo de enfermagem é uma 

maneira  sistemática e dinâmica de realizar os cuidados de enfermagem 

promovendo, ainda, o cuidado humanizado orientado ao alcance dos resultados 

e de baixo custo.  

 
O enfermeiro ao assumir suas funções de coordenar a 

assistência de enfermagem, implementando-a por meio do planejamento, 

assegura o desempenho de suas atividades fundamentais, ou seja, atividades 

administrativas, assistenciais e de ensino e, assim, conseqüentemente provê 

melhor organização do trabalho da equipe, buscando concentrar seus esforços 

na realização de um objetivo comum que é de prestar assistência de 

enfermagem com qualidade (SILVA; TAKITO; BARBIERI, 1990).  

 

Ao prestar uma assistência de enfermagem com qualidade o 

enfermeiro deve ter claro que a qualidade não é uma meta, um objetivo a ser 

alcançado, mas, sim, representa um processo contínuo na busca de 

aperfeiçoamento, tendo como foco a prestação de serviço que atenda cada vez 

melhor a clientela que dele se utiliza (SILVA, 1994). 

 

A autora define qualidade em enfermagem como  “um conjunto 

de ações desenvolvidas pelo profissional, com conhecimento, habilidade, 
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humanidade e competência, objetivando o atendimento das necessidades e 

expectativas de cada paciente” (SILVA, 1994 p. 34). 

 
Padilha (1994) corrobora esta definição relatando que qualidade 

da assistência é atender o paciente individualmente, com competência técnico-

científica, garantindo um trabalho integrado e cooperativo, voltado a proporcionar 

as melhores condições de segurança. 

 
A introdução de todas as etapas que compõem o processo de 

enfermagem não é fácil de ser inserido no cotidiano das atividades do 

enfermeiro, uma vez que nas instituições a organização do processo de trabalho 

da enfermagem está centrada em modelo biologicista e cartesiano; porém, 

esforços e preocupação em prestar uma assistência com qualidade vêm 

gradativamente transpondo as dificuldades encontradas. 

 
O uso de metodologia de assistência de enfermagem na prática 

profissional garante a qualidade da assistência de enfermagem, pois, por meio 

das anotações na prescrição e evolução de enfermagem, todos os membros da 

equipe de saúde e de enfermagem tomam ciência das decisões, ações e 

resultados obtidos com os cuidados prestados para cada um dos pacientes 

internados (POTTER; PERRY, 1999). 

 
A sistematização da assistência de enfermagem é uma 

ferramenta fundamental para que a equipe desenvolva seu trabalho com 

qualidade. 

 
O processo de enfermagem representa uma estratégia que torna 
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possível a identificação das necessidades individuais do paciente, numa visão 

holística, e também sustenta as bases para a avaliação da assistência à medida 

que viabiliza a monitorização e documentação das ações e a visualização dos 

resultados (SILVA, 1994).  

 
A sistematização da assistência de enfermagem é o alicerce 

para a administração da assistência. Ela norteia a caracterização de recursos 

humanos e materiais, facilita a avaliação da assistência prestada, o que permite 

verificar o alcance de padrões mínimos de assistência (KURCGANT, 1991). 

 
A autora descreve alguns agentes que valorizam e legitimam a 

assistência de enfermagem sistematizada, tais como: comunicação, uma vez 

que o seu registro atua como intercomunicação para a equipe realizar suas 

atividades de forma individualizada e contínua; educação continuada, pois ao 

reunir sua equipe o enfermeiro fornece informações e também ouve seus 

colaboradores e acrescenta as suas observações para que juntos possam 

avaliar as condutas de enfermagem, solucionando dúvidas e acrescentando 

novos conhecimentos; age como catalisadora de atividades, visto que com o 

planejamento seguro e adequado de suas atividades a equipe poderá dispender 

de maior tempo para desempenhar seu trabalho, caso todas as atividades 

estejam prescritas e registradas individualmente, dispensando anotações em 

outros locais; indicadora de controle de avaliação, pois retrata a qualidade do 

atendimento prestado ao paciente, refletindo o grau de capacitação da equipe, 

disponibilizando dados para pesquisa, funcionando, também, como um 

instrumento de supervisão.  
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Migliozzi (1990) e McHugh (1991) acreditam que existe uma 

correlação estreita entre o controle de qualidade e o processo de enfermagem já 

que o processo propõe uma metodologia para identificação dos problemas do 

paciente, sistematização para o planejamento e implementação das ações a 

serem executadas no ato do cuidar, criando, assim, mecanismos que permitem o 

controle das ações de enfermagem.  

 

Para que o enfermeiro possa prestar uma assistência 

competente faz-se necessário não só conhecimentos e habilidades, mas também 

o componente ético e humano. É preciso que saiba identificar as necessidades e 

expectativas do paciente, planejar, prescrever, implementar e avaliar a 

assistência realizada.Isto só é possível por meio de um método sistematizado, 

ou seja, pelo processo de enfermagem, uma vez que viabiliza a realização das 

ações bem como seus registros, favorecendo o controle da qualidade da 

assistência de enfermagem (CIANCIARULLO; FUGULIN; ANDREONI, 1998). 

 

Segundo a Lei 7.498/98, do exercício profissional de 

Enfermagem, em seu artigo 11, uma das atividades privativas dos enfermeiros é 

a elaboração da prescrição de enfermagem que compõe uma das etapas do 

processo de enfermagem (COREN, 2004). Assim, acreditamos que a análise da 

prescrição de enfermagem possibilitará uma reflexão e ação que irão impulsionar 

o aprendizado e modificar a realidade apresentada.  

 

Cianciarullo et al. (2001, p.185) definem a “prescrição de 

enfermagem como a etapa do processo de enfermagem na qual o enfermeiro 
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decide acerca das condutas a serem implementadas, objetivando uma 

assistência individualizada e de qualidade”. 

 
O enfermeiro no seu cotidiano de trabalho muitas vezes constrói 

mentalmente os passos que precedem a elaboração da prescrição de 

enfermagem e acaba por não refletir sobre a importância da monitorização desse 

processo. 

 
A realização de uma análise minuciosa e efetiva produzirá 

modificações significativas no processo de trabalho da enfermagem, bem como 

um aprimoramento das atividades técnicas científicas do enfermeiro e da sua 

equipe de trabalho.  

 
Gil (1999, p.24) recomenda que devemos 

 
[...] realizar bem, com a melhor qualidade possível as ações que 
planejamos ou programamos. Para isso precisamos acompanhar 
ou monitorizar todos os movimentos ou passos de nossas ações 
durante a sua execução, a fim de identificarmos possíveis falhas 
no decorrer do processo. 

 

 
Assim, diante desta concepção, a análise dos dados de 

realidade é elemento fundamental. Neste sentido Araújo, Simões e Silva (1978, 

p. 460) afirmam que  “verificar sem interpretar, sem orientar e sem criticar é 

tarefa ineficaz e não interessa aos métodos científicos. Os fatos são analisados 

detalhadamente, incluindo as condições favoráveis à melhoria do serviço”.  

 
Para tanto, o enfermeiro deve avançar, transpor paradigmas e 

resignificar a sua prática de organização e supervisão da equipe de enfermagem. 



                                                                                                                                                         20

                                                    
2 Revisão da Literatura

Silva e Pinheiro (2001) acreditam que o enfermeiro deve 

modificar suas concepções e deixar de ser aquele que busca apurar e registrar 

falhas, penalizando os culpados e agir como líder da equipe de enfermagem, 

procurando descobrir e eliminar as falhas, estimulando a participação do pessoal 

na solução dos problemas e na melhoria contínua dos processos de trabalho, 

desenvolvendo as pessoas de sua equipe.  

 

 
2.2  INDICADORES   DE   QUALIDADE 
 

A situação do sistema de prestação de cuidados à saúde, 

mesmo com o grande desenvolvimento tecnológico, tem apresentado problemas 

nos processos de cura e tratamento da saúde da população (MALIK; 

SCHIESARI, 1998). 

 
Existem esforços e preocupações de algumas organizações para 

melhorar a qualidade do atendimento prestado à população, porém ainda 

assistimos episódios que nos causam perplexidade. 

 
Matsuda (2002) relata que existe uma necessidade cada vez 

maior de se quantificar os produtos e para isto é necessária, por parte dos 

fornecedores, a elaboração de indicadores e padrões que possibilitem a 

estruturação do serviço, facilitando o acompanhamento, a avaliação e o 

replanejamento dos processos.  

 
A enfermagem como prestadora de serviços em saúde não fica 

alheia a essa necessidade. Para avaliar a qualidade da assistência de 
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enfermagem é fundamental traduzir os conceitos e definições gerais em critérios 

operacionais, parâmetros e indicadores, validados e calibrados pelos atributos da 

estrutura, do processo e dos resultados (DONABEDIAN, 1980). 

 
Fundamentada nos conceitos da ANA (1981) sobre critérios, 

Cianciarullo, Gualda e Melleiro (1998, p. 23) os definem como sendo “as 

variáveis selecionadas como indicadores relevantes da qualidade da assistência 

de enfermagem”. 

 
Importante também é considerar a conceituação sobre os 

indicadores de qualidade da assistência de enfermagem. 

 
Para Saraceno e Levav (1992), indicadores são variáveis que 

medem quantitativamente as variações no comportamento dos critérios de 

qualidade pré-estabelecidos. É a variável que descreve uma realidade, devendo, 

para isso,  ter as características de uma medida válida em termos estatísticos. 

 
Assim, um indicador deve possuir determinadas características, 

a saber: 

 

1º) EXATIDÃO: possibilidades mínimas de erro; 

 
2º) CONFIABILIDADE: uma vez que medidas iguais podem ser 

obtidas por diferentes pesquisadores, diante de um mesmo 

evento; 

 

3º) SIMPLICIDADE: registros e medidas sem dificuldade; 
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4º) PERTINÊNCIA: estar correlacionado ao fenômeno ou critério 

que se está examinando; 

 

5º) VALIDADE: mensurar efetivamente o fenômeno ou critério; 

 
6º) SENSIBILIDADE: diagnosticar as variações no comportamento 

do fenômeno que se examina.   

 

Os indicadores propiciam as informações necessárias e 

mensuráveis para descrever tanto a realidade como as modificações pertinentes 

à presença do serviço ou da assistência (SARACENO; LEVAV, 1992; GASTAL, 

1995). 

 
A utilização de padrões permite o estabelecimento de 

indicadores, bem como o acompanhamento e monitoração de sua evolução em 

um determinado período de tempo ou por um logo período. 

 
Os indicadores são marcadores da saúde, performance de 

serviços ou disponibilidade de recursos definidos para permitir a monitorização 

de objetivos, alvos e performance (WORLD  HEALTH  ORGANIZATION, 1996).  

 
Bittar citando Burmester (1996, p.86) 

 
[...] indicadores são representações, quantitativas ou não, de 
resultados, ocorrências ou eventos de um sistema. Constitui um 
instrumento gerencial de mensuração, sem o qual é impossível a 
avaliação criteriosa de qualidade ou produtividade. 

 

 
Alguns aspectos são importantes na determinação dos 

indicadores de enfermagem. Estes devem emergir do contexto e da necessidade 
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em que atuam a fim de que sejam monitorados, avaliados e a sua eficácia é 

alcançada quando são elaborados de forma simples, clara e objetiva, inserindo o 

cliente, o profissional e os recursos disponíveis na instituição (MATSUDA, 2002). 

 
A partir das considerações desses autores, por meio dos 

indicadores de saúde é possível determinar o impacto que os serviços de saúde 

têm sobre a saúde da população, bem como evidenciar a qualidade e 

quantidades produzidas. 

 
Saupe, Horr e Cerqueira (1983, p. 88) apontam que “os 

indicadores medem ou avaliam se os padrões estão sendo executados na 

prática”. Em decorrência disto, estes são elaborados a partir dos padrões 

implantados. 

 
O termo padrão é definido por Donabedian (1980) como valor ou 

quantidade precisos que viabilizam a determinação do nível de qualidade 

adequado, aceitável ou ótimo. 

 
Para Cianciarullo (1997), padrão á a expressão de um 

determinado nível de assistência considerado adequado e passível de ser 

atingido no processo da assistência como um todo, enquanto os critérios são 

variáveis selecionadas como indicadores importantes da qualidade da 

assistência de enfermagem. 

 
Marquis e Huston (1999) conceituam um padrão como uma 

condição ou nível de excelência inicial predeterminada que envolve um modelo a 

ser seguido e praticado. Os padrões possuem características definidas, são 
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determinados por uma autoridade ou um colegiado de especialistas e são 

difundidos, discutidos e revisados com os demais colaboradores da instituição. 

Uma vez que os padrões são utilizados como instrumentos de medida precisam 

ser passíveis de mensuração. 

 
Os autores comentam ainda que desde a década de 30, a ANA 

está empenhada no estabelecimento de padrões profissionais, haja vista que, 

em 1973, elaborou os Padrões para a Prática de Enfermagem que possibilitam 

um meio para avaliar a qualidade da assistência de enfermagem que o cliente 

está recebendo, sem considerar se o serviço é realizado apenas por um 

enfermeiro ou por um enfermeiro auxiliado por um profissional de nível médio. 

 
Entendendo que não é possível existir apenas um conjunto de 

padrões, cada organização e profissão devem determinar padrões e objetivos 

que vão nortear os profissionais quando do provimento de atendimento seguro e 

eficaz (HADDAD, 2004). 

 
Concordamos com o conceito de Donabedian (1980) quando diz 

que para facilitar a realização da análise do processo de enfermagem é 

necessária a explicitação dos critérios e, assim, com a determinação dos 

padrões e critérios, é possível gerar indicadores.  

 
A fim de implementar o controle da qualidade, o estabelecimento 

de padrões assistenciais é de fundamental importância, uma vez que auxiliam na 

monitorização dos indicadores da qualidade da assistência. 

 
Novaes  e  Paganini (1992),  em publicação da Organização Pan  
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Americana de Saúde   —  OPS  —, para fins de Acreditação Hospitalar na 

América Latina e Caribe, relatam a importância do estabelecimento de 

indicadores de qualidade para a avaliação de estabelecimentos de saúde. Para 

tanto, é necessária a verificação de dados mais significativos da realidade, que 

possibilitarão chegar a conclusões e resultados de maneira mais simples e 

eficaz. Afirmam ainda, que indicadores qualitativos devem ser estabelecidos e 

avaliados, por meio da observação, uma vez que essa observação dos dados 

presume condições de qualidade. 

 
No cotidiano de trabalho da enfermagem, encontramos um 

modelo de assistência atrelado a fatores socioculturais que tem dificultado o 

desenvolvimento da profissão no quesito qualidade do serviço. É necessário que 

o enfermeiro assuma uma postura pró-ativa a fim de desvencilhar-se de papéis 

burocráticos que o atual processo de trabalho insiste em lhe impor 

(CIANCIARULLO; FUGULIN; ANDREONI, 1998). 

 
Uma postura que, segundo Trevizan (1988), seria a de um 

profissional autodeterminado a assumir suas funções e adequar princípios e 

medidas administrativas à resolução de problemas específicos e não apenas ser 

um mero executor de tarefas, ou normas.Afirma ainda, a necessidade do 

enfermeiro ser criativo, prestar assistência voltada para as necessidades de cada 

paciente, de se manter atualizado, elaborando pesquisas e colaborando nas 

atividades de educação continuada. 

 
Para Matsuda (2002) compete ao enfermeiro diversas atividades 

para administrar a assistência de enfermagem aos seus pacientes, que se não 
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forem planejadas, executadas e avaliadas de forma criativa, segura e racional, 

poderão levá-lo a uma atuação de suporte e não de interdependência. 

 
A importância dos indicadores, ao nosso ver, transcende a 

avaliação da qualidade da assistência e se apresenta como uma ferramenta 

gerencial eficaz para o planejamento da assistência, da tomada de decisões e, 

também, para estruturação de um serviço. 

 
Concordamos com Matsuda (2002, p. 40), quando relata que 

 
Os indicadores devem ser considerados também como meios de 
comunicação e desenvolvimento do serviço. Assim, para o seu 
estabelecimento e uso, além daquelas dimensões concernentes 
a estrutura, processo e resultado, no que tange ao trabalho em 
saúde, que em princípio têm como objetivo assistir o ser humano 
na sua integralidade em tempo restrito e atuação efetiva faz-se 
mister a presença de elementos que congreguem aspectos 
humanos (interação e humanização), científicos (pesquisas, 
utilização dos resultados e divulgação) e profissionais 
(participação em órgão de classe, comissões e diretorias). 
 
 

Acreditamos que a análise dos indicadores de qualidade 

utilizados no preenchimento da prescrição de enfermagem, proposta desse 

estudo, irá contribuir para que os enfermeiros avaliem a importância da 

monitorização da assistência, bem como a incorporação dos resultados contidos 

nos relatórios de qualidade, gerados pela Assessoria de Controle da Qualidade 

da Assistência de Enfermagem   —  ACQAE  —, como ferramenta gerencial 

eficaz. 
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2.3  PROCESSO  DE  AVALIAÇÃO  DOS  RESULTADOS 

 
Para Zanon (2001), avaliar está atrelado a estimar, apreciar ou 

julgar algo, relacionando-o com critérios e valores semelhantes que venham 

servir de parâmetros. 

 
As formas que os processos de avaliação podem acontecer são 

variadas, porém a essência está vinculada à necessidade de parar frente a uma 

situação e pensar, sistematicamente, sobre o que fazer para identificar, 

compreender, elucidar os obstáculos, as deficiências, os desvios, bem como 

pesar as facilidades, potencialidades, oportunidades e, assim, propor 

modificações, ajustes e criar as inovações necessárias que assegurem a 

melhoria da qualidade. 

 
A avaliação deve ser compreendida como estratégia de 

mudança da realidade, é uma estratégia metodológica e processual de 

interpretação e julgamento de dados qualitativos e quantitativos para atribuição 

de valor e deve ser fundamenta em padrões e critérios pré-determinados (ZANEI 

et al., 2000).  

 
Cianciarullo (2001) esclarece que métodos são procedimentos e 

ações utilizadas para atingir um resultado, e processo diz respeito a uma série 

de ações intencionais normalmente voltadas para a produção de alguma coisa. 

Assim, o ato de avaliar pressupõe a existência de fim, ou seja, um padrão a ser 

atingido por meio de interpretação dos resultados da análise realizada frente aos 

critérios   estabelecidos,   que  irão  produzir   indicadores  específicos  a  fim  de  
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subsidiar a modificação das práticas assistenciais.  

 
A definição para Zanei et al. (2000) do significado de avaliar em 

enfermagem, consiste na realização de um levantamento ou verificação dos 

procedimentos e resultados provenientes do atendimento das necessidades 

básicas da pessoa humana. Deve ser um processo contínuo, desenvolvido pelo 

enfermeiro, que utiliza a observação e a alimentação retroativa proveniente do 

paciente, da família e da equipe com o objetivo de aperfeiçoar o processo de 

atendimento global, curativo e reabilitador. 

 
A preocupação com a avaliação em saúde data de 1700a.C., 

quando foram descritas, no Império Babilônico, sanções decorrentes da baixa 

qualidade de assistência à saúde. Desde então, muitas concepções e estruturas 

cognitivas foram desenvolvidas a fim de organizar o conhecimento nesta área 

(CIANCIARULLO, 2001). 

 
Nogueira (1994), fazendo uma retrospectiva histórica, encontra 

na Grécia antiga os filósofos clássicos que já se referiam ao uso de padrões de 

conhecimento na área médica. Platão, em alguns de seus discursos, apontava 

para conceitos de excelência e para a importância das comparações destes 

entre si e, principalmente, com o que era tido como padrão para tal. 

 
A corrente de avaliação da qualidade em saúde mais conhecida 

é representada pelos trabalhos de Donabedian (1980), que foi o primeiro autor a 

propor as estratégias de avaliação com três enfoques que ele representa ligados 

da seguinte forma: ESTRUTURA     PROCESSO  RESULTADOS. 
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O componente estrutura corresponde aos recursos necessários 

ao processo assistencial, considerando a área física, pessoal (número, tipo e 

qualificação), recursos materiais e financeiros, sistemas de informações e 

instrumentos normativos técnico-admistrativos. A existência de uma estrutura 

adequada possibilita um bom desempenho nas áreas de processo e de 

resultados.  

 
O componente processo caracteriza-se pelas atividades 

profissionais e ocupacionais no âmbito do serviço ou ação analisados, incluindo 

as formas utilizadas para a identificação dos problemas e/ou necessidades dos 

pacientes e as inter-relações entre estes e a equipe de saúde. 

 
O componente resultado corresponde às conseqüências das 

atividades do serviço de saúde ou do profissional em termos da melhoria do nível 

de saúde, da capacidade funcional restaurada ou alívio de sintomas e pela 

satisfação dos usuários. 

 
Destaca, ainda, que seria importante existir uma estreita relação 

entre aqueles que produzem e aqueles que planejam e dirigem e, como na 

saúde buscamos a inter e a multidisciplinariedade, assim também deveria ser 

quando falamos em garantia de qualidade.  

 
O processo de avaliação é fundamental para verificar os 

resultados alcançados pelas estratégias implantadas na instituição, visando à 

melhoria da qualidade da assistência (VAZ; BARROS, 1997). 

 
Para Silva (1994, p.32), implementação do controle da qualidade  
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da assistência em enfermagem deve observar algumas etapas, além da 

explicitação das características da qualidade e dos objetivos da assistência, a 

saber: 

 

 estabelecimento de padrões assistenciais; 

 
 identificação das necessidades e expectativas dos clientes; 

 
 sistematização para o planejamento e implementação da 

assistência; 

 
 auditoria do processo assistencial; 

 
 recursos humanos qualificados e compromissados para o 

desenvolvimento das ações assistenciais em consonância 

com o estabelecido. 

 

A mensuração da qualidade da assistência de enfermagem pode 

ser um caminho que contribui para uma enfermagem científica, a qual precisa de 

ações comprovadas que visem à construção do saber científico (KURCGANT, 

1991).  

 
Como uma das ferramentas necessárias para trilhar este 

caminho, Iyer, Taptich e Bernocchi-Losey (1993) acreditam que por meio do 

processo de enfermagem, podemos definir o alcance da prática de enfermagem 

e avaliar a qualidade da assistência prestada, já que esse processo proporciona 

a continuidade dos cuidados.  
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Ainda, Naylor, Munro e Brooten (1991) e Jones (1993), salientam 

que há necessidade de uma maior ênfase na mensuração dos resultados  e uma 

conexão desses com o desenvolvimento das práticas de enfermagem. 

 
A qualidade e a quantidade dos esforços voltados para a 

mensuração da avaliação de resultados, principalmente em relação à maneira 

pela qual se relacionam com a eficácia da enfermagem, têm aumentado 

significativamente e a tendência é aumentar ainda mais a partir do momento em 

que os enfermeiros tentam documentar o valor dos programas e dos serviços de 

enfermagem (WALTZ; SYLVIA, 1991).  

 
Um dos principais aspectos do processo de controle 

fundamenta-se pela forma, estrutura e potencialização dos resultados obtidos 

por meio de análise dos processos cuidativos no âmbito institucional. A 

habilidade de usar os resultados obtidos parece ser tarefa tão difícil quanto a 

execução do plano de implementação (CIANCIARULLO; FUGULIN; ANDREONI, 

1998).  

 
Ressaltamos que no processo de controle da qualidade da 

assistência, o envolvimento das equipes em toda a trajetória de desenvolvimento 

é fundamental; a equipe precisa estar comprometida, coesa e estimulada para 

propor estratégias criativas para a resolução dos problemas. 

 
A partir do entendimento da importância da avaliação da 

qualidade da assistência prestada, os resultados serão os fundamentos, o 

arcabouço, a instrumentalização que possibilitará a tomada de decisões e o 
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redirecionando de ações visando à melhoria da qualidade da assistência de 

enfermagem. 

 

Portanto, são necessários o comprometimento e a atitude do 

enfermeiro nesse processo como agente transformador da realidade, afinal, a 

qualidade do serviço também depende do profissional que o produz. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
3  Objetivos 
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3.1  GERAL 

 
 Analisar os indicadores de qualidade da elaboração da 

prescrição de enfermagem em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal de um hospital universitário público, no 

período de 2001 a 2003. 

 

 
3.2   ESPECÍFICOS 

 
 Analisar os resultados dos relatórios elaborados pela 

Assessoria de Controle da Qualidade da Assistência de 

Enfermagem referentes à auditoria retrospectiva realizada 

nas prescrições de enfermagem da Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal de um hospital universitário público, no 

período de 2001 a 2003. 

 

 Comparar os resultados dos indicadores de qualidade 

utilizados na elaboração da prescrição de enfermagem em 

uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um hospital 

universitário público, no período de 2001 a 2003. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      4  Procedimentos  
                         Metodológicos 
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4.1 TIPO   DO   ESTUDO 

  
Trata-se de um estudo descritivo que analisa os indicadores de 

qualidade utilizados na elaboração da prescrição de enfermagem em uma 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal no Hospital Universitário Regional do 

Norte do Paraná  —  HURNP  —, nos anos de 2001, 2002 e 2003, utilizando o 

método quantitativo e o referencial teórico da auditoria retrospectiva de processo.  

 

Para Marconi e Lakatos (1999), a pesquisa descritiva delineia o 

que é, e aborda, também, quatro aspectos: descrição, registro, análise e 

interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no 

presente. 

 

Segundo Rampazzo (2002), a pesquisa descritiva observa, 

registra, analisa e correlaciona atos ou fenômenos do mundo físico e, 

especialmente, do mundo humano sem que haja interferência do pesquisador. É 

um método que procura desvendar, com a precisão possível, a freqüência com 

que um fenômeno acontece, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 

características.  

 

Polit e Hungler (1995) relatam que o método quantitativo 

compreende a coleta sistemática de informações numéricas, preservando as 

condições de muito controle, além da análise dessa informação por meio de 

procedimentos estatísticos. 
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A  auditoria  retrospectiva consiste na análise da relação entre os 

critérios estabelecidos e os dados encontrados na revisão dos prontuários após 

a alta do paciente (CIANCIARULLO; FUGULIN; ANDREONI, 1998).  

 

 
4.2  LOCAL   DO   ESTUDO 

 
O estudo foi realizado no Hospital Universitário Regional do 

Norte do Paraná  —  HURNP  —, que é um hospital-escola público com 294 

leitos, todos à disposição do Sistema Único de Saúde  — SUS —. Atende no 

nível ambulatorial e de internamento todas as especialidades médicas e possui 

equipamentos de alta tecnologia instalados em uma construção antiga e com 

várias adaptações.  

 
O HURNP conta com unidades de internação médico cirúrgicas, 

pronto socorro, unidade de atendimento a pacientes com moléstias infecto-

contagiosas, maternidade para gestantes de alto risco, unidades de tratamento 

intensivo para adultos, neonatos e pediátricos, sete salas de cirurgias, unidade 

de recuperação anestésica, dentre outros serviços. O atendimento ambulatorial é 

realizado nas instalações do Ambulatório do Hospital de Clínicas —  AHC  —, 

localizado no campus da Universidade Estadual de Londrina  — UEL  —, distante 

12Km do HURNP. 

 
Conforme relatório anual do setor de estatística do HURNP, em 

2003, foram realizados 135.739 atendimentos ambulatoriais, foram internados 

12.412 pacientes, realizados 60.338 atendimentos no pronto socorro e 6.926 
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cirurgias.  A média de ocupação de seus leitos foi de 90,6%, o tempo médio de 

permanência foi de sete dias, a taxa de mortalidade geral foi de 5,37%, a taxa de 

mortalidade pós-operatória foi de 1,30% e os índices de infecção hospitalar 

encontraram-se em 5,02%, considerados adequados para hospitais escolas 

(HURNP, 2003a).  

 
A Diretoria de Enfermagem contava com um quadro de recursos 

humanos de 839 servidores, sendo 103 enfermeiros, 40 técnicos de 

enfermagem, 447 auxiliares de enfermagem e 85 atendentes. Ressaltamos que, 

do número de atendentes, 76 já concluíram o curso de auxiliar de enfermagem, 

porém, permanecem nessa categoria por ser um hospital público e a mudança 

só ocorre por meio de concurso público (HURNP, 2003a). 

 
Neste estudo, quando houver referência à equipe de 

enfermagem, deve-se considerar que a mesma é composta por enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, técnicos administrativos, contínuos e 

auxiliares de serviço gerais.  

 
A equipe de enfermagem presta assistência utilizando a 

metodologia de assistência nas etapas de histórico de enfermagem, prescrição e 

evolução de enfermagem. 

 
A UTI NEO é um serviço de referência para a região norte do 

Paraná no atendimento a recém-nascidos de alto risco. Criada no ano de 1994 

está inserida na ala central do hospital, em uma área física adaptada para o seu 

funcionamento. Conta com sete leitos de internação. No ano em que foi realizado 
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esse estudo apresentava uma taxa média de permanência de 10,3 dias, uma 

taxa de ocupação de 92,6% e uma taxa de mortalidade de 15,3% (HURNP, 

2003b). 

 
 Quanto ao grau de dependência dos recém-nascidos em 

relação aos cuidados de enfermagem, 100% são classificados em grau lV, ou 

seja, dependem totalmente dos cuidados da equipe de enfermagem,  o que 

demonstra que a unidade possui um processo de trabalho muito intenso 

(HURNP, 2003a). 

 
 O quadro de recursos humanos em enfermagem é constituído 

por  quatro enfermeiras, 17 auxiliares de enfermagem, um técnico administrativo 

(secretário) e dois zeladores (HURNP, 2003a).   

 
Os recursos humanos da medicina são compostos por quatro 

médicos docentes, cinco plantonistas, dois residentes do 3º ano de residência 

em terapia intensiva neonatal, dois residentes do 2º ano de residência em 

pediatria, um residente do 1º ano de residência em pediatria e um residente da 

cirurgia infantil (HURNP, 2003c).  

 
Para prestar assistência ao recém nascido de alto risco conta 

com materiais e equipamentos de tecnologia avançada.   
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4.3  MATERIAL   DO   ESTUDO 

 
O material do estudo compreende os resultados da auditoria 

retrospectiva nas prescrições de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal  — UTI NEO —  no período de 2001 a 2003, representados nos 

relatórios trimestrais de avaliação da qualidade da assistência de enfermagem 

intitulados: Análise da prescrição de enfermagem – item II – elaboração da 

prescrição de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

 
Dez relatórios foram disponibilizados para análise, pois pela 

ocorrência de greve na instituição, em 2002, e por dificuldades na condução do 

processo de avaliação devido à saída de uma enfermeira da ACQAE, dois 

relatórios deixaram de ser elaborados. 

 
Escolheram-se esses anos pelo fato de no ano de 2000 o 

processo de avaliação da qualidade da assistência ter sido implantado nas 

unidades de terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal, assim, nesse 

período, o processo já estava instalado e todas as modificações necessárias já 

haviam sido realizadas. 
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4.4   O  PROCESSO  DE  AVALIAÇÃO  DE   QUALIDADE   DA 
         ASSISTÊNCIA    DE     ENFERMAGEM     NO    HOSPITAL   
         UNIVERSITÁRIO  REGIONAL  DO  NORTE  DO  PARANÁ 

 

A qualidade da assistência de enfermagem foi e continua sendo 

um objetivo a ser alcançado, entretanto, é preciso controle para poder avaliar o 

contexto das ações de enfermagem, almejando garantir a qualidade pretendida 

(CIANCIARULLO; FUGULIN; ANDREONI, 1998).  

 
Acreditando que  aquilo que é medido é administrado e que a 

satisfação do paciente reflete a qualidade do atendimento, a Diretoria de 

Enfermagem do HURNP implantou, em 1998, a Assessoria de Controle da 

Qualidade da Assistência de Enfermagem  —  ACQAE  —  com objetivos de: 

 
 Elaborar padrões de qualidade para a assistência de 

enfermagem. 

 
 Monitorar indicadores de qualidade do serviço de 

enfermagem. 

 
 Revisar métodos de controle da assistência de enfermagem. 

 
 Direcionar o treinamento em serviço de acordo com as 

necessidades de aperfeiçoamento da equipe. 

 
 Inserir alunos do 4º ano do curso de enfermagem no 

processo de avaliação. 
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No HURNP estabeleceu-se que a avaliação da qualidade da 

assistência de enfermagem seria realizada através da opinião dos pacientes, 

levantada por meio de entrevista, da observação do ambiente onde o paciente 

está inserido, pela auditoria operacional e através da auditoria retrospectiva 

realizada nas anotações da equipe de enfermagem bem como nas prescrições 

de enfermagem. 

 
A mensuração de dados quantitativos envolve dos gerentes um 

menor grau de subjetividade, a fim de aumentar a validade e confiabilidade das 

medidas; portanto a definição de padrões de qualidade se fazia necessária e a 

equipe de enfermagem do HURNP adotou os Padrões Mínimos estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 1978) por entender que definem os padrões 

de qualidade almejados, ainda hoje, pela equipe de enfermagem da referida 

instituição, conforme descrito abaixo: 

 
 A enfermagem presta assistência livre de riscos ao cliente 

nas suas necessidades físicas, previamente identificadas, 

considerando as características individuais e assegurando os 

recursos indispensáveis. 

 
 A enfermagem presta assistência às necessidades 

terapêuticas do cliente, num contexto multiprofissional, 

aplicando os princípios científicos nos diferentes níveis de 

complexidade. 

 
 A enfermagem assiste o cliente nas suas necessidades 

espirituais, emocionais e sociais, respeitando seus valores, 

utilizando os recursos da instituição, da família e da 

comunidade. 
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 A enfermagem assegura que o ambiente onde se 

proporcionam os cuidados ao cliente seja confortável e livre 

de riscos e orienta-o para proteger-se das agressões do meio 

ambiente. 

 
 A assistência de enfermagem às necessidades de 

reabilitação do cliente desenvolve-se no sentido da 

reintegração ao meio social, com a sua participação, de sua 

família e da comunidade. 
 

O processo de avaliação da qualidade da assistência de 

enfermagem no HURNP é realizado trimestralmente em todas as unidades de 

internação bem como nas unidades de terapia intensiva adulto e infantil. 

 
 Para Andreoni e Ravaglio (1998), a auditoria retrospectiva é 

estabelecida mediante a análise da relação entre os critérios estabelecidos e os 

dados encontrados na revisão dos prontuários, logo após a alta hospitalar. 

 
A auditoria operacional consiste na observação  in loco  de como 

a assistência de enfermagem prestada ao paciente se desenvolve, relacionando 

os critérios determinados pela unidade com a realização de procedimentos e a 

estrutura do processo vigente (CIANCIARULLO; FUGULIN; ANDREONI, 1998).  

 
A utilização contínua do processo de auditoria retrospectiva 

contribui para avaliar os problemas dos pacientes, permitindo a promoção de 

ações seguras e intervenções adequadas (CIANCIARULLO, 2001). 

 
A ACQAE tem como seu principal fundamento para avaliação da 

qualidade  da  assistência  de enfermagem  a  teoria das necessidades humanas 
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básicas de Horta (1979), assim descrita: 

 

 NECESSIDADES AMBIENTAIS: variações de temperatura, ruídos, 

luz, estímulos externos, segurança, limpeza e conforto. 

 
 NECESSIDADES ESPIRITUAIS, EMOCIONAIS E SOCIAIS: respeito às 

crenças religiosas, necessidades de afeto, segurança, 

relações interpessoais, prestígio, valorização pessoal, 

respeito, dignidade, apoio moral, auto-estima e auto-

expressão. 

 
 NECESSIDADES FÍSICAS: oxigenações, água, alimentação, 

eliminação, exercícios, descanso e sono. 

 
 NECESSIDADES TERAPÊUTICAS: diagnóstico e tratamento, alívio 

de sintomas e prevenção de complicações. 

 
 NECESSIDADES DE REABILITAÇÃO: física, psíquica e social, 

compensação das limitações, segurança e continuidade no 

tratamento, autocuidado e reintegração ao meio social. 

 

A ACQAE é constituída por uma (1) enfermeira com o perfil de 

auditor. Cianciarullo (1997) recomenda que o enfermeiro auditor tenha 

experiência assistencial de pelo menos cinco anos, seja ético, discreto, possua 

senso crítico, capacidade de análise e organização e conhecimento consolidado 

em informática.  

 
Estão também envolvidos com a ACQAE doze (12) alunos  do  

3º ano do curso de graduação de enfermagem da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) que já cursaram a disciplina de Saúde do Adulto. Estes passam 

por um processo seletivo composto de prova teórica e entrevista com a 
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enfermeira da ACQAE. Após o resultado da seleção é realizado um treinamento 

de 30 horas onde são abordados temas específicos da auditoria em saúde bem 

como a fundamentação teórica do processo de auditoria utilizado pela ACQAE 

(HADDAD, 2004). 

 
 O tempo de permanência desses alunos é de, no mínimo, um 

ano e a maioria deles se desligam da ACQAE na metade do 4o ano, sendo 

necessária nova seleção. 

 
Haddad (2004) relata que a presença efetiva do graduando 

favorece à integração docente-assistencial, criando um espaço para o aluno 

vivenciar o trabalho da equipe de enfermagem e enriquecer as atividades 

desenvolvidas na assessoria por meio de discussões e sugestões. 

 
O processo de avaliação da qualidade da assistência de 

enfermagem é realizado em todas as unidades de internação do HURNP. Nas 

unidades que prestam atendimento especializado, como a maternidade e as 

unidades de terapia intensiva adulto, infantil e neonatal, determinados itens 

específicos de avaliação foram incluídos.   

 
O processo de avaliação da qualidade da assistência de 

enfermagem no HURNP ocorre em três etapas, ou seja, por meio da análise da 

opinião dos pacientes (entrevista), da observação do ambiente onde o paciente 

está inserido (auditoria operacional) e da auditoria retrospectiva realizada nas 

anotações de enfermagem. A periodicidade da realização das avaliações é a 

cada três meses.  
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A PRIMEIRA ETAPA do processo de avaliação consiste na 

realização de ENTREVISTAS com pacientes selecionados pelo método estatístico 

acidental, em um total de 20% dos pacientes, conscientes, orientados e que 

estão no 5º dia de internação, seguindo um roteiro pré-elaborado. Este critério foi 

adotado porque, após o referido período, o paciente já conhece toda a dinâmica 

de funcionamento da unidade em que está internado. 

 
Nas Unidades de Terapia Intensiva Adulto, Infantil, Neonatal a 

avaliação é realizada no terceiro dia de internação devido à alta rotatividade de 

pacientes nesses setores; para crianças impossibilitadas de se comunicar a 

entrevista é realizada com a mãe ou responsável (Anexo A). 

 
A escolha da técnica de entrevista se deu pelo baixo nível 

sociocultural dos pacientes internados no HURNP, de acordo com os relatórios 

expedidos pelo serviço social da instituição (HURNP, 2003b). 

 
Rampazzo (2000) afirma que a entrevista é um encontro entre 

duas pessoas a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de 

determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. 

Trata-se de uma entrevista efetuada face a face, de maneira metódica, obtendo 

verbalmente as informações necessárias. 

 
As entrevistas são realizadas ao lado do leito, após a 

apresentação do entrevistador e da assinatura do termo de consentimento livre 

esclarecido. São explicados os objetivos da entrevista e é garantido o sigilo das 

respostas. 
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Para a avaliação dos resultados das entrevistas foram 

estabelecidos os conceitos positivo e negativo, a fim de quantificar e qualificar as 

respostas dos pacientes. Os critérios para a análise das entrevistas foram os 

índices de classificação sugeridos por Carter apud Saupe e Horr (1983). 

Considera-se uma assistência de enfermagem DESEJÁVEL quando o item atingir 

100% de respostas positivas. A assistência é ADEQUADA quando o item atingir de 

90 a 99% de respostas positivas. É SEGURA quando o item atingir de 80 a 89% 

de respostas positivas. A assistência é denominada de LIMÍTROFE quando o item 

atingir de 71 a 79% de respostas positivas e a assistência é considerada 

SOFRÍVEL quando o item apresentar respostas positivas menor que 70%. 

 

A SEGUNDA ETAPA do processo de avaliação ocorre 

simultaneamente à entrevista e consiste na OBSERVAÇÃO sistematizada do 

ambiente onde o paciente se encontra, verificando as condições dos materiais e 

equipamentos, sempre a partir de um roteiro pré-definido (Anexo B). 

 

Polit e Hungler (1995) comentam que a observação possibilita a 

aquisição de informações necessárias aos pesquisadores como evidência da 

eficácia do trabalho desenvolvido pela equipe de enfermagem, ou como 

indicações de aprimoramento das práticas da enfermagem já que possuem 

flexibilidade para definir a unicidade da observação. 

 

A observação faz parte do processo de avaliação da qualidade 

da assistência de enfermagem, uma vez que para analisar a qualidade do 

serviço é preciso verificar as condições ambientais onde o paciente está inserido. 
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Após a observação do ambiente é realizado o exame físico do 

paciente, a fim de identificar suas condições gerais. 

 
Os critérios utilizados para a realização da análise dos dados 

coletados, nessa etapa, são os mesmos utilizados para a análise das entrevistas. 

 
A TERCEIRA ETAPA da avaliação consiste na AUDITORIA DAS 

ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM realizada nos prontuários dos mesmos pacientes 

que foram entrevistados, seguindo um instrumento específico. Esse roteiro foi 

criado tendo como base os instrumentos desenvolvidos por Cianciarullo, Fugulin 

e Andreoni (1998) e adaptados conforme a realidade do HURNP (Anexo C). 

 
Para Oberdá Neto (2004) a auditoria é uma ferramenta de 

gestão que tem como objetivo monitorar e verificar a eficácia da implementação 

da política da qualidade e/ou ambiental de uma organização, buscando melhorar 

sistematicamente os resultados da sua organização. A essência das auditorias é 

a busca da conformidade dos processos, reduzindo e prevenindo as não 

conformidades.  

 
A auditoria aumenta o conhecimento dos enfermeiros sobre a 

prática de enfermagem, possibilitando que estes percebam que suas 

responsabilidades e capacidades de decidir e agir ultrapassam a execução da 

prescrição médica (KRON; GRAY, 1989). 

 
Nesse processo de auditoria são consideradas as anotações de 

enfermagem, todos os registros efetuados em impresso utilizados pela equipe de 

enfermagem denominados no HURNP de Prescrição de Enfermagem. Logo, 
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referem-se à elaboração da prescrição de enfermagem, às anotações dos 

cuidados realizados, às anotações das observações identificadas pela equipe e 

também às informações obtidas através do paciente e familiares. 

 
Os critérios de análise do preenchimento desse instrumento 

tiveram como fundamentos as reflexões do Grupo de Estudo de Metodologia da 

Assistência de Enfermagem do HURNP  —  GEMA  —  e, como referência, a 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta (1979). 

 

 Os critérios utilizados para a análise das anotações de 

enfermagem foram elaborados e discutidos em parceria com os enfermeiros.  

 

Utilizaremos neste estudo o termo indicador de qualidade ou 

critério como um elemento que faz parte da estruturação do sistema de avaliação 

da assistência de enfermagem e que deve funcionar como uma ferramenta 

gerencial de mensuração, uma vez que representa os resultados, as ocorrências 

ou eventos deste sistema de maneira quantitativa. 

 

A auditoria das anotações de enfermagem é realizada nos 

registros referentes aos cinco primeiros dias de internação e nos registros 

realizados no último dia de internação, incluindo a alta. A fim de realizar a 

auditoria das anotações de enfermagem, são utilizados níveis de avaliação para 

o preenchimento  que  variam  de 1 a 5, sendo classificados da seguinte forma: 

1) não  se  aplica,  2) preenchimento  completo,  3) preenchimento  incompleto, 

4) não preenchido  e   5) preenchimento incorreto. 
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Os avaliadores analisam item por item de cada prescrição de um 

mesmo paciente, ou seja, auditam, separadamente, seis prescrições e, de 

acordo com o resultado, lançam o número correspondente nas caselas da 

planilha eletrônica referente ao dia avaliado. O programa que realiza a análise 

dos dados foi desenvolvido para calcular os resultados em percentagem 

(HADDAD, 2004).  

 
 Consideram-se bons resultados quando a análise da prescrição 

de enfermagem aponta para até 80% das prescrições de enfermagem 

preenchidas completamente; até 15% para preenchimento incompleto; menor de 

5% para as prescrições não preenchidas e 0% para elaboração incorreta. Esses 

escores estão fundamentados nos estudos de Cianciarullo, Fugulin e Andreoni 

(1998). 

 
Após o processamento das informações pela ACQAE, são 

enviados relatórios para a Diretoria de Enfermagem, até o 5º dia útil do mês. 

 
Considerou-se, para calcular o tamanho da amostra de 

prontuários dois níveis probabilísticos, sendo o de significância (α = 5%) e o de 

erro amostral (d = 5%), o que demonstra uma amostra mínima de 384 

elementos, independente do tamanho e do tipo da população (BUSSAR; 

MORETTIN, 2002). 

 
Outro fator considerado para determinar o tamanho da amostra 

foi que a percentagem de internações, nas várias clínicas, era uniforme, o que 

possibilitou estabelecer que a amostra fosse composta por 20% dos pacientes 
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internados em cada clínica. Assim, para definir a amostra foram calculados 20% 

das internações ocorridas naquela unidade no mês anterior, identificando o 

número de pacientes e prontuários a serem avaliados no mês da realização da 

avaliação (HADDAD, 2004). 

 
 
4.5  INSTRUMENTO   E   COLETA   DE   DADOS 

 
O instrumento utilizado pela ACQAE para o desenvolvimento da 

auditoria retrospectiva das prescrições de enfermagem que avaliam a qualidade 

da elaboração da prescrição de enfermagem é denominado roteiro para a 

ANÁLISE  DA  PRESCRIÇÃO  DE  ENFERMAGEM. 

 
 O roteiro de ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM é 

composto por seis itens e seus respectivos subitens, a saber: 

 
I. Dados de identificação. 

 
II. Elaboração da prescrição de enfermagem. 

 
III. Anotações de enfermagem. 

 
IV. Controles de enfermagem. 

 
V. Execução da prescrição médica. 

 
VI. Cuidados específicos prestados na UTI I, II, Pediátrica e 

Neonatal. 
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Em função de o instrumento utilizado conter vários dados e 

informações, optamos para o desenvolvimento deste estudo, analisar em 

profundidade o tópico da Elaboração da Prescrição de Enfermagem, item II. 

 
Para a composição desse item foram utilizados os critérios 

apresentados no quadro abaixo: 

 

ITENS DE VERIFICAÇÃO 
DA PRESCRIÇÃO DE 

ENFERMAGEM 
CRITÉRIOS DE PREENCHIMENTO DIAS AVALIADOS 

1.  A primeira prescrição 
é feita pela mesma(o) 
enfermeira(o) que o 
admitiu? 

 Checar em qual horário que o 
paciente foi admitido e se a(o) 
enfermeira(o) abriu a prescrição de 
enfermagem em seu horário de 
atendimento 

     

2.  Há pelo menos uma 
prescrição diária para o 
paciente? 

 Verificar a existência de uma 
prescrição de enfermagem,  
elaborada diariamente conforme      
as necessidades do cliente. 

     

3.  A prescrição indica o 
grau de dependência do 
paciente?  

 Todos os itens dos cuidados de 
enfermagem estão precedidos de 
verbos que indiquem uma ação 
(Fazer, Auxiliar, Orientar, 
Supervisionar e Encaminhar). 

     

4.  A prescrição de 
admissão permite 
conhecer as condições 
gerais do paciente? 

 A prescrição de admissão revela 
que a(o) enfermeira(o) realizou o 
exame físico e tomou consciência 
do quadro do cliente descrevendo 
as principais alterações físicas, 
queixas principais, alterações no 
exame físico, etc. 

     

5.  A prescrição indica 
cuidado de enfermagem 
especial (individual) de 
acordo a patologia e 
necessidade do 
paciente? 

 A prescrição de enfermagem é 
elaborada de forma individualizada, 
consistente, atualizada, 
acompanhado as necessidades do 
doente, apresentando-se dinâmica 
de acordo com a evolução do 
paciente. 

     

Continua ... 
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...continuação 

ITENS DE VERIFICAÇÃO 
DA PRESCRIÇÃO DE 

ENFERMAGEM 
CRITÉRIOS DE PREENCHIMENTO DIAS AVALIADOS 

6.  A prescrição indica 
ações referentes aos 
sinais e sintomas 
pertinentes a patologia e 
evolução do paciente? 

 A prescrição de enfermagem indica 
ações que sejam pertinentes aos 
sinais e sintomas apresentados pelo 
paciente, de acordo com sua 
patologia, permitindo que a equipe  
de enfermagem direcione suas 
observações, prevenindo 
atendimento tardio e complicações. 

     

7.  Os horários dos 
procedimentos foram 
preenchidos, respeitando 
as características do 
paciente e as 
necessidades de sua 
patologia? 

 Os horários dos procedimentos 
foram estabelecidos de acordo com 
as normas definidas pela instituição 
e descritas no manual elaborado 
pelo grupo GEMA. 

     

8.  A prescrição de 
enfermagem indica 
cuidados pré-cirurgias / 
exames? 

 Há prescrição dos cuidados 
necessários para a realização de 
procedimentos pré-operatórios e 
exames. 

     

9.  A prescrição de 
enfermagem indica 
cuidados pós-cirurgias / 
exames? 

 Há prescrição dos cuidados de 
enfermagem imediatos, necessários 
após a realização de cirurgias e 
exames. 

     

 

QUADRO 1 – Critérios  utilizados para  a  composição do  do  item II — Elaboração  
da  Prescrição  de  Enfermagem  —. 

 

 
Para a avaliação da elaboração da prescrição de enfermagem a 

Assessoria de Controle da Qualidade da Assistência de Enfermagem (ACQAE) 

busca compatibilizar, por meio de seu julgamento e análise, o item especificado 

no instrumento com os achados na prescrição de enfermagem e, então, 

determinar o valor para o resultado. 

 
O conjunto da avaliação de cada critério gera um valor 

(indicador) que representa qualidade da assistência no item II.  
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4.6   ASPECTOS   ÉTICOS 

 
O projeto de pesquisa foi submetido à Comissão de Ética da 

Universidade Estadual de Londrina e foi aprovado em 5 de novembro de 2004  

(Anexo D). 

 

 
4.7   ANÁLISE   ESTATÍSTICA 

 
Os dados coletados para esta pesquisa foram provenientes dos 

relatórios de avaliação da qualidade da assistência de enfermagem, oriundos da 

auditoria retrospectiva das prescrições de enfermagem da UTI NEO, no período 

de 2001 a 2003. Os dados foram digitados e armazenados em um banco de 

dados do programa Microsoft Excel versão 2000. 

 
Para a análise dos indicadores de qualidade da elaboração da 

prescrição de enfermagem utilizamos a estatística descritiva.  

 
Os processamentos foram realizados por meio do programa 

Statistical Package for the Science   —   SPS0  —   for Windows versão 8.0. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              5  
Análise e Discussão 
                        dos Resultados 



                                                                                                                                                         56

                                                    
5 Análise e Discussão dos Resultados

Os dados apresentados a seguir são resultados da análise dos 

10 relatórios emitidos pela Assessoria de Controle da Qualidade da Assistência 

de Enfermagem  —  ACQAE  —  referentes à auditoria retrospectiva realizada 

nas  prescrições  de  enfermagem  da  UTI  Neonatal    —  UTI NEO  —   e 

representam 285 prescrições analisadas, no período de 2001 a 2003. 

 
O Quadro 2 mostra a síntese dos resultados de desempenho dos 

indicadores de qualidade da prescrição de enfermagem da UTI NEO do HURNP 

no período de 2001 a 2003.  Em anexo, E,  F,  G  e H  encontram-se os 

resultados individualizados dos resultados de desempenho dos indicadores de 

qualidade da prescrição de enfermagem referentes aos anos 2001, 2002 e 2003, 

respectivamente.  
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CRITÉRIOS   DE   ANÁLISE 

n COMPLETO INCOMPLETO NÃO  PREENCHIDO INCORRETO 
 

ITENS   DE   VERIFICAÇÃO 

10 % MÉDIA DESVIO PADRÃO % MÉDIA DESVIO PADRÃO %  MÉDIA DESVIO PADRÃO % MÉDIA DESVIO PADRÃO 

1. A primeira prescrição é feita pela 
mesma(o) enfermeira(o) que o admitiu? 10 31,3 35,3 11,7 23,4 52,3 33,1 4,7 11,4 

2. Há pelo menos uma prescrição diária 
para o paciente? 10 77,8 41,2 11,6 33,1 10,6 31,5 0,0 0,0 

3. A prescrição indica o grau de 
dependência do paciente?  10 18,5 13,5 11,5 21,8 69,1 30,1 0,9 2,0 

4. A prescrição de admissão permite 
conhecer as condições gerais do 
paciente? 

10 35,9 39,0 56,8 38,3 7,4 18,6 0,0 0,0 

5. A prescrição indica cuidado de 
enfermagem especial (individual) de 
acordo a patologia e necessidade do 
paciente? 

10 13,0 35,4 31,2 33,7 55,8 35,9 0,0 0,0 

6. A prescrição indica ações referentes 
aos sinais e sintomas pertinentes a 
patologia e evolução do paciente? 

10 14,8 30,0 8,0 10,1 76,8 36,8 0,6 0,0 

7. Os horários dos procedimentos 
foram preenchidos, respeitando as 
características do paciente e as 
necessidades de sua patologia? 

10 40,7 40,7 17,9 20,8 34,0 25,3 7,3 13,1 

8. A prescrição de enfermagem indica 
cuidados pré-cirurgias / exames? 10 36,2 51,8 2,2 5,3 61,5 53,7 0,0 0,0 

9. A prescrição de enfermagem indica 
cuidados pós-cirurgias / exames? 10 5,8 11,5 8,5 17,0 85,0 30,0 0,0 0,0 

CRITÉRIOS  DE   ANÁLISE:       Completo - Acima de 80%                     Incompleto - Menor que 15%                    Não Preenchido - Menor 5%                 Incorreto - 0% 

QUADRO  2  –   Quadro da síntese percentual dos resultados da análise dos relatórios da auditoria efetuada nas prescrições de enfermagem 
da UTI NEO, HURNP. Londrina-PR, 2001 a 2003. 
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Observou-se que a média de bons resultados não foi alcançada 

em nenhuma das avaliações realizadas nas prescrições de enfermagem. Como 

a prescrição de enfermagem é, segundo a Lei do Exercício Profissional (COREN, 

2004), uma atividade privativa do enfermeiro, esperava-se que a sua elaboração 

apresentasse indicadores melhores. 

 

 NO  ITEM 1  —  A primeira prescrição é feita pela mesma(o) 
enfermeira(o) que admitiu?  

 
Constatou-se que 52,3% das prescrições não estavam 

preenchidas pelo mesmo enfermeiro que admitiu o paciente. 

 
Acreditamos que isto acontece por diversos motivos, dentre eles 

destacamos a chegada do paciente no final do turno de trabalho; como é um 

paciente instável e necessita de cuidados contínuos e intensivos o enfermeiro 

centraliza sua atenção e atuação na assistência e deixa a elaboração da 

prescrição de enfermagem para o enfermeiro do turno seguinte. 

 

Outro fator deve-se à distribuição dos enfermeiros nos turnos de 

trabalho, uma vez que se apresenta organizada com um enfermeiro exclusivo 

pela manhã e um à tarde de segunda a sexta-feira, e nos finais de semana, 

feriados e período noturno o enfermeiro exercer, também, suas atividades 

concomitantemente na UTI NEO, na Unidade de Cuidados Intermediários  — UCI 

NEO  —  e na Maternidade, que é referência para gestantes de alto risco. Assim, 

o enfermeiro exposto a uma sobrecarga de trabalho não consegue elaborar a 

prescrição de todos os pacientes que se internaram no seu turno. Essa 
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distribuição acontece devido ao número insuficiente de recursos humanos 

necessários para adequar a quantidade de enfermeiros às portarias do Ministério 

da Saúde que regulamentam o número de enfermeiros necessários para o 

funcionamento das Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (BRASIL, 1998). 

 

 EM  RELAÇÃO  AO  ITEM  2  —  Há pelo menos uma 
prescrição diária para o paciente?  

 
Verificamos que em 77,8% das prescrições de enfermagem 

estavam completas, ou seja, este escore representa que 77,8% dos pacientes da 

UTI NEO possuíam prescrição de enfermagem diária e que estas estavam 

completas no que se refere a cuidados de higiene oral e corporal, na descrição 

do tipo de curativo e produtos empregados para a sua confecção, na dieta do 

paciente, tipo e forma de administração. 

 
Esse indicador representa o mais alto escore desta avaliação, o 

que permite constatar que houve maior preocupação dos enfermeiros em 

atender o critério estabelecido para elaborar a prescrição diária do paciente, o 

que demonstra a credibilidade e valorização da sistematização da assistência de 

enfermagem. 

 
Em estudo realizado por Cianciarullo (1997) encontraram-se 

resultados semelhantes em relação a esse item.  

 
Ressaltamos nesse estudo, que o conceito de prescrição de 

enfermagem é o definido por Horta (1979) que consiste em um roteiro diário que 

coordena as ações da equipe de enfermagem no desempenho do cuidado e 
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atendimento das necessidades humanas básicas e específicas do ser humano, e 

representa uma das etapas do processo de enfermagem. 

 
Concorda-se com Alfaro-Lefevre (2005) ao entender que o 

processo de enfermagem é um método sistemático de prestação de cuidados 

humanizados que visa à obtenção de resultados desejados de forma otimizada. 

É sistemático por possuir cinco passos: coleta de dados, diagnóstico, 

planejamento, implementação e avaliação. É humanizado por basear-se na 

crença de que, à medida que planejamos e proporcionamos cuidados, devemos 

considerar exclusivamente os interesses, os ideais e os desejos do consumidor 

do atendimento de saúde (a pessoa, a família, a comunidade).  

 
Para Galdeano (2002), a utilização do processo de enfermagem 

possibilita a identificação das necessidades do paciente, a elaboração de um 

plano de cuidados personalizado, além de facilitar a comunicação dos 

profissionais envolvidos no cuidado.  

 
Conforme já descrito nesse trabalho, no HURNP a metodologia 

da assistência de enfermagem foi implantada há 22 anos e, ao longo desse 

período, sofreu reformulações e adequações à realidade da instituição e do 

desenvolvimento tecnológico científico por meio dos estudos desenvolvidos pelo 

Grupo de Estudos de Metodologia de Assistência   —  GEMA  —.  

 

Acreditamos  ser  esse  resultado  conseqüência da  

incorporação e valorização da filosofia da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem   —  SAE  —  pelos enfermeiros. A contribuição da ACQAE foi um 
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marco para o estabelecimento desta incorporação e valorização, pois aconteceu 

por meio da realização das oficinas de trabalho que foram realizadas com os 

enfermeiros e funcionários.  

 
 A finalidade das oficinas é a de proporcionar encontros de 

reflexão e análise de desempenho do processo de trabalho, da qualidade da 

assistência de enfermagem, representando, também, o momento da FALA, que 

Dejours (1994) caracteriza como espaço de elaboração, de conversas, de alívio 

das tensões do trabalho, onde os protagonistas da assistência de enfermagem 

podem refletir sobre a sua prática cotidiana, o que muitas vezes é difícil de 

acontecer durante a execução das suas atividades diárias, e ainda, estabelecer 

estratégias e atitudes reparadoras em tempo real. 

 
Hoje, percebe-se que uma das estratégias para proporcionar 

maior valorização na elaboração da prescrição de enfermagem, tanto pelos 

enfermeiros como pela equipe de enfermagem, é a sua utilização como 

instrumento de passagem de plantão. Após a discussão dessa estratégia com os 

enfermeiros do setor, ficou claro que essa atitude proporciona maior credibilidade 

e visibilidade da enfermagem frente à própria equipe e aos profissionais das 

outras categorias que compõem a equipe de saúde e, conseqüentemente 

contribuir para autonomia e satisfação profissional. 

 
Monte, Adami e Barros (2001) realizaram um estudo em 18 

hospitais de grande porte e extra porte no município de São Paulo - SP onde 

demonstraram que apenas oito hospitais (44,5%) adotavam a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) e quatro eram hospitais públicos. Isto 



                                                                                                                                                         62

                                                    
5  Análise e Discussão dos Resultados 
demonstra que o serviço de enfermagem do HURNP está na vanguarda da 

implantação da SAE. 

 

 NO ITEM  3   —  A prescrição indica o grau de dependência 
do paciente?  

 
Nesse item verificou-se que 69,1% das prescrições de 

enfermagem não estão preenchidas, ou seja, não é possível visualizar o grau de 

dependência do paciente, apresentando escore abaixo do esperado. Este fato 

talvez ocorra uma vez que todos os pacientes da UTI NEO são classificados 

como Grau IV, o que determina que são completamente dependentes dos 

cuidados da enfermagem.  

 
Em estudos realizados, Oliveira (1995) e Cianciarullo (1997) 

encontraram melhores resultados para esse item, porém também não 

alcançaram os níveis preestabelecidos. Assim, entendemos que esse item 

merece uma reflexão e avaliação com os enfermeiros do setor e com a ACQAE 

sobre a permanência do mesmo como critério de verificação, uma vez que todos 

os pacientes apresentam o mesmo grau de dependência dos cuidados de 

enfermagem. 

 

 NO ITEM  4  —  A prescrição de admissão permite conhecer 
as condições gerais do paciente?  

 
Encontrou-se nesse item um valor de 56,8% de prescrições de 

enfermagem com preenchimento incompleto das condições gerais do paciente, 

valor acima do adequado que seria menor que 15%. 
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Se compararmos o valor de preenchimento incompleto (56,8%) 

com o completo (35,9%) e o não preenchido (7,35%), observa-se que 92,7% das 

prescrições foram, de alguma forma, preenchidas completa ou incompletamente. 

Acredita-se que o preenchimento incompleto se dá pelas dificuldades 

assistenciais e administrativas do processo de trabalho; as dificuldades 

assistenciais são decorrentes do estado de saúde dos pacientes, que 

extremamente instáveis necessitam de monitoração e atuação constantes; a as 

administrativas, dizem respeito, principalmente, à falta de recursos humanos 

para prestar assistência de enfermagem segura. Acresça-se ainda a situação de 

constante superlotação do setor, que exige do enfermeiro tempo, conhecimento 

e desenvoltura para proporcionar as condições necessárias que possibilitem a 

assistência de enfermagem adequada. Além desses fatores não há número 

suficiente de enfermeiros exclusivos para o setor, nas 24 horas. É possível dizer 

que, apesar das condições muitas vezes não favoráveis, o enfermeiro se esforça 

e acredita na SAE. 

 

 NO  ITEM  5  —  A prescrição indica cuidado de 
enfermagem especial (individual) de acordo com a 
patologia e necessidade do paciente? 

  

Verificou-se que 55,8% de prescrições de enfermagem não 

foram preenchidas quanto aos cuidados especiais necessários para cada 

patologia.  

 
Tal resultado demonstra que existe uma deficiência na aplicação 

de uma das fases que compõem o processo de enfermagem na UTI NEO, a do 
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exame físico. O exame físico é realizado pelo enfermeiro, porém, muitas vezes 

não é registrado, o que acaba por comprometer a qualidade da prescrição dos 

cuidados de enfermagem, uma vez que o levantamento das necessidades reais 

do paciente não aparece registrado. Cabe salientar que o registro, segundo 

Zagonel (2001), é parte importante para avaliação dos procedimentos 

implementados. 

 
Alfaro-Lefevre (2005) ressalta ser de extrema importância a 

observação dos princípios dos sistemas de registro efetivos. Este autor descreve 

que os sistemas de registro efetivos devem: ser realizados de forma a se 

adaptarem aos tipos de problemas demonstrados pela população de pacientes 

da instituição e a guiarem as enfermeiras no registro dos aspectos-chaves dos 

cuidados com o paciente; refletir o uso do processo de enfermagem e serem 

válidos perante a lei;  diminuir a documentação duplicada (registro do mesmo 

fato ou intercorrência em dois locais diferentes) e registros irrelevantes; 

aumentar a qualidade dos registros de enfermagem e otimizar o tempo gasto 

para registrar; ser elaborados de forma que dados essenciais do paciente 

possam ser obtidos com facilidade, proporcionando, assim, melhoria na 

comunicação, na avaliação, na pesquisa e na qualidade.   

 
A prescrição de enfermagem é o resultado do julgamento das 

ações identificadas durante a entrevista e o exame físico de enfermagem. Esse 

processo sofre uma realimentação contínua com a realização diária do exame 

físico (SOUZA et al., 2001). 

 
Thomaz e Guidardello (2002), ao realizarem estudo com objetivo  
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de identificar os problemas apresentados por enfermeiros de um hospital escola 

com relação à operacionalização da SAE, concluíram que grande parte dos 

enfermeiros realiza e acredita na sua importância para o planejamento da 

assistência de enfermagem. Entretanto, relatam várias dificuldades na 

implementação do processo, tais como: realização do exame físico conforme 

normas estabelecidas na instituição pela falta de tempo disponível e habilidade 

prática; o estabelecimento do diagnóstico de enfermagem; tempo e necessidade 

de aprofundamento teórico. 

 
Considerando que o exame físico representa uma etapa 

fundamental da coleta de dados sobre o paciente, é fundamental a sua 

realização, pois, proporciona um arcabouço para a realização da prescrição de 

enfermagem com qualidade, e garante o seu registro, pois o que não está 

registrado está perdido. 

 
Outro aspecto a considerar é a capacitação profissional do 

enfermeiro. Seus conhecimentos e habilidades devem estar voltados para a 

análise das condições do paciente, transformando-os em ações prescritas de 

cuidar, visando não só, sua a patologia, mas o ser doente. O conhecimento traz 

no seu bojo o desenvolvimento do raciocínio clínico e, conseqüentemente, a 

qualidade da prescrição dos cuidados e da assistência de enfermagem será 

maior. 

 
Castilho (1991) aponta as dificuldades dos enfermeiros quanto à 

deficiência de conhecimentos teóricos que direcionem o raciocínio e o 

julgamento para a resolução de um problema. 
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Uma das grandes dificuldades encontradas no cenário atual da 

prescrição de enfermagem tem sido a falta de preparo profissional.  Embora 

visualize os problemas, o enfermeiro muitas vezes não possui embasamento 

teórico-prático e científico suficiente para estabelecer, avaliar e modificar 

condutas (HASHIMOTO, 1997). 

 
Em estudo publicado, Monte, Adami e Barros (2001) relatam que 

o fator relacionado ao preparo inadequado na graduação de enfermagem é o 

maior dificultador do desenvolvimento e/ou aprimoramento dos processos de 

sistematização e avaliação da assistência de enfermagem, principalmente em 

hospitais públicos. 

 
Acreditamos que uma maior intervenção do serviço de educação 

continuada é fundamental para a redução desse indicador; a partir do 

conhecimento dos resultados gerados pela a ACQAE, deve-se desencadear 

ações e estratégias que auxiliem e instrumentalize o enfermeiro para elaborar 

uma prescrição de enfermagem individualizada e centralizada na solução ou 

amenização das necessidades humanas básicas afetadas.  

 

 NO  ITEM  6  —  A prescrição indica ações referentes aos 
sinais e sintomas pertinentes a patologia e evolução do 
paciente?  

 
Constatou-se que 76,8% das prescrições de enfermagem 

avaliadas não possibilitavam a visualização dos sinais e sintomas do paciente 

frente à sua patologia, já que não estavam preenchidas. A média deste escore 

está abaixo do valor desejado (menor que 5%). Analisou-se que os fatores 
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dificultadores para o preenchimento completo desse item são o processo de 

trabalho, o número insuficiente de enfermeiros exclusivos na unidade nas 24 

horas e a deficiência de suporte e subsídios científicos. 

 
O processo de trabalho do enfermeiro em um hospital 

universitário público é ainda mais intenso, uma vez que tem que exercer as suas 

atividades de assistir o paciente, de gerenciar a assistência, supervisionar os 

funcionários, favorecer situações de educação continuada, desenvolver 

pesquisa, empreender um clima harmonioso e cooperativo entre a equipe de 

enfermagem e entre os diversos profissionais da equipe de saúde e a família, 

colaborar para o ensino e aprendizagem dos diversos alunos que realizam seus 

estágios no setor, dentre outras atividades. 

 

Esse processo torna-se ainda mais estressante quando não se 

tem a possibilidade de manter o número fixo de leitos credenciados, uma vez 

que é o único hospital de referência em gestação de alto risco na região norte do 

Paraná e a superlotação é uma constante.   

 
Diante desse contexto, qualquer planejamento sofre alterações, 

pois o número de funcionários existente no setor é insuficiente e o enfermeiro 

gerencia essa deficiência com horas extras. Porém, a constância desse cenário 

leva a equipe ao cansaço e ao aumento do número de absenteísmo não 

previsto. 

 
A contratação é competência do governo estadual e o fato do 

HURNP encontrar-se em uma situação onde não há sinais de contratação 
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imediata, o sofrimento permanece. Dejours (1994) afirma que o ser humano 

suporta o sofrimento com fim determinado, do contrário esse sofrimento torna-se 

patogênico, ou seja, sem a possibilidade de vislumbrar um prazo determinado 

para o fim da situação que causa o sofrimento psíquico, o ser humano não 

desenvolve estratégias de defesas psíquicas contra tal situação e o sofrimento é 

evidenciado por manifestações patologênicas, tais como: depressão, 

agressividade,   instabilidade de humor e até patologias de ordem físicas, como 

as doenças alérgicas, enxaquecas e outras.   

 

Cabe observar que nos finais de semana, feriados e no período 

noturno o enfermeiro da UTI NEO  desempenha, também, suas funções de 

supervisão na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal e na Maternidade, 

isso demanda maior responsabilidade e sobrecarga de trabalho, e ainda, a 

constatação que está realizando um processo de trabalho fragmentado. 

 

Em um estudo realizado por Thomaz e Guidardello (2002) os 

enfermeiros citam como dificuldade para a adequação da prescrição de 

enfermagem a responsabilidade por duas enfermarias uma vez que prejudica a 

seqüência das atividades de assistência ao paciente.   

 

Ainda, observou-se que no cotidiano do trabalho da enfermagem 

o método funcionalista,  pautado na divisão de trabalho, é em grande parte, a 

opção mais utilizada para a organização do processo de trabalho da 

enfermagem. Nesse modelo, o profissional de enfermagem desenvolve um 

padrão de comportamento tecnicista onde a assistência é generalizada, baseada 
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exclusivamente em rituais e rotinas que dificilmente são modificadas 

(KURCGANT, 1991).  

 

Na UTI NEO a busca pela fundamentação do desenvolvimento 

do processo de trabalho pautado na filosofia da SAE e dos cuidados integrais 

tem sido uma constante, um processo gradativo que possibilita à equipe 

desenvolver um vínculo maior com o recém-nascido e sua família, além de 

favorecer o cuidar de forma integral e humanizada. Entretanto, o enfermeiro 

compartilha do método funcionalista de trabalho nos finais de semana, feriados e 

no período noturno, em virtude do número insuficiente de enfermeiros para o 

setor. 

 

A vivência do trabalho sob dois enfoques totalmente diferentes 

causa frustração e descontentamento, pois o enfermeiro conhece e experiencia a 

organização do processo de trabalho fundamentado na SAE, o que lhe confere 

identidade e autonomia profissional. Esforços para desenvolver estratégias de 

remanejamento de enfermeiros para a UTI NEO estão sendo implementados 

visando adotar um único referencial  para a organização do  processo  de 

trabalho da enfermagem. 

 

Friedlander (1981) já comentava que o tempo de contato entre o 

enfermeiro e o paciente decresceu e a visão do profissional começa a ser 

limitada pela própria especialização, levando ao desenvolvimento de um trabalho 

conjunto entre os vários enfermeiros e entre os enfermeiros e outros 

profissionais de saúde. 
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Em nossa vivência como enfermeira responsável por esses 

setores, tal fato provoca angústia e reflexão sobre quais estratégias devem ser 

empregadas para melhorar as condições de trabalho às quais os enfermeiros se 

submetem; porém a governabilidade de contratação não é pertinente à 

instituição e o remanejamento de outros setores torna-se inviável, uma vez que a 

deficiência de recursos humanos é uma realidade institucional. Então, procura-se 

proporcionar situações onde o enfermeiro possa se sentir valorizado, 

reconhecido e desafiado a exercer, nas dificuldades, seu potencial criativo e 

inovador.  

 
Thomaz e Guidardello (2002) afirmam que as transformações 

que a sociedade vem sofrendo requerem dos profissionais comportamentos e 

atitudes dinâmicas, criativas e ativas, o que implica na necessidade de 

transformação da percepção do seu papel no aprimoramento técnico, científico e 

filosófico. Comentam, ainda, que o enfermeiro, ao prestar assistência de 

enfermagem ao paciente, necessita ter conhecimento científico e domínio dos 

procedimentos para que possa atuar de forma ordenada e sistematizada. 

 

Desde 1998 até hoje, a diretoria de enfermagem do HURNP tem 

como uma das diretrizes fundamentais de trabalho a capacitação profissional 

não só do enfermeiro, mas de toda a equipe de enfermagem e, para concretizar 

a meta de 30hs/ano/funcionário, dispõe do serviço de Educação e Treinamento 

que programa cursos e capacitação de acordo com a demanda solicitada pelas 

chefias das unidades. Além disso, a participação dos enfermeiros em 

congressos,  seminários  e outros eventos é viabilizada pelo menos uma vez  por 
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ano para cada profissional que demonstrar esse interesse.  

 
Ainda com o objetivo de inserir, de forma sistematizada e 

organizada a prática do método científico no processo de trabalho, os 

enfermeiros do HURNP contam com o Núcleo de Pesquisa em Enfermagem que 

fornece apoio científico e administrativo para a execução, apresentação e 

publicação de pesquisas. Após a sua implantação em 1999, a produção científica 

dos enfermeiros deu um salto de qualidade. 

 

Guariente (2003), responsável por esse núcleo, relata que a 

inserção do raciocínio investigativo constitui-se no grande benefício desta 

estratégia. Concordamos com Echer et al. ( 1998) quando dizem que a pesquisa 

em enfermagem é fundamental porque legitima o seu fazer, busca novas formas 

de cuidar, aproxima as dimensões teóricas e práticas do trabalho em 

enfermagem, além de produzir o saber substantivo e dar sustentação à prática 

da enfermagem. 

 
Marquis e Houston (1999) afirmam que o objetivo da educação 

continuada é o desenvolvimento de uma aprendizagem que demonstre 

mudanças de comportamento  na sua área de atuação. Para que isso ocorra, 

orientam que o contexto do treinamento seja semelhante ao do processo de 

trabalho, a fim de possibilitar treinamentos práticos e problematizadores da 

atividade profissional. 

 

A promoção do desenvolvimento educacional global, 

diversificando estratégias educacionais com cursos que estimulem a aquisição 
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de conhecimentos técnicos e outros que promovam o desenvolvimento pessoal, 

representa a essência da filosofia da gestão da qualidade, conforme 

recomendação dos estudiosos do tema (ZANON, 2001; MEZOMO, 2001). 

 
Acredita-se que o baixo escore desse indicador está mais 

voltado para a sobrecarga no processo de trabalho e enfermeiros em número 

inadequado, levando à escassez de tempo para a realização completa da 

sistematização da assistência de enfermagem.  

 
Monte, Adami e Barros (2001) confirmam, em estudo realizado, 

que o número insuficiente de enfermeiros representa uma das dificuldades para 

a execução adequada da sistematização da assistência de enfermagem, 

principalmente em hospitais públicos. 

 

 NO ITEM 7 — Os horários dos procedimentos foram 
preenchidos respeitando as características do paciente e 
as necessidades de sua patologia?  

 
Constatou-se nesse item que 42,8% das prescrições de 

enfermagem tinham os horários dos procedimentos prescritos de forma 

completa. Este valor apesar de ser o maior escore nesse item de verificação, 

ainda representa um valor abaixo do considerado bom, que é acima de 80,0%.  

 
No manual de normatização do preenchimento da prescrição de 

enfermagem do HURNP está descrito que para a prescrição de cuidados 

contínuos, como nebulização contínua, posições de fawler, proclive e 

trendelemburg, dentre outros, não devem ser prescritos horários pontuais e, sim, 
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a simbologia M –T – N, que significa respectivamente manhã, tarde e noite. No 

caso de cuidados como aplicação de pomadas e cremes, tratamento de 

pediculose e escabiose, aplicação de bolsa de gelo e de água quente, curativo, 

etc. estes devem ser prescritos com horário exato. O estabelecimento do 

preenchimento adequado dos horários foi amplamente discutido e definido pelos 

os enfermeiros e o Grupo de Estudos em Metodologia da Assistência de 

Enfermagem  —  GEMA  —. 

 
Quando um enfermeiro é admitido, o setor de educação e 

treinamento viabiliza o manual de normatização para o preenchimento correto da 

prescrição de enfermagem, bem como outras orientações. Esta dinâmica auxilia 

o enfermeiro conhecer as normas que devem ser seguidas, porém no 

desenvolvimento de suas atividades diárias observamos que o mesmo não 

consegue executá-las ou talvez não talvez não valorize tanto o preenchimento 

completo dos horários dos procedimentos.  

 
A vivência do autor dessa pesquisa como responsável pela 

Divisão Materno-Infantil, que congrega a UTI Neonatal permite acreditar na 

primeira premissa, pois o comprometimento dos enfermeiros com a SAE é 

visível, levando-se em consideração os trabalhos científicos realizados em 

parceria com alunos e docentes do Departamento de Enfermagem da UEL 

durante o desenvolvimento do Internato de Enfermagem; esses trabalhos versam 

sobre a SAE, criando um espaço de reflexão, discussão e modificação da prática 

de enfermagem.  

 
Entretanto,  encontrou-se  o  valor  de  7,3%  de  prescrições   de 
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enfermagem com preenchimento incorreto, fato que nos causou surpresa. 

Supõe-se que, às vezes o enfermeiro, sem a concentração necessária devido às 

várias interferências internas e externas, além de não dispor de local adequado 

para prescrever, acaba por preencher incorretamente os horários dos 

procedimentos colocando M - T- N onde deveria colocar horário definido e vice e 

versa.  

 

 NO  ITEM  8 — A prescrição de enfermagem indica 
cuidados pré-cirugias / exames?   e    NO  ITEM  9  —  A 
prescrição de enfermagem indica cuidados pós-cirugias / 
exames?  

 

Encontrou-se respectivamente 49,1% e 49% de prescrições de 

enfermagem não preenchidas, o que não está de acordo com o esperado, menor 

que 5%. 

 

Julga-se que o valor desse item reporta-se a um ponto 

vulnerável na organização da sistematização da assistência de enfermagem que 

é a inexistência de protocolos de cuidados que direcionem a prática de 

enfermagem. 

 

Bork (2003) afirma que para o desenvolvimento de guias de 

condutas ou protocolos, em primeiro lugar deve existir uma decisão institucional 

que vai desde a definição dos temas prioritários, planejamento das etapas para a 

pesquisa baseada em evidências científicas, a escolha de critérios de avaliação, 

a redação da conduta e as recomendações para o desenvolvimento da prática 
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assistencial, até a definição de indicadores para o processo de implantação e 

avaliação dos resultados. 

 
Vislumbra-se que a elaboração e a implantação dos guias de 

conduta representam a adoção de normas de procedimentos clínicos 

fundamentados em evidências que irão auxiliar o exercício da prática profissional 

com excelência de qualidade. Além disso, irá propiciar o fortalecimento da 

enfermagem no meio científico e solidificar a sua participação no campo da 

pesquisa, colaborando para a construção do conhecimento e para a sua 

aplicação prática. 

 
Por ser a UTI NEO uma unidade específica, com clientela 

definida, a elaboração dos guias de conduta parece ser uma atividade laboriosa, 

porém não tão difícil de acontecer; para isto, deve ser encarada como um 

desafio a ser transposto e vencido.  

 
Porém, não será apenas a elaboração dos guias de conduta a 

responsável pelo aumento deste escore, mas também a determinação e o desejo 

dos enfermeiros em implantá-los e perceberem a importância da busca contínua 

do aprimoramento do processo de cuidar que vai requerer competência clínica e 

sistematização das ações de enfermagem com a inclusão das evidências das 

melhores práticas. 

 
A sua implantação pode representar uma ferramenta que 

impulsione e favoreça a realização completa das fases do processo de 

enfermagem desenvolvidas na UTI NEO, contribuindo para a credibilidade e 

visualização do trabalho do enfermeiro. 
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Ao se avaliar outro indicador do item 8 percebe-se um valor de 

41,6% de prescrições com os cuidados pré-cirúrgicos/exames preenchidos de 

maneira correta. Isto leva a crer que os enfermeiros quando dispõem de 

condições favoráveis e número adequado de profissionais são capazes de 

transportar seus conhecimentos teóricos para a situação prática; utilizando o 

raciocínio clínico e crítico e sendo capazes de elaborar uma prescrição de 

enfermagem com melhor qualidade.  

 
Concorda-se com Bork (2003, p. 65) quando relata que  “os 

guias de conduta possibilitam a visualização de resultados da prática de 

enfermagem demonstrando indicadores de efetividade e eficiência no âmbito do 

processo saúde-doença”. 

 
 Verifica-se ao final da análise das prescrições de enfermagem, 

que o indicador que apresentou o maior escore, foi o NÃO PREENCHIDO, com 

47,7%, seguido do COMPLETO com 34,2%, o INCOMPLETO apresentando 14,6% e 

finalmente o INCORRETO com um percentual de 1,7%, conforme apresentado na 

Figura 1. 
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34,2%

14,6%

44,8%

1,7%

Completo (Média em %) Incompleto (Média em %)
Não Preenchido (Média em %) Incorreto (Média em %)

 

FIGURA  1  – Síntese dos resultados de desempenho dos indicadores de 

qualidade da Prescrição de Enfermagem da UTI NEO, HURNP, 

no período de 2001 a 2003. Londrina-Pr, 2004. 

 

 
Diante desse contexto, emerge a necessidade de novos estudos, 

que contribuirão para a elucidação de fatores e situação, referidas pelos 

enfermeiros, como dificultadores da elaboração da prescrição de enfermagem, 

que apresentem melhores indicadores de qualidade. 
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A partir dos resultados encontrados neste estudo conclui-se que 

o processo de avaliação da qualidade da assistência de enfermagem tem como 

finalidade identificar erros, acertos, progressos e paralisações no 

desenvolvimento das atividades de enfermagem, viabilizando a tomada de 

decisões quanto à manutenção, ao aprimoramento e ao redirecionamento dos 

respectivos processos operacionais, tecnológicos e gerenciais.  

 
Constatou-se que o processo de avaliação da qualidade 

realizado pela ACQAE do HURNP instrumentaliza a alta e média gerências 

através do envio trimestral dos relatórios de avaliação da qualidade da 

assistência de enfermagem e, gradativamente transformam-se em uma 

ferramenta eficaz de gerenciamento.  

 
A análise realizada nos relatórios da qualidade de assistência de 

enfermagem, subitem  —  Elaboração da prescrição de enfermagem, da Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal do HURNP elaborados no período de 2001 a 2003 

demonstrou que, embora os enfermeiros tenham conhecimento do manual de 

preenchimento da prescrição de enfermagem e acreditem na sistematização da 

assistência como processo de prestação de cuidados humanizados que 

viabilizem os resultados desejados, o seu preenchimento não atingiu, em 

nenhum momento, o padrão estabelecido.  

 
Acredita-se que muitas vezes, a organização do processo de 

trabalho, a preocupação dos profissionais em atender à demanda dos serviços, 

as situações de superlotação, a adequação dos recursos humanos para prestar 

assistência segura e as características do paciente atendido predispõem os 
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enfermeiros a um distanciamento entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a 

prática, ao desenvolvimento de atividades mecânicas, rotineiras e fragmentadas. 

 
Verificou-se que o maior escore apresentado nos itens de 

análise foi o NÃO  PREENCHIDO com 44,7% , seguido pelo COMPLETO com 34,2%, 

o INCOMPLETO apresentando 14,6% e, finalmente, o INCORRETO com um 

percentual de 1,7%.  

 
Observou-se que nos itens de verificação aqueles que 

apresentaram maiores escores foram os relativos à existência de uma prescrição 

diária para o paciente, com 77,8% de completo, e quanto aos horários dos 

procedimentos serem prescritos de forma correta, com 42,8% de completo. 

 
O item que apresentou maior indicador de INCOMPLETO foi o 

relativo ao da prescrição permitir conhecer as condições gerais do paciente, com 

56,8%. 

 

Constatou-se uma maior concentração de itens não preenchidos 

naqueles que avaliam, de certa forma, os conhecimentos científicos, a 

capacidade de raciocínio clínico e crítico como o item 2, que é identificar se a 

prescrição de enfermagem permite conhecer o  grau de dependência do 

paciente, com 69,1%; no item 5, que determina se a prescrição indica cuidados 

de enfermagem especial quando o paciente requer conforme sua patologia,  com 

55,8%; o item 6, que diz se a prescrição indica sinais e sintomas pertinentes à 

observação do paciente e a patologia, com 76,8%; e, ainda,  os itens 8 e 9 que 

versam  sobre  a  prescrição  de  cuidados  pré  e  pós-operatório  de  cirurgias  e  
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exames, com 49,1 e 49%, respectivamente. 

 
O item 1, que avalia se a primeira prescrição foi feita pela 

enfermeira que admitiu,  e o item 7, que verifica se os horários foram prescritos 

de forma adequada, foram os que apresentaram valores preocupantes para o 

Incorreto, uma vez que o aceitável para este item de análise é de 0%. 

 
O controle da qualidade é um instrumento valioso para 

determinar a qualidade da prática assistencial. É a partir da monitorização da 

prática de enfermagem que poderemos visualizar as situações favoráveis e as 

desfavoráveis, a fim de reforçar os padrões considerados alcançados e para 

modificar ações quando houver diferenças entre os padrões estabelecidos e os 

encontrados pela auditoria. 

 

Modificar o processo de trabalho e o comportamento dos 

enfermeiros e equipe frente às situações diagnosticadas é um grande desafio. 

Este é passível de ser vencido, com decisão política de aceitar e incorporar 

como situações a serem solucionadas e esforço coletivo das pessoas envolvidas 

voltadas para o equacionamento das dificuldades. 

 

Esforços vêm sendo realizados, pela Diretoria de Enfermagem 

do HURNP, a fim de proporcionar aos enfermeiros momentos de reflexão da 

prática profissional, quer por meio de oficinas conduzidas pela ACQAE, onde são 

discutidos os relatórios da qualidade da assistência de enfermagem, com os 

enfermeiros e pelo menos um funcionário representante de cada turno de 

trabalho e pela realização de cursos de capacitação sobre a importância da SAE. 
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A realização deste estudo veio confirmar a importância da 

implantação do processo de controle de qualidade da assistência de 

enfermagem em um hospital universitário público e possibilitou compreender que 

a avaliação deve ser um processo contínuo e documentado da análise das ações 

de enfermagem, visando à realização de mudanças nos processos de gestão, na 

orientação das atividades de aperfeiçoamento dos recursos humanos, na 

pesquisa de respostas às dificuldades no ato de cuidar enfrentadas e 

identificadas, e nas atividades administrativas ligadas às modificações de 

processos assistenciais e de gestão.  

 
Enquanto autora desse estudo e coordenadora da divisão 

materno infantil pude compreender não só a importância da implantação do 

processo de avaliação da qualidade da assistência de enfermagem, mas 

principalmente compreender que os resultados da monitorização dos indicadores 

de qualidade da assistência de enfermagem devem deixar de ser resultados e 

passarem a ser informações gerenciais eficazes, que irão subsidiar o 

planejamento e modificações no padrão de qualidade da assistência. 

 
Outros estudos serão necessários para verificar a percepção dos 

enfermeiros frente a situações apresentadas, suas inquietações, dificuldades, 

limitações e desejos. 
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ANEXO  A 
 

MODELO  DE  FORMULÁRIO  DO  ROTEIRO  DE  ENTREVISTA  
DO  PACIENTE  INTERNADO  NO  HURNP 

 
 
Universidade Estadual de Londrina 
Hospital  Universitário Regional do Norte do Paraná 
Diretoria de Enfermagem 
Assessoria de Controle de Qualidade da Assistência de Enfermagem 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PACIENTE INTERNADO 
 

Iniciais do nome _________ nº do registro _____________ Clínica_________________   
Hora_______ Enf./Leito ____ Sexo____ Idade_____ Grau de dependência _________ 
Unidade___________________________________ Religião:____________________________ 
Data da  internação ____/____/____                                        Data da entrevista____/____/____  
Diagnóstico:____________________ Nome do entrevistador: _________________________ 
 

HIGIENE  E  CONFORTO  FÍSICO SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. Você toma banho diariamente?     

2. Você é mudado de posição constantemente?     

3. Há respeito com a sua privacidade? É colocado biombo, 
fechado a porta para trocar ou fazer higiene íntima nos 
pacientes? 

    

4. Você escova os dentes diariamente?     
5. Você penteia os cabelos diariamente?     
6. Os curativos são realizados diariamente?     

 

ATIVIDADES   FÍSICAS SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. Você tem ajuda para deambular quando precisa?     

2. Você foi orientado a andar no primeiro dia após a 
cirurgia?     

 

SONO   E   REPOUSO SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. Faz silêncio à noite?     
2. Faz silêncio após as refeições e nas horas do repouso?     
3. A iluminação do quarto é adequada e sob controle?     
4. A temperatura do quarto é confortável para você?     
5. A ventilação do quarto é adequada?     
6. O leito é adequado para repouso?     

 
 



 

 

SEGURANÇA  FÍSICA SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1.  Você é acompanhado(a)  pela  enfermagem quando  sai  
da  unidade?     

2.  As medicações são administradas pela equipe de 
enfermagem?     

3.  A enfermagem espera você engolir o  medicamento?     

4.  É realizada medicação para dor, náusea ou vômito 
quando solicitada e prescrita?     

5.  Houve queda de paciente na enfermaria?     
 

NUTRIÇÃO  E  HIDRATAÇÃO SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1.  Você tem ajuda  para alimentar-se quando necessário?     

2.  Você tem garrafa de água exclusiva?     
3.   Você foi orientado a ficar de jejum para realizar 

exames?     

 

ELIMINAÇÕES SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. O seu intestino está funcionando adequadamente? 
(como em casa).     

2. Quando precisa da comadre ou papagaio é atendido 
prontamente?     

3. É  feita a higiene íntima após as eliminações?     
4. Os coletores de drenos, sondas e ostomias são 

substituídos quando estão quase cheios?     

 

NECESSIDADES  EMOCIONAIS SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. Você é tratado(a) com gentileza?     

2. Você ou o(a)  acompanhante estão orientados quanto às  
normas e regulamentos do hospital? (horário de visitas, 
funcionamento da igreja e atividades de recreação) 

    

3. Você foi  orientado  quanto às normas e rotinas da 
unidade?  (horário de refeições, banhos e locais dos 
telefones públicos)  

    

4. Todos os procedimentos que realizaram  foram 
explicados? (punção venosa, sondagem nasogástrica, 
sonda vesical de demora, exames, etc..) 

    

5. Você se sente a vontade  para fazer perguntas ao 
pessoal de enfermagem?     

6. A equipe de enfermagem tem bom relacionamento / 
educação, boa comunicação com você?     

7. Seus pertences estão guardados adequadamente? 
(documentos, roupas, objetos de valor e pessoais)     

8. Você pediu para conversar com alguém da sua família e 
a enfermagem providenciou?     



 

 

NECESSIDADE  ESPIRITUAIS SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. A enfermagem comunicou que o hospital dispõe de 
assistência religiosa? (padre e pastor)     

2. Você foi atendido quando solicitou assistência religiosa?     
 

NECESSIDADES  SOCIAIS SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. Você foi apresentado aos seus companheiros de quarto 
quando foi internado nesta unidade?     

2. Você foi apresentado a equipe de enfermagem?     
3. Há atividades recreativas promovidas no setor?     

 

MATERNIDADE SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. Você recebeu apoio e orientação de enfermagem no 
pré-parto e parto?     

2. As mamas estão em boas condições? (sem hiperemia, 
calor, rubor, dor e ingurgitadas)     

3. Você foi orientada para manter os mamilos limpos antes 
e após a amamentação?     

4. Há fornecimento de absorventes sempre que  
necessário?     

5. A quantidade e característica dos lóquios  são 
controlados?     

 

INCENTIVO  AO  ALEITAMENTO  MATERNO SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. Você foi informada sobre o aleitamento? (vantagens, 
manejo, etc..)     

2. Você iniciou o aleitamento na 1º meia hora após o 
nascimento?     

3. Você foi orientada como amamentar e como manter a 
lactação?     

4. Você foi orientada quanto à exclusividade do leite 
materno?     

5. Você foi encorajada ao aleitamento sob livre demanda?     
6. Você está orientada quanto a não utilização de chupetas 

ou bicos artificiais?     

7. Há orientação sobre encaminhamentos a grupos de 
apoio ao aleitamento?     

8. A criança está em alojamento conjunto?     
 
 



 

 

UTI  PEDIÁTRICA, UNIDADE  DE  CUIDADO INTENSIVO  
NEONATAL SIM NÃO NÃO SE 

APLICA 
OBSERVAÇÕES

1. Você foi orientada sobre o estado de saúde de sua 
criança?     

2. Você foi orientada e encorajada a permanecer na 
unidade enquanto seu filho encontra-se internado?     

 

PEDIATRIA SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. A criança está com acompanhante 24 horas por dia?     

2. A mãe está orientada para participar dos cuidados de 
higiene e alimentação da criança?      

3. A pele está cuidada? (sem assaduras, monilíase, 
escabiose, etc..)     

4. A criança  é transportada com segurança? (maca, 
cadeira de rodas, berço, etc..)     

5. Os brinquedos oferecidos são apropriados e seguros 
para a idade?     

6. Estão sendo oferecidos ou restringidos líquidos, 
conforme indicação?     

7. A criança alimenta-se em posição correta? (sentada ou 
com apoio)     

8. A criança  é tratada com carinho?      
9. A criança  possui creme dental infantil ou colutório?     

 

CONDIÇÕES  DE  ALTA SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1.   Recebeu orientação de alta? (retorno, receita 
encaminhamentos e auto cuidado)     

 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO  B 
 

MODELO  DE  FORMULÁRIO  DO  ROTEIRO  DE  OBSERVAÇÃO 
DO  PACIENTE  INTERNADO  NO  HURNP 

 
 
Universidade Estadual de Londrina 
Hospital  Universitário Regional do Norte do Paraná 
Diretoria de Enfermagem 
Assessoria de Controle de Qualidade da Assistência de Enfermagem 
 

ROTEIRO  DE  OBSERVAÇÃO / PACIENTE  INTERNADO 
 

Iniciais do nome _________ nº do registro _____________ Clínica_________________   
Hora_______ Enf./Leito ____ Sexo____ Idade_____ Grau de dependência _________ 
Unidade___________________________________ Religião:____________________________ 
Data da  internação ____/____/____                                        Data da entrevista____/____/____  
Diagnóstico:____________________ Nome do entrevistador: _________________________ 
 

HIGIENE  E  CONFORTO  FÍSICO SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. A boca está cuidada?     

2. Os cabelos estão em ordem?     

3. O paciente está barbeado?     

4. As unhas das mãos e dos pés estão cortadas?     
5. O cliente com drenos e sondas está livre de irritações de 
pele, obstruções nos tubos, etc...?     

6. O paciente acamado está em posição correta?     
7. Os curativos estão limpos e secos?     
8. A cama do paciente está em ordem, limpa e seca?     

 

ATIVIDADES   FÍSICAS SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. O paciente dependente está co mudança de decúbito 
programada?     

2. Não houve formação de úlcera de pressão há mais de 
24hs?     

3. A tração ortopédica está colocada corretamente?     
4. Tábuas para os pés, sacos de areia, travesseiros ou 
suportes estão colocados adequadamente?     

 

 

 
 



 

 

SEGURANÇA  FÍSICA SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. O paciente está no quarto e no leito registrados. Sua 
identificação está correta (nome e clínica)?     

2. O paciente em cadeira de rodas ou poltrona está 
acomodado com segurança?     

3. As grades da cama estão posicionadas adequadamente?     

4. Passou mais de 24horas sem queda do leito?     

5. As restrições estão limpas e sem garrotear a circulação do 
membro?     

6. Existe campainha de chamada ao alcance do paciente?     

7. O mobiliário do quarto é apropriado e seguro?     

8. O quarto está em ordem, livre de objetos acumulados 
(jornais, revistas, restos alimentares, etc.)?     
9. Não há presença de materiais usados ou contaminados 
(comadre, papagaio, curativos e outros) próximo ao leito do 
paciente? 

    

10.O equipamento elétrico do quarto está em ordem e 
funcionando bem (luminárias, arandelas, ventilador e 
campainha)? 

    

11. O ambiente está limpo?(incluir mobiliário, ventilador e 
cama)     
12. Todos os exames agendados foram realizados?     

 

NUTRIÇÃO  E  HIDRATAÇÃO SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. Ao equipos de microgotas com reservatórios estão instalados 
há menos de 72 horas? (verificar data, horário e assinatura)     

2. Os equipos de PVC estão datados e instalados com menos 
de 48 horas?     
3. Os equipos de bombas infusoras estão instalados há menos 
de 48 horas?     
4. Os equipos de soro estão sem sangue coagulado na parte 
interna?     
5. Os equipos de soro estão limpos e sem sangue coagulado 
externamente?     
6. Os equipos de soro estão identificados de forma correta? 
(data e horário)     
7. Os equipos instalados estão com identificação correta e 
completa?     
8. Os scalps hidratados e cateteres venosos periféricos estão 
identificados com data, nomes e horários?     
9. Os scalps hidratados e cateteres venosos periféricos estão 
instalados há menos de 72 horas?     
10. Os cateteres esternos estão permeáveis e com soro 
conectados?     
11. Os membros superiores do s pacientes estão com soroma?     
12. Os equipos de dieta foram instalados há menos de 24 
horas?     
13. Os equipos de dieta estão limpos?     
14. Os equipos de dieta são coloridos e adequados à nutrição?     
15. A altura do frasco de dieta está há 40 cm da cabeça do 
paciente?     



 

 

 

OXIGENAÇÃO  E  VENTILAÇÃO SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. Os inaladores estão mantidos secos e protegidos após 
utilização no intervalo de 6 horas?     

2. Os nebulizadores estão datados e instalados há menos 
de 24 horas?     
3. A traqueostomia está livre de secreções?     
4. O curativo da traqueostomia está limpo?     
5. O oxigênio está em quantidade e instalação corretas?     

 
 

ELIMINAÇÕES SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. Dreno de penrose está com  coletor ou curativo 
adequado? (boa adaptação, mantendo volume adequado 
de preenchimento e sem provocar lesões de pele). 

    

2. Ostomias e bolsas coletoras estão bem adaptadas e com 
capacidade de enchimento adequado? (2/3 da capacidade)     
3. Dreno de porto-vac está sendo mantido em posição 
adequada e com pressão negativa dentro do recipiente 
coletor? 

    

4. O dreno de tórax está com identificação adequada e 
completa?     
5. O dreno de tórax está com instalação adequada?      
6. A sonda nasogástrica está em posição correta, fixada 
adequadamente e o saco coletor com volume adequado 
(2/3 da capacidade) 

    

7. A sonda vesical de demora está fixada corretamente e 
com volume na bolsa coletora adequada?(2/3 da 
capacidade) 

    

 

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MONITOR CARDÍACO, 
BOMBA INFUSORA, OXÍMETRO, RESPIRADORES, ETC.) SIM NÃO NÃO SE 

APLICA 
OBSERVAÇÕES

1. O equipamento usado está corretamente aplicado no 
doente?     

 
 

UNIDADE   DE CUIDADOS   INTENSIVOS   NEONATAL SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. A incubadora está limpa, desinfetada e em perfeito 
funcionamento?     

2. A criança está em ambiente limpo, livre de odores 
desagradáveis, protegida contra excesso de ruídos?     

3. Há medidas de proteção contra correntes de ar?     

 

 



 

 

MATERNIDADE SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. Há pulseira de identificação no antebraço da mãe e do 
bebê?     

2. O bebê está sendo mantido em alojamento conjunto?     
 

 

UNIDADE   DE TERAPIA INTENSIVA SIM NÃO NÃO SE 
APLICA 

OBSERVAÇÕES

1. Há prescrição de enfermagem para todos os pacientes?     

2. Há, no mínimo, duas evoluções diárias feitas pelo 
enfermeiro?     

3. Há registros de exame físico, por período, realizado pelo 
enfermeiro?     

4. Há registros de controles de sinais vitais e balanço 
hídrico, no mínimo com 04 anotações diárias?     

5. Os leitos possuem cabeceiras removíveis e grades de 
laterais?     
6. Há colheita de urina com circuito fechado?     
7. Há roupa suficiente para demanda?     
8. São prestados cuidados preventivos de úlceras de 
pressão?     

9. Há condições ideais dos drenos, coletores, sondas e 
cateteres, sem obstrução e local livre de irritação e 
infecção? 

    

10 Há orientação aos pacientes e familiares sobre rotinas 
terapêuticas e cuidados prestados?     

11. Há controle do nível de ruídos no setor?     
12. Há anti-sepsia das m,aos do pessoal, antes e após 
procedimentos no setor?     

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO  C 
 

FORMULÁRIO  PARA  AUDITORIA  DAS ANOTAÇÕES  DE  
ENFERMAGEM  DO  HURNP 

 
Universidade Estadual de Londrina 
Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná 
Diretoria de Enfermagem 
Assessoria de Controle de Qualidade da Assistência de Enfermagem 
 

AUDITORIA   DA   PRESCRIÇÃO   DE   ENFERMAGEM 
 
Paciente (Iniciais)___________  nº do registro____________  Clínica____________________ Hora__________ Enf./Leito_______ Sexo_____ 
Idade_____   Grau de dependência_______    Unidade______    Religião:____________    Data da internação____/____/____  
Data da Alta____/____/____      Dias de internação________   Diagnóstico___________________  Avaliador:_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

I. DADOS  DE   IDENTIFICAÇÃO CRITÉRIOS  DE  PREENCHIMENTO DIAS  AVALIADOS 

1. Os dados de identificação do paciente estão corretos? Considerar nome, sexo, idade, dia de internação, grau de dependência, número 
de prontuário, diagnóstico, leito, clínica e número de atendimento. 

     

2. Os dados de identificação do paciente estão completos? Considerar nome, sexo, idade, dia de internação, grau de dependência, número 
de prontuário, diagnóstico, leito, data, clínica e número de atendimento. 

     

3. Prescrição tem data, horário, n° Coren e assinatura? Considerar a data, horário de elaboração, nome, número de Coren e assinatura 
da(o) enfermeira(o) que elaborou a prescrição de enfermagem. 

     

 
 
 
 
 

CRITÉRIOS  DE AVALIAÇÃO:   1 – não se aplica     2 – completo    3 –  incompleto    4 –  não preenchido    5  –  incorreto 



 

 

II. PRESCRIÇÃO  DE  ENFERMAGEM CRITÉRIOS  DE  PREENCHIMENTO DIAS  AVALIADOS 

1. A primeira prescrição é feita pela mesma (o) 
enfermeira (o) que o admitiu? 

Checar em qual horário que o paciente foi admitido e se a (o) enfermeira 
(o) abriu a prescrição de enfermagem em seu horário de atendimento. 

     

2. Há pelo menos uma prescrição diária para o 
paciente? 

Verificar a existência de uma prescrição de enfermagem, elaborada 
diariamente conforme as necessidades do cliente. 

     

3. A prescrição indica o grau de dependência do 
paciente?  

Todos os itens dos cuidados de enfermagem estão precedidos de verbos 
que indiquem uma ação (Fazer, Auxiliar, Orientar, Supervisionar e 
Encaminhar). 

     

4. A prescrição de admissão  permite conhecer as 
condições gerais do paciente? 

A prescrição de admissão revela que a (o) enfermeira (o) realizou o 
exame físico e tomou consciência do quadro do cliente descrevendo as 
principais alterações físicas, queixas principais, alterações no exame 
físico, etc. 

     

5. A prescrição indica cuidado de enfermagem 
especial (individual) de acordo a patologia e 
necessidade? 

A prescrição de enfermagem é elaborada de forma individualizada, 
consistente, atualizada, acompanhado as necessidades do doente, 
apresentando-se dinâmica de acordo com a evolução do paciente. 

     

6. A prescrição indica ações referentes aos sinais e 
sintomas pertinentes a patologia e evolução do 
paciente? 

A prescrição de enfermagem indica ações que sejam pertinentes aos 
sinais e sintomas apresentados pelo paciente, de acordo com sua 
patologia, permitindo que o auxiliar de enfermagem direcione suas 
observações, prevenindo atendimento tardio e complicações. 

     

7. Os horários dos procedimentos foram 
preenchidos, respeitando as características do 
paciente e as necessidades de sua patologia? 

Os horários dos procedimentos foram estabelecidos de acordo com as 
normas definidas pela instituição e descritas no manual elaborado pelo 
grupo GEMA. 

     

8. A prescrição de enfermagem indica cuidados pré-
cirurgias e exames? 

Há prescrição dos cuidados necessários para a realização de 
procedimentos pré-operatórios e exames. 

     

9. A prescrição de enfermagem indica cuidados pós-
cirurgias / exames? 

Há prescrição dos cuidados de enfermagem imediatos, necessários após 
a realização de cirurgias e exames. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III. PROCEDIMENTOS  DE  ENFERMAGEM CRITÉRIOS  DE  PREENCHIMENTO DIAS  AVALIADOS 
1. Há registro de higiene oral pelo menos 3 vezes ao 

dia? 
Há checagem, registro ou orientação de realização de higiene oral pelo 
menos 3 vezes ao dia.   

     

2. Há registro de higiene corporal diária? Há checagem, registro ou orientação de realização de higiene corporal 
pelo menos uma vez ao dia.   

     

3. Há registro de sinais vitais, pelo menos três vezes 
ao dia? 

Deve existir controle de sinais vitais completo (pressão arterial, 
freqüência cardíaca, pulso, temperatura e freqüência respiratória) pelo 
menos 3 vezes ao dia, nos horários preconizados pelo grupo GEMA. 

     

4.   O peso é controlado e anotado, uma vez ao dia, 
quando necessário? 

Pacientes com cardiopatias, hepatopatias e com insuficiência renal, 
devem ter registro de controle do seu peso diariamente. 

     

5.   As micções foram controladas e anotadas? 
As micções foram registradas quanto a freqüência e/ou volume, 
conforme determinado na prescrição de enfermagem, no período de 24 
horas. 

     

6.   As evacuações foram controladas e anotadas? As evacuações foram registradas quanto a freqüência e aspecto, 
conforme prescrição de enfermagem. 

     

7.   Há registro de episódios eméticos? Há registro de episódios eméticos tanto na parte anterior (anotações de 
enfermagem) como no verso da prescrição de enfermagem. 

     

8.   A ingestão de líquidos foi controlada e anotada? Foi anotado no verso da prescrição de enfermagem a quantidade de 
líquidos que o cliente ingeriu nos três períodos: manhã, tarde e noite. 

     

9.   Os procedimentos invasivos estão registrados e 
datados? 

Há registro da data que os procedimentos invasivos foram realizados 
pelas equipes médica e de enfermagem. 

     

10.  A ingestão de alimentos foi controlada e anotada? 

Há anotações no verso da prescrição de enfermagem e nos relatórios 
dos turnos. São descritos as quantidades da aceitação alimentar e o tipo 
de alimento ingerido de acordo com os horários determinados na 
prescrição de enfermagem. Caso haja anotação somente no verso da 
prescrição deve ser considerado. 

     

11. A Prescrição de enfermagem indica cuidados para 
exames e pré-operatórios? 

A prescrição de enfermagem possui informação sobre data e horário de 
exames que serão realizados, conforme prescrição médica e 
agendamento. Há prescrição dos cuidados necessários para a realização 
de exames e procedimentos pré-operatórios. 

     

12. A Prescrição de enfermagem indicam cuidados 
pós- exames e pós-operatórios? 

Há prescrição dos cuidados de enfermagem imediatos, necessários após 
a realização de cirurgias e exames.  

     

13.  As anotações dos  procedimentos controlados, 
possuem  rubrica? 

Os procedimentos preenchidos no verso da prescrição de enfermagem 
referentes às anotações dos SSVV, diurese, evacuação, drenos, sondas, 
(alimentação) possuem rubrica no campo destinado a este fim, pelo 
profissional que o executou em seu respectivo horário. 

     



 

 

 

IV. ANOTAÇÕES  DE  ENFERMAGEM CRITÉRIOS  DE  PREENCHIMENTO DIAS  AVALIADOS 

1. Há pelo menos uma anotação descritiva em cada 
plantão. 

Deve haver em cada turno, pelo menos uma anotação de enfermagem, referente as 
condições gerais do paciente. O registro de intercorrências deve permitir a identificação 
dos problemas apresentados pelo paciente, bem como quais condutas foram tomadas e o 
resultados desses procedimentos.  

     

2. Há horário e rubrica em cada anotação. Cada anotação de enfermagem (por turno e intercorrência) contém o horário em que foi 
realizada assim como a rubrica do profissional que a executou. 

     

3. As anotações respondem aos itens da 
prescrição?  

As anotações de enfermagem respondem aos itens da prescrição de enfermagem 
referentes as intercorrências na execução dos atendimentos, observação de sinais e 
sintomas, alterações do estado do paciente, aspecto de lesões e alterações de exames 
físicos, etc.. 

     

4. As anotações evidenciam prestação de cuidados 
de enfermagem. 

As anotações de enfermagem são claras, concisas, relatam a execução de atendimento ao 
cliente com alguma peculiaridade. 

     

5. As anotações evidenciam observação de sinais e 
sintomas. 

As anotações de enfermagem além de responder ao item de identificação de sinais e 
sintomas, também relatam outras observações referentes ao paciente. 

     

6. As anotações indicam quem realizou o cuidado 
(enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem e 
alunos de enfermagem). 

Cada item da prescrição de enfermagem possui rubrica indicando a categoria profissional 
do indivíduo que realizou o cuidado. Há carimbo de identificação do profissional. 

     

7. Existe uma anotação descritiva de admissão,  
transferência alta ou óbito. 

Há anotação de enfermagem referente a admissão, transferência alta ou óbito do paciente, 
elaborada pela enfermeira(o) ou pelo auxiliar de enfermagem. Devem estar explicito as 
informações referentes as alterações detectadas no exame físico, tais como estado geral, 
nível de consciência, etc. e programação e / ou agendamento de exame, cirurgias ou outro 
procedimento. 

     

8. Há anotações referentes aos cuidados pré-
operatórios. 

Há anotações de enfermagem referentes aos cuidados pré-operatórios com antecedência 
de aproximadamente 18 horas ou conforme indicação cirúrgica. 

     

9. Há anotações referentes aos cuidados pós- 
operatórios. 

Há anotações de enfermagem referentes aos cuidados pós-operatórios conforme 
necessidade do paciente. 

     

10. Há anotações referentes a intercorrências.  Existem anotações ressaltando a existência de intercorrências durante a internação e ou 
relato da ação tomada para sanar este problema. 

     

11. Aspecto e evolução de lesões cutâneas. 

Os relatos de lesões cutâneas indicam a área e tamanho da lesão, tipo de tecidos 
encontrados na ferida, tipo e quantidade de exsudato observado, produto utilizado para 
limpeza, tratamento e tipo de cobertura utilizada. Considerar também as anotação 
referentes a evolução da ferida.  

     

12. Prescrição indica ações relacionadas ao 
atendimento de necessidades psicobiológicas. 

Há na prescrição de enfermagem relato de convocação da família a pedido do paciente, ou 
outras solicitações do paciente.  

     

13. As anotações indicam as condições emocionais 
do paciente. 

As anotações de enfermagem evidenciam o aspecto emocional do paciente referindo se 
este se encontrar comunicativo, apático, choroso, queixoso, saudoso, triste, alegre, etc.. 

     

 
 



 

 

V. EXECUÇÃO  DE  ORDENS  MÉDICAS CRITÉRIOS  DE  PREENCHIMENTO DIAS  AVALIADOS 

1. As medicações foram checadas? 
Verificar na prescrição médica se todos horários correspondentes a 
medicações foram checados. Se foram suspensos ou circulados devem 
estar justificados. 

     

2. As medicações foram rubricadas? Verificar na prescrição médica se todos horários de medicação 
checados possuem rubrica. 

     

3. Foram transcritas as solicitações médicas para a 
prescrição de enfermagem?  

Verificar se todos cuidados especiais prescritos pelos médicos, foram 
transcritos para a prescrição de enfermagem. 

     

4. A prescrição médica indica as ações de 
enfermagem?  

As prescrições médicas não devem conter solicitações de condutas 
pertinentes a enfermagem como por exemplo: mudança de decúbito, 
manter acesso venoso, sentar o paciente fora do leito, verificar 
freqüência respiratória, anotar e controlar o volume de drenos, etc.. 

     

 
 
 

VI. CONDIÇÕES  DE  ALTA CRITÉRIOS  DE  PREENCHIMENTO DIAS  AVALIADOS 

 1. As anotações de alta indicam as condições físicas 
do paciente. 

Nas anotações de alta é possível identificar o estado geral do paciente, 
nível de consciência, se estava com acompanhante, se deambula, etc.. 

     

 2. As anotações indicam orientações para 
continuidade do cuidado e tratamento no domicílio. 

As anotações de alta descrevem as orientações fornecidas aos 
pacientes, referentes aos cuidados, medicações, nutrição, 
encaminhamentos, etc.. 

     

 

 
MATERNIDADE CRITÉRIOS  DE  PREENCHIMENTO DIAS  AVALIADOS 

 1. Loqueação e involução uterina foram registradas, 
pelo menos uma vez por período. 

Há  anotações do aspecto, coloração, odor e quantidade de lóquios, pelo 
menos uma vez ao dia na prescrição de enfermagem, assim como o 
controle da involução uterina.  

     

 2. As condições das mamas foram registradas, pelo 
menos uma vez ao dia. 

Há registro, pelo menos uma vez ao dia, quanto ao aspecto e condições 
das mamas, se os mamilos estão íntegros ou com fissuras, se o bebê 
está sugando, etc..  

     

 



 

 

ALOJAMENTO  CONJUNTO CRITÉRIOS  DE  PREENCHIMENTO DIAS  AVALIADOS 

1. Há anotação de Aleitamento materno exclusivo. 
Há anotações na prescrição de enfermagem se a criança está recebendo leite 
materno exclusivo, se está sugando bem e com técnica correta, se a mãe está 
bem orientada. 

     

2. O peso foi controlado, pelo menos uma vez ao dia. O peso da criança foi verificado pelo menos uma vez ao dia, preferencialmente 
no período da manhã. 

     

3. Há participação da mãe nos cuidados com o Recém 
nascido.  

Há anotações referentes ao quanto a mãe está envolvida com os cuidados da 
criança ou  se aparentemente só está realizando alguns procedimentos com a 
criança. 

     

4. A prescrição de enfermagem indica grau de dependência 
do binômio mãe-filho? 

Há registro do grau de dependência da assistência que o binômio mãe-filho, 
estão requisitando da equipe de enfermagem. Este grau de dependência deve 
estar descrito na prescrição de enfermagem do período da manhã. 

     

 
 

UTI   I  E  II   ADULTO, UTI  PEDIÁTRICA  E  NEONATAL CRITÉRIOS  DE  PREENCHIMENTO DIAS  AVALIADOS 

 1. Há registro da realização do  exame físico, pelo menos 
uma vez por período? 

Há anotações do exame físico, realizado pelo menos uma vez no período, 
respeitando as necessidades da do paciente, sinais e sintomas e a patologia. 

     

 2. Há registro de Pressão Arterial Média, pelo menos 
uma vez por período.   Há o registro da pressão arterial média, pelo  menos uma vez por período. 

     

 3. Há registro de Pressão Venosa Central, pelo menos 
uma vez por período. Há o registro da pressão venosa central, pelo menos uma vez por período. 

     

 4. Há registro de verificação da oximetria de 4/4  horas. Há registro da verificação  da oximetria a cada 4 horas ou conforme prescrição 
médica. 

     

5. Há registro de verificação do PCO2, através do 
oxicapnógrafo, pelo menos uma vez por período. 

Há registro da verificação do PCO2, através do oxicapnógrafo, pelo menos uma 
vez por período. 

     

6. Há registro de aspirações orais e nasotraqueais. Há registro do número de aspirações orais e ou nasotraqueais, que o paciente 
necessitou no período e qual era o aspecto da secreção aspirada. 

     

  7. Há registro de mudança de decúbito programada. As prescrições referentes a esse item foram checadas e colocado a rubrica do 
funcionário que executou o cuidado. 

     

8. Há registro da Oxigenoterapia prescrita. 
Há registro do volume ou da concentração, bem como o início e término do 
tratamento com oxigênio. Estão prescritos os cuidados de enfermagem 
necessários com o uso de oxigênio, indiferente de qual método está recebendo.  
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ANEXO   D 

PARECER DO COMITÊ   DE   ÉTICA  EM   PESQUISA  DO   HURNP,  
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

 

 
 
 
 

HOSPITAL  UNIVERSITÁRIO  REGIONAL  DO  NORTE  DO  PARANÁ 
COMITÊ  DE  ÉTICA  EM  PESQUISA 

 
 

LONDRINA, 05   DE  NOVEMBRO  DE  2004. 
 

PARECER  CEP  229/04 
 
A SRA. 
PROFa ANDREZA  DAHER  DELFINO  SENTONE 
NESTA 
 
 

 

Prezada  Senhora, 
 

 O Comitê de Ética em Pesquisa analisou e aprovou o Projeto de Pesquisa 
"ANÁLISE  DOS  INDICADORES DA  QUALIDADE  NA  ELABORAÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO  
DE  ENFERMAGEM  EM  UMA  UNIDADE  DE  INTERNAÇÃO  DE  UM  HOSPITAL  ESCOLA  
PÚBLICO  NO  PERÍODO  DE  2001  E  2003", que está de acordo com a Resolução 
196/96 - CNS. 
 

                  Atenciosamente, 

             
                         Profª. Dra. Nilza Maria Diniz 
                       Comitê de Ética em Pesquisa 
                                  Coordenadora 

     
  
 
 

 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL  DE  LONDRINA 

CONFERE  COM  O  ORIGINAL 



ANEXO  E 
 

SÍNTESE  DA  MÉDIA  PERCENTUAL  DOS  RESULTADOS  DE  DESEMPENHO  DO INDICADOR  DE  QUALIDADE  COMPLETO,  
DA  PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM DA  UTI NEO - HURNP, 2001 a 2003, LONDRINA-PR 

 
ITENS   DE   ANÁLISE 

COMPLETO 

2001 2002 2003 
ITENS   DE   VERIFICAÇÃO 

 
1º 

Relat.
2º 

Relat. 
3º 

relat.
1º 

Relat. 
2º 

relat. 
3º 

Relat.
4º 

Relat.
1º 

Relat.
2º 

Relat.
3º 

Relat. 

1- A primeira prescrição é feita pela mesma (o) enfermeira (o) que 
admitiu? 0 0 100 56 0 6 57 56 38 0 

2- Há pelo menos uma prescrição diária para o paciente? 100 100 100 89 0 0 100 89 100 100 

3- A prescrição indica o grau de dependência do paciente?  0 21 5 22 50 11 20 22 21 13 

4- A prescrição de admissão permite conhecer as condições gerais 
do paciente? 0 11 48 4 94 100 28 4 3 67 

5- A prescrição indica cuidado de enfermagem especial (individual) 
de acordo com a patologia e necessidade do paciente?  0 0 19 0 6 0 25 0 0 80 

6- A prescrição indica ações referentes aos sinais e sintomas 
pertinentes a patologia do paciente?  0 0 0 0 38 14 3 0 0 93 

7- Os horários dos procedimentos foram preenchidos, respeitando 
as características do paciente e as necessidades de sua 
patologia? 

0 100 22 71 31 40 19 71 40 33 

8- A prescrição de enfermagem indica cuidados pré - 
cirurgias/exames? 20 35 30 0 81 0 50 0 100 100 

9- A prescrição de enfermagem indica cuidados pós-
cirurgias/exames? 30 40 35 0 0 23 65 0 70 60 

 



ANEXO  F 
 

SÍNTESE  DA  MÉDIA  PERCENTUAL  DOS  RESULTADOS  DE  DESEMPENHO  DO INDICADOR  DE  QUALIDADE  INCOMPLETO,  
DA  PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM DA  UTI NEO - HURNP, 2001 a 2003, LONDRINA-PR 

 
ITENS   DE   ANÁLISE 

INCOMPLETO 

2001 2002 2003 
ITENS   DE   VERIFICAÇÃO 

 
1º 

Relat.
2º 

Relat. 
3º 

Relat.
1º 

Relat. 
2º 

Relat.
3º 

Relat.
4º 

Relat.
1º 

Relat.
2º 

Relat.
3º 

Relat. 

1- A primeira prescrição é feita pela mesma (o) enfermeira (o) que 
admitiu? 0 33 0 0 0 71 0 0 13 0 

2- Há pelo menos uma prescrição diária para o paciente? 0 0 0 11 94 0 0 11 0 0 

3- A prescrição indica o grau de dependência do paciente?  0 0 0 0 38 63 14 0 0 0 

4- A prescrição de admissão permite conhecer as condições gerais 
do paciente? 95 89 52 96 0 0 70 96 37 33 

5- A prescrição indica cuidado de enfermagem especial (individual) 
de acordo com a patologia e necessidade do paciente?  0 84 7 58 0 0 70 58 35 0 

6- A prescrição indica ações referentes aos sinais e sintomas 
pertinentes a patologia do paciente?  0 0 0 0 31 43 3 0 3 0 

7- Os horários dos procedimentos foram preenchidos, respeitando 
as características do paciente e as necessidades de sua 
patologia? 

32 0 19 0 0 30 55 0 0 33 

8- A prescrição de enfermagem indica cuidados pré - 
cirurgias/exames? 15 15 25 0 13 0 20 0 0 0 

9- A prescrição de enfermagem indica cuidados pós-
cirurgias/exames? 20 30 30 0 0 34 30 0 0 20 

 



ANEXO  G 
 

SÍNTESE  DA  MÉDIA  PERCENTUAL  DOS  RESULTADOS  DE  DESEMPENHO  DO INDICADOR  DE  QUALIDADE  NÃO  PREENCHIDO,  
DA  PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM DA  UTI NEO - HURNP, 2001 a 2003, LONDRINA-PR 

 
ITENS   DE   ANÁLISE 

NÃO  PREENCHIDO 

2001 2002 2003 
ITENS   DE   VERIFICAÇÃO 

 
1º 

Relat.
2º 

Relat. 
3º 

Relat.
1º 

Relat. 
2º 

Relat.
3º 

Relat.
4º 

Relat.
1º 

Relat.
2º 

Relat.
3º 

Relat. 

1- A primeira prescrição é feita pela mesma (o) enfermeira (o) que 
admitiu? 0 33 0 0 0 71 0 0 13 0 

2- Há pelo menos uma prescrição diária para o paciente? 0 0 0 11 94 0 0 11 0 0 

3- A prescrição indica o grau de dependência do paciente?  0 0 0 0 38 63 14 0 0 0 

4- A prescrição de admissão permite conhecer as condições gerais 
do paciente? 95 89 52 96 0 0 70 96 37 33 

5- A prescrição indica cuidado de enfermagem especial (individual) 
de acordo com a patologia e necessidade do paciente?  0 84 7 58 0 0 70 58 35 0 

6- A prescrição indica ações referentes aos sinais e sintomas 
pertinentes a patologia do paciente?  0 0 0 0 31 43 3 0 3 0 

7- Os horários dos procedimentos foram preenchidos, respeitando 
as características do paciente e as necessidades de sua 
patologia? 

32 0 19 0 0 30 55 0 0 33 

8- A prescrição de enfermagem indica cuidados pré - 
cirurgias/exames? 15 15 25 0 13 0 20 0 0 0 

9- A prescrição de enfermagem indica cuidados pós-
cirurgias/exames? 20 30 30 0 0 34 30 0 0 20 

 



ANEXO  H 
 

SÍNTESE  DA  MÉDIA  PERCENTUAL  DOS  RESULTADOS  DE  DESEMPENHO  DO INDICADOR  DE  QUALIDADE  INCORRETO,  
DA  PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM DA  UTI NEO - HURNP, 2001 a 2003, LONDRINA-PR 

 
ITENS   DE   ANÁLISE 

INCORRETO 

2001 2002 2003 
ITENS   DE   VERIFICAÇÃO 

 
1º 

Relat.
2º 

Relat. 
3º 

Relat.
1º 

Relat. 
2º 

Relat.
3º 

Relat.
4º 

Relat.
1º 

Relat.
2º 

Relat.
3º 

Relat. 

1- A primeira prescrição é feita pela mesma (o) enfermeira (o) que 
admitiu? 100 33 0 44 100   23 43 44 50 86 

2- Há pelo menos uma prescrição diária para o paciente? 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 

3- A prescrição indica o grau de dependência do paciente?  100 79 95 78 6 26 63 63 79 87 

4- A prescrição de admissão permite conhecer as condições gerais 
do paciente? 5 0 0 0 6 0 3 3 60 0 

5- A prescrição indica cuidado de enfermagem especial (individual) 
de acordo com a patologia e necessidade do paciente?  100 16 74 42 94 100 5 5 65 20 

6- A prescrição indica ações referentes aos sinais e sintomas 
pertinentes a patologia do paciente?  100 100 100 100 25 43 95 95 98 7 

7- Os horários dos procedimentos foram preenchidos, respeitando 
as características do paciente e as necessidades de sua 
patologia? 

68 0 59 29 69 30 16 16 30 0 

8- A prescrição de enfermagem indica cuidados pré - 
cirurgias/exames? 65 50 40 100 6 100 20 20 0 0 

9- A prescrição de enfermagem indica cuidados pós-
cirurgias/exames? 50 25 30 100 100 40 30 30 20 20 
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