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I - INTRODUCAO 

1 - ASPECTOS 

ENFERMAGEt1 

GERAIS SOBRE A 

1. 

PRATICA DE 

A situação de enfermagem no Brasil, evidenciada na 

literatura especifica. mostra a existência de problemas de 

qualidade e quantidade relativos ã assistência de enfermagem 

e em nossa atividade diária observamos constantemente fatos 
40 e 60 

que caracterizam estes problemas 

A escassez de pessoal nas diversas categorias de 

enfermagem, principalmente na do enfermeiro, leva muitas 

vezes elementos não qualificados executarem funções para as 
60 

quais não estão preparados 

A execução de atividades de enfermagem por 

pessoal com diversificado grau de conhecimento de enfermagem, 

aliada ã falta de padrões que sirvam de guia na estruturação 

e avaliação de suas ações, contribue para que cada elemento 

atue de acordo com seus valores e preparo anterior. 

favorecendo o desiquilfbrio dessas ações e diminuindo sua 

eficiência. 

Por outro lado, observa-se que o enfermeiro no 

seu campo de trabalho tem sido absorvido por atividades 



49 
médicas delegadas e administrativas 

afastando-o de seu objeto real que é 
30 

2. 

Esta absorcão, 

a assistência ao 
71 

individuo, é analisada por BOEMER e FRIEDLANDER , que 

salientam a necessidade de um posicionamento mais efetivo da 

enfermagem quanto à sua funcão real. 

O enfermeiro precisa assumir seu papel como líder da 

equipe de enfermagem participando ativamente do processo de 

assistência, quer planejando, organizando, dirigindo. 

controlando, executando ou coordenando este processo. 

47 
Carvalho salienta a continua e permanent.e 

participacão da enfermagem no processo de assistência à 

saüde, tornando-se portanto, detentora de grande poder de 

influência positiva ou negativa sobre a qualidade da 

assistência prestada à clientela dos serviços de saüde. 
121 

SANTOS & VIEIRA ressaltam a necessidade da 

participacào dos enfermeiros na defesa da melhoria da 

qualidade dessa assistência. 

104 
PITTS ,comenta que a utilizacão de padrões fornece 

um determinado grau de qualidade, pois eles servem de modelo 

para a prática de enfermagem. bem como de guias de acão com 

os quais medem-se os cuidados prestados, proporcionam o 

desenvolvimento de sistemas de avaliacào e certeza de 

qualidade aos clientes. 

Os trabalhos pioneiros sobre padrões desenvolveram-se 



nos Estados Unidos da América do Norte 
46 

4 e 6 
3. 

O estudo de 

CARTER et alii apresenta um relato desde a elaboração 

dos padrões até a análise dos resultados de sua utilizacão. 

Existem também comissões que avaliam a eficiência dos 

servicos, que funcionam utilizando padrões estabelecidos com 
105 

os quais sistematizam as avaliacões 

Os padrões têm sido utilizados na área de enfermagem 

com o obJetivo de nortear a sua prática, corno 

parâmetros no controle de qualidade ou com os dois obJetivos 

simultànearnente, em áreas diversas no setor de enfermagem. 

Alguns autores preconizam os padrões corno pré-requisitos 

para a auditoria em enfermagem , que só assim passa a ser 
46,58,102,128 e 129 

válida 

A necessidade de se avaliar a assistência de 

enfermagem prestada pelos servicos de enfermagem, bem como a 

utilizacão do processo de auditoria para esta avaliacão, é 
8,58,59,96,98,112,128 e 129 

amplamente citada 

Entretanto, no Brasil faltam mecanismos tanto para a 

melhoria da qualidade e quantidade da assistência prestada. 

como para sua avaliação. 

O Ministério da Saúde tem se preocupado com este 

aspecto, incentivando a busca desses mecanismos ou a 

definicão de instrumentos de enfermagem que orientem a 

qualidade e quantidade de suas acões. Para tal, em 1977. 

estabeleceu Juntamente com a Organizacão Mundial da Saúde, 



4. 

algumas prioridades quanto ás áreas de atuacão e constituiu 

grupos de trabalho para elaboracão de padrões de assistência 
41 

de enfermagem Como produto destes grupos, surgira~ 

os padrões 
39 

de assistência de enfermagem á comunidade 

<1977> e os padrões rninirnos de enfermagem em recuperacáo 
38 

da saúde < 1978> 

Foram estabelecidas também pelo Ministério da Saüde no 

mesmo ano, normas para guiar os servicos de saúde, visando 

melhorar as condicões existentes e possibilitar o controle e 
35,36 e 37 

avaliacão do desempenho dos servicos 

A falta de padrões estabelecidos para a área médico-
58 

cirúrgica, fez com que CERQUEIRA adaptasse os padrões 
46 

elaborados por CARTER et ali i e implantasse-os em várias 

.unidades de um hospital para posteriormente executar o 

processo de auditoria, objeto de seu estudo. 

No Hospital Universitário da Universidade de São 

Paulo, t~m sido desenvolvidos padrões utilizados como modelos 

para a assistência de enfermagem e corno critérios no controle 

da qualidade de assistência de enfermagem O processo de 

auditoria realizado na primeira unidade ern que os padrões 
98 

foram implantados, corno mostra o estudo de OLIVEIRA 
59 

bem 

como o de CIANCIARULLO feito em outras unidades, mostram 

os resultados positivos da utilizacão dos padrões sobre a 

qualidade da assistência de enfermagem. 

45 
Em 1983, CARTAXO , formulou padrões de enfermagem a 



5. 

clientes com aparelho gessado e submeteu-os a um sistema de 

validacão por um grupo de enfermeiros. Conclui que ·· os 

padrões resultantes do produto deste trabalho, prestam-se 

como referência a experimentacão da prática de assistência de 

enfermagem e à análise da qualidade desse trabalho ... " 

A utilizacão de padrões para nortear a prática 

e subsidiar o controle da assistência de enfermagem, deveria 

ser uma norma obrigatória para todas as áreas básicas da 

enfermagem. 

Na área de centro cirúrgico, a assistência 

de enfermagem prestada ao paciente encont.ra- se em 

geral bastante deficiente. A atuacão do pessoal 

de enfermagem detém-se prioritariamente nos aspectos 

técnicos < atendimento à equipe cirürgica, quanto a 

fornecimento de materiais e outros requisitos necessários ã 

execucão do ato cirúrgico> e nos aspectos administrativos. 
114 

RODRIGUES .em 1979· constatou que a presenca da equipe 

de enfermagem muitas vezes não é nem sentida pelo paciente. 

Observa-se em pesquisa realizada pelo 

Conselho Federal de Enfermagem e Associacão Brasileira 

de Enfermagem em 1985, sobre o exercício da enfermagem nas 

instituicões de Saúde do Brasil, que, 31.82% dos hospitais 

objeto 

cirúrgico 

do estudo, 
60 

não possuem enfermeiro no centro 

A coordenacão das ati~idades de enfermagem. 

nem sempre é realizada pelo enfermeiro, apesar da 
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32 33 
Lei no 7498/86 e Decreto 94. 406/87 , preverem esta 

funcão corno incumbência privativa do mesmo. 

107 
POSSO considera a ausência de enfermeiro urna 

fonte potencial de riscos quirnicos e ffsicos no centro 

cirúrgico. Salienta que o enfermeiro "deve proporcionar as 

condicões para que os atos anestésico-cirúrgicos realizados 

nas salas de operacões, ocorram de maneira harmoniosa. 

sincronizada 
47 

e segura" . Considerando-se o conceito de 

CARVALHO sobre risco em saúde "corno a probabilidade de um 

individuo ou grupo de pessoas apresentar um agravo ern seu 

estado de saúde-doenca'' , o centro cirúrgico parece ser urn 

local propicio a estes riscos. 

100 
PANZA comenta que, a assistência de enfermagem 

prestada ao paciente cirúrgico não pode prescindir de 

controle e avaliacão nas suas diferentes fases, a pré-

operatória, a transoperatória e a pós-operatória. Nota-se 

entretanto, que esse ·controle não está sendo realizado 

durante a fase ern que o paciente é submetido ao tratamento 

anestésico cirúrgico. a fase transoperatória. Segundo 
76 

JOUCLAS ,o elemento da equipe de enfermagem que atua ern sala 

de operacões, denominado de circulante de sala de operações é 

em geral atendente de enfermagem, enquanto que o enfermeiro 

se faz presente apenas quando é solicitado. restringindo-se 

ao papel de supervisor. Esta supervisão, nem sempre 

possibilita um controle da assistência prestada, 
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limitando-se á observações sobre o desenvolvimentos de 

aspectos técnicos. 

No Brasil, foram realizadas diversas pesquisas 

de enfermagem na área de centro cirdrgico, demonstrando uma 

crescente preocupacáo com a assistência aos indivíduos no 

período transoperatório. apesar de não envolverem padrões de 
26.49.76,77.95,100.107,109,114,117 e 118 

assistência 

A enfermagem em centro cirdrgico está carente em 

vários aspectos como: modelos de intervencâo de enfermagem, 

padrões, instrumentos de registros envolvendo a assistência 

prestada bem como sua avaliacão e até mesmo a normatizacão 

das funcões a serem desempenhadas pelo enfermeiro no 

centro cirdrgico, o que interfere no desenvolvimento das 

atividades de enfermagem nesta área. Há uma necessidade 

premente de definicão quanto a estes aspectos, para garantir 

um desempenho efetivo do pessoal de enfermagem no centro 

cirdrgico. 

2 - CONSIDERACOES SOBRE A ELABORACAO DE PADROES 

EM CENTRO CIRORGICO 

A definicão de padrões de enfermagem em centro 

cirdrgico. envolve inicialmente uma reflexão acerca de 

assistência de enfermagem no periodo transoperatório, levando 

a vários questionamentos sobre a prática de enfermagem nesta 
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área, considerando o seu âmbito, a atuacão do pessoal, bem 

como os resultados obtidos. 

A existência de aspectos ainda não definidos na área 

de atuação do enfermeiro no centro cirúrgico e a 

problemática relacionada à escassez de pessoal, preparo dos 

profissionais etc .. acarretam dificuldades na formulacào dos 

padrões. 

Out.ro fator que dificulta esta formulacào é o 

relacionamento existente entre os vários tipos de atividades 

desenvolvidas, tendo em vista que para se executar uma 

atividade especifica, várias tarefas têm que ser 

desempenhadas envolvendo outras pessoas, equipamentos ou 

materiais. 

Esta situacão fez-nos reportar ao conceito de sistema 
57 

de CHAVES, citado por CASTELLANOS et alii " como um ar-

ranjo ou combinacões de parte ou coisas. formando um conjunto 

complexo e unitário", e o de, centro cirúrgico como "o con-

junto de elementos destinados às atividades cirúrgicas, bem 

corno à recuperacào pós-anestésica e 
36 

di ata" 

pós-operatória ime-

Assim, se considerarmos o centro cirúrgico como um 

sistema dentro do Macro Sistema- Hospital, podemos inferir 

que as atividades de enfermagem desenvolvidas nesta unidade, 

guardam relacões diretas de interdependência, bem como rela-
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cões diretas com outras atividades desenvolvidas nas Unida-

des de Internação, que funcionam também como Sistemas. 

A assistência de enfermagem no centro cirürgico não 

pode então ser considerada isoladamente, tendo em vista que o 

paciente. que é o nosso objeto de atuação, passa ini-

cialmente pela Unidade de Internação e após submeter-se a um 

processo no centro cirúrgico <que envolve assistência médica 

e de enfermage~ , retorna ã unidade de enfermagem com 
57 

necessidades atendidas 

suas 

As diferentes exposicões por que passa o paciente ci-

rúrgico <ambientes diferentes. estresse. tratamentos diver-

sos. relacionamentos com pessoas estranhas. etc ... > em curto 

·período de tempo, caracterizam o dinamismo desta fase e a ne-

cessidade de integração da Unidade de Centro Cirúrgico com a 

de Internação, facilitando as comunicacões e estimulando o 

desenvolvimento mútuo em beneficio da assistência ao 

paciente. 

Estas considerações permitem esclarecer porque nos pa-

drões propostos ora há referências ao periodo transopera-

tório "compreendido desde o momento em que o paciente é 

recebido no centro cirúrgico, até o momento em 

encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica'' 

que é 
54 

ora ao período perioperatório - que "compreende os períodos 

pré-operatório imediato, transoperatório, intra-operatório, 
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54 

recuperação pós-anestésica e pós-operatório imediato" 

Considerando-se a interligação das diversas atividades 

desenvolvidas no centro cirúrgico pelo enfermeiro e/ou pes-

soal de enfermagem gostariamos de salientar que os padrões 

estão apresentados de forma estanque, roas que na prática sua 

aplicaçào é dinâmica e interligada. 

Tendo em vista as atividades estabelecidas por 
55 

CASTELLANOS & MANDELBAUM , ressaltamos que os aspectos 

que envolvem as funções gerenciais devem ser considerados no 

desenvolvimento da assistência ao paciente. No levantamento 

das atividades do circulante de sala de operações. realizado 
76 

por JOUCLAS observa-se que das cinco atividades básicas 

estabelecidas, apenas uma delas relaciona-se ao cuidado 

direto ao paciente, sendo que as outras referem-se a aspectos 

do planejamento a nivel operacional. 

Assim. o estabelecimento de funções gerenciais e 
49, 55 e 75 

assistenciais definidas por alguns autores ao 

nosso ver deve ser considerado com equilibrio, tendo em 

vista que não poderá ocorrer urna execução de 

assistência de enfermagem efetiva, se os aspectos 

relativos a planejamento. organização, direção. controle e 

coordenação não forem considerados e também realizados, ora 

previamente. ora concomitantemente. 

Nos Estados Unidos da América do Norte. há 

uma preocupacào muito grande quanto ao estabelecimento 
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de padrões em centro cirdrgico. existindo 
7.10.11.12.13.14,15.16,17 e 125 

vários 

estruturados 

A elaboração e organização dos padrões executada pela 

Association Of Operating Room Nurses inicialmente envolvia: 

um enunciado e os critérios ou fatores especifi~os, existindo 

uma determinação dos aspectos básicos a serem considerados de 
14,15 e 125 

acordo com o padrão 

Foram desenvolvidos também, outros padrões relativos a 
5 

procedimentos específicos. como: 
10 

limpeza da sala de operações 
17 

materiais de anestesia 
13 

. escovacão das mãos 
24 

, uso 

de vestimentas e preparo de luvas 

14 
Segundo a AORN 1976 desde que o enfermeiro é 

primariamente responsável pelo processo de enfermagem, os 

padrões focalizam sua prática e embora os resultados sejam 

observáveis. eles não são o foco dos padrões. Determinam um 

modelo para guiar o desenvolvimento de medidas reais da 

qualidade de assistência prestada. Podem ser a base para um 

manual de orientacão ou um instrumento de auditoria que 

avalie a qualidade do cuidado de enfermagem prestado pela 

equipe de enfermagem ou pelo enfermeiro. medindo portanto. o 

serviço prestado. 

Em 1982, os padrões da prática de enfermagem foram 

revisados devido à problemas como: "desconhecimento de 

terminologia utilizada, dificuldade de forrnulacão de 
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diagnóstico de enfermagem e de diferenciacão entre os 

objetivos do paciente e de enfermagem, falhas de registro do 

plano de cuidados; falhas para avaliar os cuidados de 

enfermagem e inadequada documentação das atividades de 
16 

enfermagem'' 

As maiores alteracões relacionavam-se com a 

terminologia e organização dos padrões. Após a reformulacão 

foram estabelecidos padrões: a> estruturais, que 

propõem a estrutura do trabalho para o sistema, no qu~l os 

cuidados de enfermagem são desenvolvidos. b> do processo. 

que descrevem como o processo de enfermagem deve ser 

executado pelo enfermeiro no período perioperatório e c> de 

resultados, que focalizam o que aconteceu com o paciente como 
12 e 16 

resultado dos cuidados de enfermagem recebidos 

Para a elaboracão de uma proposta de padrões de enfer-

magem em centro cir~rgico para a nossa realidade, após a aná-
10.11.12.13.14.15,16,17 e 125 

lise dos. referendados pela AORN 
4;6,39,40,45,46.105 e 128 

e os de outras áreas , optamos por 
12 e 16 

organizá-los baseando-nos nos estruturados pela AORN 

Quanto ao conteúdo dos padrões, é produto de 15 anos 

de experiência na área de centro cirúrgico, embasada no 

suporte teórico que a consulta bibliográfica permiti~ 

Foram utilizados como pontos de referência para a 

abordagem dos vários aspectos relacionados às atividades de 
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enfermagem em centro cir~rgico. o perfil de atividades 
55 

preconizado por CASTELLANOS & MANDELBAUM 
76 

tarefas classificadas por JOUCLAS 

58 
Segundo CERQUEIRA e CIANCIARULLO 

e a relacão de 

59 
os enfermeiros 

avaliam empiricamente e informalmente a qualidade dos 
58 

cuidados de enfermagem prestados ao paciente. CERQUEIRA 

detectou falhas graves de registro da assistência prestada ã 

pacientes em clinicas médico-cir~rgicas, observando nos 

registros, um nfvel de atendimento inferior ao que realmente 
77 118 

era realizado. JOUCLAS e SALZANO também salientam a 

necessidade de registros. na área de centro cir~rgico. 

Estas referências. aliadas a nossa experiência. 

mostram a necessidade de se padronizar também os registros de 

enfermagem. 

Quanto ao conte~do dos registros, ao nosso ver, deve 

envolver os dados a serem coletados relativos aos padrões. 

mas tam~ém permitir uma forma de registro rápida e objetiva 

que facilite a realização das atividades e tarefas. A 

visualização global das atividades deve ser outro aspecto a 

ser considerado, de forma que o enfermeiro possa avaliar e 

regularizar uma situação inadequada de prestacâo de cuidados. 

no momento. Posteriormente. devem possibilitar a avaliacão da 

assistência de enfermagem prestada ao paciente após a sua 

saida do centro cirúrgico. permitindo correlacionar a 

assistência prestada. com o planejamento proposto e com o 
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elemento que a executou. 

Desta forma. é possível se estabelecer praticamente 

uma auditoria operacional dos 
8,46.58,86,113,115 e 127 

rnagem CEHQUEIHA 

de auditoria como "orientado 

cuidados 
58 

de enfer-

, situa este tipo 

para urna revisão 

concorrente dos cuidados prestados. desenvolvendo-se enquanto 

o paciente ainda está internado". 

3 - CONSIDERACOES RELATIVAS A APLICACAO DOS 

PADROES 

Acreditamos que a utilizacão dos padrões na prática 

deve ser planejada de forma que se possa implantá-los. mas 

também controlar os efeitos de sua aplicacão. Há de 

se considerar que se não existir este controle, podem ocorrer 

dúvidas sobre as causas das falhas, se relativas ao 

atendimento de enfermagem, ãs medidas propostas ou a não 

execucào das mesmas. 

Cabe salientar que a relacão padrão-aplicacào torna-se 

uma relacão automática, de forma que ao se estabelecer um 

padrão, êle é concomitantemente analisado quanto à sua 

adequacáo, validade e exequibilidade. Isto levou-nos a 

desenvolver paralelamente aos padrões. instrumentos 

que pudessem viabilizá-los na prática. 
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Consideramos que utilizacão de padrões e de 

instrumentos que permitam a sua operacionalizacáo, favorecem 

o desenvolvimento de uma prática de enfermagem mais 

estruturada. 

Tendo em vista as dificuldades já citadas encontradas 
16 

pela AORN por ocasião da aplicação dos padrões. 

consideramos necessário e prudente submeter nossa proposta de 

padrões e instrumentos a um ajuizamento. antes de colocá-los 

em prática. 

59 
CIANCIARULLO afirma que ''para se assegurar a 

qualidade da assistência de enfermagem no sistema de saúde 

contemporâneo, necessita-se de instrumentos aperfeiçoados de 

medicão e avaliacâo, que reflitam duas linhas de pensamento. 

a qualitativa e a quantitativa". 

46 
CARTER et alii consideram que após a elaboracáo 

dos padrões há necessidade de prover meios para medir a 

quantidade e qualidade do cuidado· prestado. Preconizam o 

desenvolvimento de instrumentos práticos de avaliacào para os 

padrões e caracterizam corno critérios de avaliacâo, índices 

de cuidados de enfermagem extraídos dos padrões propostos. 

4 - OBJETIVOS DO ESTUDO 

Tendo em vista a necessidade da melhoria da qualidade 

e do controle da assistência de enfermagem em centro 

cirúrgico, nossa proposta neste estudo é de: 
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Definir padrões de enfermagem em centro cirdrgico. 

para nortear as acôes de enfermagem e fornecer subsidios para 

a avaliacáo da assistência perioperatória. 

Elaborar instrumentos que viabilizem a 

operacionalizacão dos padrões na prática de enfermagem em 

centro cirúrgico. 

Elaborar instrumentos que subsidiem a avaliacão da 

assistência de enfermagem prestada ao paciente no periodo 

perioperatório. 

Avaliar os padrões e os instrumentos propostos, 

considerando sua adequacào. clareza, especificidade, 

objetividade, validade e viabilidade de aplicacão. 



MATERIAL E METODO 
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III - MATERIAL E METODO 

1 - ELABORACAO DE 

CENTRO CIRURGICO 

PADROES DE ENFERMAGEM EM 

1. 1 - ETAPAS DO PROCESSO DE ELABORACAO DOS 

PADROES 

1.1. 1- Definicão de padrão e adocào de 

um conceito 

Neste trabalho, adotamos o conceito de padrões como 

sendo modelos, que servem como unidade de referência, como 

guias de acão e base para a avaliacào da assistência de 

enfermagem prestada. 

1.1.2- Delimitacâo do que padronizar 

Optou-se por estabelecer padrões relativos a 

estrutura, processo e resultados dos cuidados de enfermagem, 
7. 12, 

tendo em vista vários trabalhos que envolvem o assunto 
16.59,83 e 122 

Assim, os padrões estabelecidos passam a 

ser conceituados como se segue: 

a> PADROES ESTRUTURAIS. considerados corno modelos, que devem 

proporcionar uma unidade de referência e uma estrutura de 
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trabalho para o sistema no qual os cuidados de enfermagem vão 

ser desenvolvidos. Incluem as diretrizes para as acões de 

planejamento, organizacão, direcào, controle e coordenacào 
12 e 16 

das atividades 

b>PADROES DO PROCESSO, considerados como modelos, que devem 

proporcionar uma unidade de referência para a prestação da 

assistência de enfermagem no periodo perioperatório. Incluem 

a determinacão de que ações especificas de enfermagem devem 
12 e 16 

ser executadas com relação ao paciente neste periodo 

c) PADROES DE RESULTADOS, considerados como modelos,que devem 

proporcionar urna unidade de referência para a avaliação da 

assistência prestada ao paciente no periodo perioperatório. 

Focalizam os efeitos dos cuidados de enfermagem no paciente 
12 e 16 

como resultados da assistência de enfermagem recebida 

1.1. 3 - Determinacão da forma de 

descrever os padrões 

Os padrões são descritos através de uma declaracào, 

uma interpretacão e requisitos básicos. 
12 e 16 

baseou-se nos trabalhos da AORN 

A forma adotada, 

A declaracão envolve uma sentença afirmativa, que 

expressa com clareza e objetividade um pensamento que serve 

como referência para guiar as acões e avaliá-las. 
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A interpretacão especifica os aspectos que envolvem a 

declaracão, devendo ser escrita sob a forma de principio, 

norma ou diretriz. 

Os requisitos básicos referem-se à determinacão dos 

tipos de dados que devem ser considerados, coletados ou 

seguidos para se alcançar o padrão proposto. Pode sugerir 

informações sobre a<s> divers~ s> forma<s> de atingi-los 

1.2- PROPOSTA DE PADROES 

Os padrões estão apresentados de forma estanque, mas 

na prática, sua aplicação é dinâmica e interligada. Os 

estruturais, passam a estabelecer guias relacionados a 

algumas atividades e servem de suporte para a elaboracào dos 

padrões do processo e de resultados, assim como os de 

resultados envolvem os do processo. 

Estão divididos em 3 partes distintas: Parte A -

padrões estruturais, compreendendo seis padrões <I. 

I I , I I I , I V, V e VI> , Parte B - padrões do processo, const.i

tuida de quatro padrões <I. II. III e IV> e Parte C- padrões 

de resultados, composta de três padrões <I. II e III>. 
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1.2.1- Padrões Estruturais 

PADRAO I 

DECLARACAO: 

E necessário o estabelecimento de uma filosofia de 

assistência. para nortear as acões de enfermagem que 

envolvem o paciente cirdrgico no periodo 
12.14.54 e 75 

perioperató-

rio 

I NTERPRET ACAO: 

75 
A filosofia envolve o "pensar a realidade" , a 

compreensão da realidade. Deve refletir o pensamento do 

grupo, sobre a assistência de enfermagem a ser adotada. 

REQUISITOS BASICOS: 

. 
1. Considerar os vários aspectos envolvidos na as-

sistência de enfermagem e suas relacões. 

1. 1. O Seres da Enfermage~ O Ser Paciente. o Ser En-

fermeiro e o Ser Enfermagem e as características 
75 

que os envolvem 

1.2. Os princípios que a fundamentam. retirados de 

estudos e consideracões sobre a área em questão. 

devem ser a sua base. 



21. 

1. 3. As funcões do enfermeiro e as atividades que en-

volvem a área de centro cirúrgico. 

1. 4. O àmbito da assistência. 

1. 5. A dinâmica das acões de enfermagem visando a as-

sistência ao ser humano <processo de enfermagem 

a ser adotado> . 

2. Deve levar em conta. a instituicão envolvida. 

com sua filosofia, obJetivos, tipos de servicos 

prestados. estrutura organizacional e 

caracterfsticas ambientais e administrativas 
12.14 e 78 

adotadas 

3. Deve-se determinar: 

3. 1. A participacão do pessoal de enfermagem na ela-

boracão da filosofia e obJetivos. 

3. 2. Os obJetivos da assistência, que devem refletir 

a filosofia de enfermagem adotada e auxiliar a 

sua irnplementacão. 

3.3. Diretrizes para nortear a prática das acões de 

enfermagem. 

3. 4. Um modelo de intervencão para a prática da as-

sistência, considerando-se a filosofia, os 

princ!pios. os obJetivos e as diretrizes. 
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3. 5. Ampla divulgação dos objetivos, diretrizes e 

modelo de intervenção para todos os elementos 

envolvidos no processo de assistência ao 

paciente cirúrgico <equipe médica e de 

enfermagem> . bem como o seu registro. 

PADR~O ESTRUTURAL II 

DECLARAC~O 

E necessário a existência de regimento. normas e 

rotinas escritas. elementos indispensáveis para nortear o 
12.36.80 e 119 

funcionamento do centro cirúrgico 

I NTERPRET AC~O: 

O regimento, normas e rotinas irão transmitir aos 

funcionários do hospital. a filosofia. os objetivos. e a 

estruturacão geral do centro cirúrgico. 

O regimento e as normas devem guiar o pessoal. 

facilitar a tornada de decisões e proporcionar meios para 

delegar autoridade. 

As rotinas devem sistematizar os passos a serem dados 

para a realização das tarefas componentes de uma atividade. 
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REQUISITOS BASICOS: 

1. O regimento do centro cirdrgico deve ser elabo-
119 

rado de forma a envolver 

- A filosofia e os objetivos da unidade de 

centro cirdrgico <considerando-se a filosofia e objetivos do 

hospital>. 

-A estrutura da unidade <considerando-se a do 

hospital e suas atribuicões gerais>. 

- A posicão da unidade e estabelecimento de sua 

hierarquia <considerando-se as competências dos órgãos>. 

- A discriminacão das chefias da unidade, 

qualificacão 

autoridade 

dos responsáveis e fixacão de linhas 

<considerando-se os cargos de direcão 

enfermagem do hospital e sua hierarquizacão funcional>. 

- As normas técnicas de funcionamento. 

de 

de 

2. As normas devem envolver vários aspectos dentro 

do· centro cirúrgico, guiando os executantes em funcão do 
119 

cumprimento de uma tarefa 

2. 1. Condicões de trabalho: 

2. 1. 1. Aspectos relacionados ao funcionamento do cen-

tro cirdrgico: 
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a> -dias e horários de funcionamento <incluin

do inicio da primeira e última cirurgia> , 

b> - estabel~cimento de prazos de tolerância 

para o inicio da cirurgia e condicões para 

remarcacão de operacão suspensa. bem como 

determinacão de autoridade para este 

controle, 

c> - condicões, forma. local e horário do rece

bimento dos avisos de cirurgia e especifi

cacões necessárias; 

d> - confeccão de escalas cirúrgicas e condi

cões e forma de utilizacão das salas de 

cirurgia, bem como 

competência sobre as 

elaboradas, 

determinacão de 

escalas a serem 

e> - fixacão de condicões quanto a permissão de 

ingresso de pessoas no centro cirúrgico; 

f> - determinacão de competência quanto ã sus

pensão de cirurgias, 

g> - determinacão de 

participar do ato 

competências. 

elementos que 

cirúrgico e 

podem 

suas 

h> - controle do pessoal. estabelecendo linha 

de autoridade bem definida e encargos bem 



fixados e 

i> - interligacões com as demais 

servicos. 

2. 1. 2. Aspectos relacionados ao ambiente: 

a> - controle de infeccões: 

25. 

unidades e 

determinação quanto às condições de uso 

do uniforme nas diversas áreas do centro 

cirdrgico <restrita. não restrita e semi 

restrita> e circulação no centro cirúr

gico; 

- determinacão quanto a controles bacte

riológicos no centro cirúrgico; 

- estabelecimento de comissão de infeccão 

para o centro cirúrgico, que terá um dos 

elementos na comissão de infeccão do 

ijospital, 

- estabelecimento de padrões quanto 

cuidados com o ambiente 

·competência quanto à execucão; 

aos 

e 

-controle de fluxo de pessoal, material, 

lixo e roupa no centro cirúrgico. 

b> - controle quanto à prevenção de acidentes 

que envolvem os riscos físicos e químicos 
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no centro cirúrgico e 

c> - controle quanto às instalacões físicas do 

centro cirúrgico e determinacão de 

competência. 

2. 2. As atividades realizadas envolvendo: 

2. 2. 1. Atividades médicas, considerando-se a necessi-

dade de controle sobre os atos anestésicos 

cirúrgicos e a determinacão de competência 

deste controle. 

2. 2. 2. Atividades de enfermagem, considerando-se a ne-

cessidade de seu controle. Devem existir normas 

sobre as atividades que envolva: 

a> -a assistência direta ao paciente <funcão 
49 

assistencial> - padrões relacionados a 

assistência de enfermagem e rotinas que 

envolvam cada tarefa e cuidado a ser 

prestado, 

b> -a assistência indireta ao paciente <funcão 
49 

administrativa> controle sobre 

atividades que são realizadas em funcão do 

paciente. 

2.3. Os materiais e equipamentos. envolvendo. o 

controle quanto a sua qualidade, 
66 e 97 

da de e eficiente 

quanti-

utilizacão 
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através de: padrões ,especificos, sistemas 

de controle e rotinas que operacionalizem a 

a sua execucão. 

57 
2. 4. O sistema de comunicacão, considerando 

- os instrumentos de comunicacão utilizados 

na assistência direta de enfermagem, 

- os instrumentos de comunicacão utilizados 

pela enfermagem nas suas funcões 

administrativas; 

- os instrumentos de comunicacão de atividades 

médicas e 

- a divulgacão do regimento, normas e rotinas. 

PADRAO III 

DECLARACAO: 

O ambiente em um Centro Cirdrgico deve proporcionar 

seguranca ao paciente e condicões mini mas para o 

desenvolvimento das atividades básicas relacionadas ao 
18, 19.20. 21. 38.107 e 110 

procedimento anestésico cirórgico 
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I NTERPRETACAO: 

O ambiente deve ser seguro para o paciente. existindo 

um controle sobre as situacões. atividades e fatores 

potenciais de risco que possam produzir alteracões leves. 
29 e 107 

moderadas ou graves no paciente 

As atividades básicas relacionadas ao desenvolvimento 

do procedimento anestésico cirürgico devem ser realizadas 

dentro de um ambiente seguro. que preencha os requisitos 
19 e 34 

minimos relativos á assepsia 

REQUISITOS BASICOS: 

1. O ambiente 
19.37,38 e 110 

envolvendo 

deve ter requisitos mini mos 

1. 1. A análise da adequacào das instalacões fisicas 

e levantamento dos problemas relacionados às 

deficiênéias encontradas quanto: 

a>· - ao sistema de ventilacão. incluindo tempe-
19 

ratura e umidade i. 

b> - à área e volume da sala de cirurgia; 

c> - aos materiais e tipos de acabamentos rela-

cionados a piso, paredes. portas. forro e 
41 e 63 

esquadrias 
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d> -aos equipamentos embutidos (prateleiras, 

luminárias> , 

e> - as instalacões elétricas, gases 

canalizados, sistema de vácuo e ar 
18 e 21 

comprimido, água e esgoto 

f> - a circulacão interna envolvendo pessoal e 

material e 

g> - a distribuicão da área e os elementos 

básicos necessários ao centro cirürgico. 

1. 2. Controle e manutencão das condicões das insta-

lacões, de forma sistematizada , considerando 

os aspectos relativos â manutencão de 
19,34 e 61 

condicões assépticas do ambiente 

a> - a limpeza e desinfeccão ambiental 

considerando a forma de realizacão, os 
27 

locais especificos, a freq~ência e o tipo; 

b> - a análise das atividades, para manutencão 

das condicões assépticas do ambiente, 
34 

envolvendo 

-o controle do fluxo de material <limpo-

esterelizado, esterelizado-sujo, limpo e 

sujo) , 
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- controle do fluxo de roupas limpas e 

- controle do fluxo do lixo1 

controle do ndmero de pessoas na sala de 

operacões e de entradas no centro 

cirúrgico e 

- o controle das tarefas de enfermagem. 

relacionadas às atividades de: 

levantamento de materiais e equipamentos 

necessários. ao cuidado do paciente e ao 

atendimento da equipe cirúrgica na sala 

de operacões;. preparo da sala de 

operacões; cuidados de enfermagem ao 

paciente; atendimento à equipe cirdrgica 

e cuidados com os materiais e ambiente 

após o ato cirúrgico. 

c> - o co~trole sobre as condicões de ventila

cão. envolvendo o uso de telas e de 

filtros. dependendo do tipo de sistema 

adotado e de seu funcionamento. bem como o 

controle da umidade e temperatura 
19 

ambiente e 

d> - a análise de controles bacteriológicos com 

relacão ao ambiente das diversas áreas do 
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19 
centro cirúrgico 

31. 

Identificar as possiveis fontes de risco 
43,107 e 109 

ambientais no Centro Cirúrgico considerando 

2. 1. Os riscos fisicos, ruidos, vibracões. calor, 

frio. pressões anormais, radiacões ionizantes, 

radiacões não ionizantes, iluminacão e 

umidade. 

2. 2. Os riscos químicos: névoas, neblina, poeiras, 

gases, vapores e substâncias auimicas. 

2.3. Os riscos biológicos inerentes à terapêutica 

2. 4. 

cirúrgica, às respostas do organismo ao medo e 
109 

ao estresse 

Os riscos. psicológicos relacionados 
3 e 107 

ambiente e ao estresse 

ao 

3. Levar em conta a necessidade de se detectar os 
107 

problemas, determinando· 

3. 1. Os passiveis de solucão imediata e as medidas 

para sua correcão. 

3. 2. Os outros, que envolvem solucões a médio e lon-

go prazo e as medidas para solucioná-los ou 

minimizá-los. 

4. Deve-se estabelecer controles, baseados nas 

normas e procedimentos adotados. 
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PADRAO ESTRUTURAL IV 

DECLARACAO: 

E necessário a formacão de uma equipe de enfermagem 

qualificada. para assistir o paciente no periodo trans-

operatório e atender a equipe cirúrgica. frente aos 

procedimentos que envolvem o ato anestésico 
50. 76 e 96 

cirúrgico 

I NTERPRET ACAO: 

A equipe de enfermagem deve ser dirigida por enfer-

meiro. que será responsável pelo planejamento. organizacão. 

direcão. controle e coordenacão das atividades de enfermage~ 

O pessoal de centro cirúrgico. deve pertencer à cate-

goria profissional de enfermagem e receber treinamento 

especifico antes de iniciar as atividades. 

REQUISITOS BASICOS: 

1. Deve-se considerar os vários aspectos envolvidos 
96 

na selecão de pessoal de enfermage~ 

1. 1. Quanto ao nivel de escolaridade e relacão com a 

categoria de enfermagem, propõe-se a selecão de 
. 76 

pessoal 
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a> de nível técnico que compreende: 

-o auxiliar de enfermagem <com primeiro 

grau completo e segundo grau incompleto> 

e o técnico de enfermagem <com segundo 

grau completo> ; 

b> - de nfvel profissional que compreende: 

-o enfermeiro com <aproximadamente 4 anos 

de formacão universitária> 

- e/ou o enfermeiro com experiência e aper-

feicoamento <terceiro grau e curso de 

aperfeicoamento> 

-e/ou o enfermeiro especialista <terceiro 

grau e curso de pós-graduacão>. 

1. 2. Deve existir prova de selecão para os vários 

níveis. envolvendo os aspectos relativos a prin-

cipios básicos de técnica asséptica e princípios 

relativos aos cuidados do paciente no período 

perioperatório, de acordo com o seu nfvel e 

categoria profissional. 

1. 3. Deve existir prova prática. que possibilite a 

observacão de aspectos relacionados a: destreza 

manual e facilidade de desenvolvê-la, agilidade 

e presteza no desenvolvimento de atividades; 

capacidade de observacão, espírito critico, bom 

Serviço de Biblioteca a Documentação 
FACULOODE liE SAÚDE PU3UCA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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senso, capacidade de comunicacão verbal e 

escrita e bom relacionamento com as pessoas. 

1. 4. Considerar as condicões de saúde, os fatores de 

risco que envolvem o funcionário no período 

transoperatório no 

riscos químicos 
42.106 e 107 

alérgicos> 

que se 

<detectar 

e riscos 

refere a 

problemas 

fisicos 

<detectar problemas de coluna e as 
23 

restricões envolvidas> 

84 
2. Treinamento do pessoal 

2.1. Programa básico de treinamento antes de iniciar 

as atividades para os técnicos e auxiliares de 

enfermagem. 

2.2. Programa de educacão continuada envolvendo 

atualizacão e reciclagem do pessoal. 

2.3. Os enfermeiros devem ter oportunidade de parti-

cipar de cursos para atualizacâo. 

3. Avaliacão da equipe envolvendo: 

3. 1. A execucão da tarefa. através de supervisão sis-

tematizada, considerando: 

a> - obediência à sequência. aos principios 

e/ou cuidados estabelecidos no uso dos 

materiais e equipamentos e o cumprimento da 
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tarefa <responsabilidade> 1 

b> - técnicas de manuseio de material este-

relizado; 

c> - utilizacão adequada dos materiais1 

d> -a forma de prestar os cuidados <relacio-

namento inter pessoal-terapêutico> , englo-

bando: o tratamento cordial. o fornecimento 

de informacões e explicacões; dando atencão 

ao paciente e tendo delicadeza 
2.44,67.72 e 73 

tratamento e 

no 

e> - seguranca na execucão das tarefas e dos 

cuidados <habilidade e conhecimento>. 

3. 2. A análise das tarefas e os padrões de desempe-

nho quantitativos e qualitativos. ligados ao 

resultado esperado da tarefa, 
76 

proposto por 

JOUCLAS , para a circulante de sala de 

operacões.· 

3. 3. A análise da assistência prestada. por meio de 

auditoria retrospectiva ou operacional dos 

cuidados de enfermagem e/ou auditoria do plano 
58,65.102.111.112.113.115.127 e 131 

de cuidados 

4. Deve existir a sistematizacão de critérios que 

permitam avaliar 
49 

considerando 

as funcões desenvolvidas pelo enfermeiro 
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a> -a funcão administrativa <representada pelos 

cuidados indiretos ao paciente>. 

b> -a funcão assistencial <representada pelos 

cuidados diretos ao paciente>. 

5. No desenvolvimento de funcões administrativas 
9.85 e 120 

pelo enfermeiro deve-se considerar as funcões 

5. 1. Planejamento - quanto aos vários aspectos. 

considerando o que fazer. como fazer. e quem 

deve fazer. 

5. 2. Organizacão ~ congregrando os diversos recursos 

e fatores necessários para a execucão dos planos 

e estabelecendo uma estrutura de autoridade e 

responsabilidade, através da qual as atividades 

serão coordenadas. 

5. 3. Direcão - gerindo as acões à medida que se 

executam os planos. Isto engloba a determinacão 

de novos planos; a emissão de ordens 

especificas, instrucões e comunicacões, a 

supervisão, avaliacão e motivacão dos 

funcionários. 

5. 4. Controle -. que envolve a avaliacão e a regulari-

zacão do desenvolvimento das atividades de forma 

a garantir o cumprimento do planejamento. 
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5. 5. Coordenacão - funcão contida em cada uma das 

outras, sendo responsável pela sincronizacão do 

esforco individual no sentido da obtencão dos 

objetivos do grupo <propósito do grupo>. O 

enfermeiro pode ser o elemento coordenador das 

atividades médicas e de enfermagem no centro 

cirúrgico. 

PADRAO ESTRUTURAL V 

DECLARACAO: 

Os materiais e equipamentos utilizados no perfodo 

transoperatório devem ser seguros e adequados ao paciente e 
41 e 76 

aos procedimentos durante o ato anestésico cirúrgico 

I NTERPRET ACAO: 

Os materiais e equipamentos utilizados devem ser 

adequados quanto a sua qualidade. quantidade e especificidade 

para o paciente e para o procedimento anestésico cirúrgico 

proposto. 
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REQUISITOS BASICOS 

A utilizacão dos materiais e equipamentos deve ser 
66,94.97 e 123 

controlada, para a seguranca dos pacientes 

66 
1. Quanto à qualidade considerar 

. 1. 1. Os cuidados por ocasião da aQuisicão dos 

materiais, devendo-se definir o que adquirir 

a> - o principio de simplif~cacão, que significa 

reduzir as variedades existentes, após 

estudos, eliminando o que for menos 

condizente com as exigências técnicas e 

possibilidade de oferta e 

b> - o princípio de padronizacão que envolve a 

definicão de critérios ou especificacões 

que definem as características técnicas do 

material. 

. 
1.2. O controle sobre a qualidade do material ou 

equipamento em uso no centro cirúrgico 

considerando: 

a> - a sua funcionalidade; 

b> - o -seu funcionamento - os materiais 

permanentes devem ser submetidos a controle 
126 

e manutencâo sistematizados 
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c> - o preparo. acondicionamento e esterilizacão 

adequados dos materiais, devendo obedecer 

a padrões específicos e rotinas que opera-
64 e 81 

cionalizem esses padrões 

d> - a necessidade de controle sobre a manuten-

cão das condicões assépticas do material. 

<controle do fluxo do material desde o 

Centro de material até o Centro Cirdrgico. 

fluxo interno, sua estocagem e 

acondicionamento adequados> e 

e> controle sobre os processos de esteriliza-

cão através de testes bacteriológicos e 
91 

biológicos 

66 e 97 
2. Quanto à quantidade. deve-se considerar 

2. 1. Os tipos de materiais existentes: 

a> - os que devem ser esterilizados e/ou os que 

já estão esterilizados <prontos para o 

uso> ; 

b> - os que não precisam ser esterilizados; 

c> - os materiais de consumo e os permanentes; 

d> - as funcões e usos do material de acordo com 

as atividades em que é empregado; 

e> - os materiais gerais utilizados em qualquer 

cirurgia; 
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f> - os especiais - utilizados de acordo com o 

tipo de cirurgia. anestesia e 

posicionamento do paciente e 

g> - a necessidade de se realizar um controle do 

consumo dos diversos tipos de materiais. 

objetivando a previsão do estoque. 

66 e 97 
2. 2. A previsão da quantidade. observando 

a> - os tipos de materiais acima descritos. que 

serão utilizados no dia seguinte <o 

levantamento deve envolver todas as 

cirurgias> , 

b> - o estoque existente no Centro Cirúrgico e 

c} - a quantidade a ser providenciada. 

diariamente <provisão>. 

Para tal é necessário: 

- a padronização dos materiais utilizados nas 

diversas cirurgias de uma forma geral e 

levando-se em conta as equipes especificas. 

- padronização das técnicas de montagem das 

salas de operações e 

- o controle do consumo de materiais. 

2.3. O estoque do material envolvido 

dera r: 

66 e 97 
Consi-
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a> - o controle de estoque que pode ser através 

de sistema de inventário fisico: por 

periodo fixo, permanente. continuo, 

instantâneo ou em época de estoque minimo;. 

b> - sistema de reposicão do estoque que pode 

ser por quantidade ou tempo, dependendo dos 

tipos de materiais envolvidos; 

c> - deve-se considerar as peculiaridades do 

centro cirdrgico ao se falar em quantidade 

d> - o local e a forma de estocasem de modo a 

facilitar o controle. 

Quanto a utilizacão dos materiais e ou 

equipamentos deve-se: 

a> - considerar sua adequacão ao obJetivo pro

posto <especificidade>. 

- quanto ao paciente com suas caracteristicas 

especificas e necessidades afetadas; 

- ao tipo de cirurgia proposta, 

- ao tipo de posicionamento para a cirurgia e 

- ao tipo de anestesia a ser realizada. 
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b> - considerar o seu manuseio observando-se: 

- as técnicas corretas de manuseio dos 

esterelizados pela equipe de enfermagem e 

equipe médica e 

- a sua utilizacão de forma eficiente. de 

acordo com sua finalidade e envolvendo o 

conhecimento e habilidade no manuseio. 

c> - a importância e necessidade de controle so-

bre a manutencão do material em condicões 

seguras para sua utilizacão. 

PADRAO ESTRUTURAL VI 

DECL.ARACAO: 

Deve existir um sistema de comunicacão envolvendo 
1.57,77 e 118 

todas as acões de enfermagem no períoperatório 

I NTERPRET ACAO: 

Devem existir registros que envolvam as acões diretas 

de enfermagem sobre o paciente. bem como as acões indiretas. 

mas relacionadas a essa assistência. 
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REQUISITOS BASICOS: 

O registro das informacões sobre a assistência ao 

1.77,99.101.108 e 118 
paciente no perioperatório deve 

1. Conter dados relativos à fase pré-operatória. 

que envolvam o conhecimento do paciente como 

pessoa e suas necessidades afetadas. 

2. Fornecer dados sobre o planejamento das acões de 

enfermagem para o transoperatório. 

3. Proporcionar dados sobre a assistência prestada 

ao individuo no transoperatório, bem como do 

controle sobre esta execucão. 

4. Envolver dados relativos aos procedimentos 

adotados com relacão ã terapêutica e ao ato 

anestésico-cirúrgico. 

5. Relatar os aspectos que envolvam a assistência 
108 

ao paciente no período pós-anestésico 

6. Envolver dados sobre os efeitos da assistência 

de enfermagem, bem corno das condicões do 

paciente nos pós-operatório. 

77 e 118 
7. Sistematizar as informacões considerando 

7. 1. A necessidade de especificacão dos vários aspec-
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tos que envolvem as fases acima descritas. de 

uma forma concisa. tendo-se em vista o ndmero 

considerável de dados. 

7. 2. A necessidade de padronizacão dos dados a serem 

registrados. de forma a servirem de instrumento 

de registro e também como guia para o 

desenvolvimento das várias atividades 

envolvidas. 

7. 3. A possibilidade de reducão do tempo dis~endido 

em anotacões. proporcionando registros de 

preenchimento rápido. de fácil entendimento e 

visualizaCcão dos dados. 

7. 4. A existência de espacos livres que permitem ano

tacões de aspectos não comuns ã situacão. 

8. Controlar durante a sua execucão. tendo em 

vista a sua importância. como instrumento básico. por ocasião 

da avaliacão da assistência de enfermagem. 

9. Estabelecer outros registros que envolvam 

acões indiretas de assistência de enfermagem. considerando-se 

as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro na sua funcão 

administrativa. 

Estes registros devem envolver: controle sobre 

acidentes. sobre riscos. sobre materiais e equipamentos. 



inter comunicacão-audio e audio 
57 e 94 

visuais 

45. 

com outros 

departamentos afins. etc 

1. 2. 2 - Padrões do processo de assistência de 

enfermagem 

PADRC\0 I 

DECLARACAO: 

A assistência de enfermagem no período per i-

operatório, deve estar baseada num modelo de intervencão. que 

leve em consideracão as caracterfsticas holfsticas do homem 

frente à doenca. à hospitalizacão e o 
52.54.56 e 75 

procedimento 

anestésico-cirúrgico 

I NTERPRET ACAO: 

O conhecimento prévio do paciente é básico para 

detectar suas necessidades afetadas e estabelecer urn 

relacionamento (enfermeiro-paciente> . que permita sua 
28,31.55.87.88.e 100 

participacão no processo de assistência 

A coleta de dados sobre o paciente. deve possibilitar 

o conhecimento de seus receios suas percepcões e expectativas 

suas necessidades psicobiológicas e psicosociais afetadas. 
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para que as acões de enfermagem possam ser individualizadas, 
87.88.100.101 e 103 

apropriadas e corretas 

Deve existir uma sistematizacão na coleta de dados 

relativas ao paciente, permitindo a padronizacão do tipo de 

dado a ser colhido e seu registro. facilitando o levantamento 

dos problemas de enfermagem e a continuidade do processo de 
1.77.101 e 118 

assistência 

REQUISITOS BASICOS: 

1. Avaliacão das condicões psicobiológicas do paci-

ente e levantamento de problemas de enfermagem 
77.100,101 e 118 

relativos à 

a> -higiene <corporal e bucal> 

b> -integridade cutâneo mucosa <existência de 

lesões. manchas. sondas. drenos e o local 

específico> , 

c> -estado nutricional <obesidade. magreza. ca-

quexia> ; 

d> - hidratacão <condicões da pele e mucosas, 

turgor> , 

e> - eliminacão <referências e/ou observacão da 

urina> ; 

f) - sono - manifestacão de problemas; 
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g> - oxigenacão <observacão de coloracão das ex-

trernidades e mucosas; freql'tência e 

características respiratórias> 

h> -integridade física <presenca de defici-

ências e/ou uso de prótese> , 

i> - locomocão - deficiências existentes; 

j) - motilidade <impossibilidades funcionais e 

região> 1 

k> - regulacão: térmica; hormonal; hidroeletro-

lítica; neurológica; imunológica 

<especificar alergias> e vascular 

< especificar- P, PA. condicões de rede 

venosa e outros problemas> ; 

l> - percepcão: visual e auditiva <especificar 

se direi ta ou esquerda e uso de próteses> ; 

dolorosa e tátil <caso exista. 

caracterizar e citar local> e olfativa 

<relacionar o tipo> e 

m> -interferências ambientais <caracterizar re-

ferências à unidade e centro cirúrgico. 

2. Levantamento de problemas de enfermagem 

relativos ao paciente corno pessoa, consi-
25,69,95,100 e 101 

der ando 
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2. 1. Suas condicões sócio culturais e suas 

implicacões no pro~~sso de assistência de 

enfermagem no perfodo perioperatório. 

2.2. Os receios manifestados pelo paciente relaciona-

dos d hospitalizacão. á doenca e ao procedimento 

anestésico-cirúrgico. 

2.3. Suas expectativas quanto ao atendimento pelo 

pessoal de enfermagem e quanto ao ato anestésico 

cirúrgico. 

3. Levantamento de problemas de enfermagem relati-

vos à necessidade terapêutica. considerando: 

3. 1. Suas implicacões de acordo com o diagnóstico .. 

3. 2. 

4. 

Os fatores de risco envolvidos 
1.29.94.108 e 109 

relativos 

a> - ao ambiente fisico. 

b> - ao uso de materiais e equipamentos, 

c> - ao pessoal que desenvolve as atividades e 

d> - ao próprio paciente submetido à terapêutica 

cirúrgica. 

O levantamento das necessidades do paciente no 

pré-operatório para o planejamento da assistência de enferma-

sem transoperat6ria. deve ser realizado com sua participacão 
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efetiva. podendo os dados serem coletados ern entrevistas. 

exame físico. leitura do prontuário e consulta a outros 
2.22.28.31.73.74.77.87.88 e 89 

membros da equipe 

5. Os dados coletados devem ser descritos e regis-

trados e devem envolver os itens 1. 2 e 3. 

PADRAO DO PROCESSO II 

DECLARACAO 

O planejamento da assistência de enfermagem para o 

período transoperatório. deve ser desenvolvido tendo em 

vista a prescricão de acões de 

atenda. as mecessidades afetadas 
48.56.62,67.72.73,75.89.130 

cirúrgico 

I NTERPRET ACAO: 

enfermagem que 

do paciente 

O planejamento deve ser realizado, tendo em vista a 

filosofia e objetivos da assistência de enfermagem adotados 

pelo servico. 

Deve-se considerar os problemas de enfermagem e as 

várias atividades e tarefas a serem desenvolvidas. de acordo 

com a sua complexidade. 
76 

premissas envolvidas 

os recursos disponfveis e as 
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O planejamento deve ser desenvolvido sob a forma de 

prescricão de acões de enfermagem, que especifiquem o que 

fazer. como fazer. e quem deve fazer e que atendam ás 
48 e 75 

necessidades afetadas do paciente 

REQUISITOS BASICOS: 

1. Analisar os problemas de enfermagem. consideran-

do os vários aspectos envolvidos. 

1. 1. Os fatores de risco que envolvem o paciente e a 

possibilidade de prevencão e controle dos danos 

que envolvam esses riscos. através do 

planejamento e execucão de assistência de 
1.2.107.109 

enfermagem especifica 

1. 2. A especificidade dos problemas com relacão ao 

periodo transoperatório. 

L 3. Os tipos de problemas de enfermagem. consideran-

do-se a determinacão de sua natureza em total e 

parcial e a sua extensão qualitativa em Total-

Fazer e Parcial-Ajudar. Orientar. Supervisionar 
75 

e Encaminhar 

1. 4. As tarefas de enfermagem diretamente ligadas ao 
76 

paciente 

1. 5. Os recursos existentes para a execucão da assis-
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tência de enfermagem < humanos. materiais e 

ambientais>. 

2. Estabelecer formas de acão. considerando os 

recursos existentes e as acões possíveis. de acordo com a 

natureza e extensão dos problemas. 

Os itens 1 e 2 podem ser realizados como 

processo mental não sendo necessário o seu registro. 

3. Decidir sobre a melhor forma de agir e progra-
75 

gramar a prescricão dos cuidados de enfermagem . A prescricão 

deve: 

3. 1. Envolver os problemas de enfermagem relacionados 

ãs necessidades do paciente no período trans-

operatório <tendo como base os cuidados 

específicos> . especificar o tipo de cuidado a 

ser prestado e quem deve realizá-lo. 

3. 2. Ser reali~ada por escrito. redigida de forma 

clara. como um objetivo operacional. utilizando 

o verbo no infinito e. traduzir uma acfio 

específica de enfermagem. correspondente à 

extensão e natureza da assistência. 
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PADRAO DO PROCESSO III 

DECLARACAO 

O planeJamento deve ser implementado nas três fases do 

transoperatório e dirigido em funcão da assistência integral 
48 e 56 

ao paciente 

I NTERPRET ACAO: 

A implementacão do planeJamento é realizada por meio 

da execucão da prescricão de enfermagem. de acordo com os 

requisitos do padrão II e envolve os cuidados nas fases de 

recebimento do paciente. período intra-operatório e período 

pós-anestésico mediatoi dirigir significa gerir as acoês. o 

que implica em emitir ordens, delegar atribuicões. 

supervisionar o desenvolvimento das atividades e motivar os 

elementos participantes.-

REQUISITOS BASICOS: 

Deve-se considerar os aspectos básicos que envolvem a 

assistência de enfermagem no período transoperatório. 
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o transporte do paciente. antes e depois da 

cirurgia, com seguranca <evitando-se movimentos 

bruscos e rápidos; utilizando-se de medidas 

protetoras contra quedas; mantendo-se o 

aquecimento. respeitanto o pudor do paciente e 

proporcionando um posicionamento adeq~ado as 
23 e 116 

suas condi côes> 

2. O recebimento do paciente no centro cir~rgico. 

onde deve ser reavaliado suas condicões gerais 

<estado ffsico e psfquico> , os preparos pré 

operatórios e a prescricão de enfermagem e 

promovido ã integracão do paciente com o 
79 

ambiente, equipe de enfermagem e anestesista 

3. A fase de inducão anestésica. onde: 

3. 1. Paciente deve ser informado sobre os 

procedimentos e seus obJetivos antes de sua 
76 

execucão 

. 
3. 2. Deve ser realizado: 

a> - o controle de suas condicões vitais; 

b> - seu preparo para o recebimento de medi-

dicacôes endovenosas. 

c> - seu posicionamento especifico para a anes-
53. 56 e 116 

tesia proposta 

d> - o incentivo ao relaxamento e colaboracão. 

quando possfvel. 
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4. A fase de preparacão para a cirurgia envolvendo: 

4. 1. O posicionamento para a cirurgia. devendo ser 
53.56 e 116 

observado 

a> -sua adeq~acão ao ato cirürgico <facilidade 

de acesso. fixacão na posicão e uso de 

equipamento> , 

b> - adeq~acão ao ato anestésico. permitindo a 

manutencão da permeabilidade das vias aréas 

e o controle de sinais vitais. infusões e 

drenagens e 

c> - o conforto e seguranca ao paciente, não 

permitindo hiperextensoes musculares. com-

pressões nervosas e circulatórias e hi-

poventilacão pulmonar. 

4.2. A utilizacão de aparelhos durante a 
18.21 e 124 

cirurgia 

a> - quando do uso do bisturi elétrico observar: 

colocacão da placa <local e fixacão> , não 

permitir outros contactos com superffcies 
51 

metálicas; conexões corretas dos pólos 

b> - na utilizacão do moni.tor cardíaco 

considerar o posicionamento. contato e fi-

xacão dos eletrodos e conexão adeq~ada do 
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64 

fio terra 

c> - o uso de aparelho de Raio X exige a utili-

zacão do BUCK. devendo ser observado seu 

posicionamento e protecão contra 

desconfortos e compressões e 

d> - quanto ao aparelho de anestesia.verificar o 

tipo e anestésico utilizado; as conexões e 

fixacões. 

4. 3. O preparo do campo operatório. observando-se a 

exposicão mfnirna do corpo do paciente. 

necessária ao ato cirürgico e facilitando a 

circulacão dos elementos da equipe no ambiente 

cirúrgico. 

5. A fase anestésico-cirúrgica que envolve a anes-
56.116 e 117 

tesia e a cirurgia e exige 

5.1. Observacão· e avaliacão contfnua do paciente 

quanto: 

a> - à alteracão de coloracão da pele; 

b> - às alteracões da freq\iência cardfaca. 

respiratória. da pressão arterial e 

temperatura, 

c> - aos efeitos da anestesia e 
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d> - ds condicões do local de infusões venosas. 

5. 2. Controle sobre: 

6. o 

a> - a administracão de medicamentos, 

b> - o posicionamento do paciente. 

c> - as eliminacões. 

d> - as perdas sang~fneas. 

e> - as drenagens. 

f> - a retirada de pecas e 

g> - a execucão do curativo. 

perfodo PÓS anestésico. compreende um 

perfodo variável de acordo dom o tipo da 
68.93 e 107 

anestesia e da resposta do paciente 

Deve envolver: 

6. 1. A observacão e avaliacão continua do paciente 

quanto às funcões: 

a> - cardiovasculares. 

b> perfusão tissular. 

c> - respiratórias e 

d> - homeostase. 

68 
6. 2. Cuidados básicos relativos à promocão do 

a> - conforto, 

b> - higiene e 

c> - alivio da dor do paciente. 
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7. As tarefas a serem executadas no perfodo trans-

operatório. cabendo ao enfermeiro: 

7.1. O recebimento 
55 e 79 

cirúrgico 

do paciente no centro 

7. 2. 

7. 3. 

A execucão dos cuidados considerados 

prioritários <determinados através de análise de 

fatores de risco e problemas de enfermagem> . por 

ocasião do desenvolvimento de qualquer uma das 

tarefas. 

Dirigir as acões de enfermagem , emitindo 

ordens. delegando tarefas ao funcionário. 

orientando-o e motivando-o a executar os itens 

da prescricão de enfermagem e supervisionando a 

exebucão das tarefas e dos cuidados prestados. 

de acordo 
120 

adotado 

com o manual de procedimentos 

8. Deve existir um registro sistematizado quanto â 

execucão dos vários aspectos envolvidos, 

relacionados a procedimentos executados e a 

assistência prestada desde 

até a 

cirúrgico 

salda do paciente 
77,99 e 118 

o recebimento, 

do centro 
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PADRAO DO PROCESSO IV 

DECLARACAO 

Deve existir um controle contínuo por ocasião da 

implementacão do planejamento. envolvendo a avaliacão do 

I NTEHPRET ACAO: 

O controle envolve a apreciacão. a análise do desen-

volvimento das acões de enfermagem e atividades. e serve pa-

ra correcão . do planejamento . através da verificacão de 

distorcões e de correcões adequadas a consecucão dos 
120 

obJetivos 

A avaliacão da prescricão de enfermagem. deve 

compreender sua adeq~acão quanto ao planejamento e execucão 

da assistência integral. ao paciente. Esta avaliacão deve ser 

continua. tendo em vista que o homem é um "todo" dinâmico em 

constante interacão com o ambiente também dinâmico. estando 
75 

sujeito a diferentes respostas frente às situacões 

REQUISITOS BASICOS: 

o controle sobre a execucão da prescricão de 

enfermagem deve ser realizado pelo enfermeiro e abranger: 
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1. A análise de seu planejamento considerando o 

paciente e a situacão existente no momento 

< periodo transoperatório> , por meio de urna 

reavaliacão no seu recebimento no centro 

cirúrgico. 

2. A adeqüacão dos cuidados prestados. tendo em 

vista os requisitos.relativos ao padrão III. o 

paciente e a situacão existente e a forma de 

prestacão de cuidados. envolvendo o pessoal que 

ministra esses cuidados. 

3. A análise da execucão da assistência de enferma

gem prestada. utilizando-se da supervisão direta 

ou indireta <registros e observacões junto ao 

paciente> durante o período transoperatório. 

4. A regularizacão das acões. tendo em vista a 

análise realizada. 

5~ A existência de um. registro que caracterize este 

controle. 

6. A coordenacão do desenvolvimento das atividades 

dentro do centro cirúrgico <equipe médica e cte 

enfermagem> , para a assistência integral ao 

paciente. 
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1. 2. 3 - Padrões de Resultados 

PADRAO I 

DECLARACAO: 

O paciente cir~rgico deve receber assistência segura. 

livre de inj~rias, relacionadas a procedimentos executados 
12 e 25 

pelo pessoal de enfermagem 

I NTERPRET ACAO: 

A assistência deve ser considerada. tendo em vista os 

seus efeitos sobre o paciente no pós-operatório e as medidas 
132 

executadas no transoperatório 

Deve-se considerar que além das acões de enfermagem, 

·existem outros fatores envolvidos no tratamento do paciente 
25 

cirúrgico e que interferem nas suas reacões 

REQUISITOS BASICOS: 

34 
1. Quanto à prevencão de infeccão 

1. 1. Aplicar medidas de controle do ambiente. pessoal 

e material e os principies de microbiologia e 

técnicas asséptica no desenvolvimento das 

atividades. 

1. 2. Avaliar as condicões do paciente quanto à sua 

susceptibilidade a infeccões. 
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1. 3. Controlar os efeitos das medidas adotadas para o 

paciente, analisando no pós-operatório a 
101 

ausência ou presenca de infeccão através de 

a> - observacão de elevacão ou não dos níveis de 

temperatura. 

b> - existência ou não de edema ou eritema no 

local da incisão ou da infusão1 

c> - ocorrência ou não de tosse com ou sem 

expectoracão e 

d> - observacão de existência ou não de secrecão 

de aspecto purulento nas drenagens. 

2. Quanto à prevencão de comprometimentos. relacio-
53 

nados aos riscos devidos à posicão do paciente na cirurgia 

2. 1. Deve-se adotar medidas de prevencão. obedecendo 
56 e 116 

requisito .4. 1 do padrão do processo III 

2.2. Deve-se controlar os efeitos das medidas adota-

das para os pacientes. observando no 
53 

operatório 

pós-

a> - presenca ou não de dor nos locais possíveis 

de comprometimento. de acordo com a posicão 

no trans-operatório, 
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b> - ocorrência ou não de paresias, parestesias 

ou paralisias, em áreas sujeitas às 

compressões e hiperextensões, considerando-

se a posicão adotada, 

c> - dificuldade de movimentacão de segmentos, 

relacionadas aos locais envolvidos no 

posicionamento; 

d> - existência ou não de eritema em áreas 

sujeitas à compressão pelo posicionamento. 

3. Quanto à prevencão de possíveis comprometimentos 

relacionados à utilizacão de aparelhos <buck. laiser, bisturi 
18.51,107.109 e 124 

elétrico, aparelhos de anestesia> deve-se: 

3. 1. Adotar medidas de controle quanto ao conheci-

mento dos equipamentos e sua utilizacão, bem 

como dos cuidados envolvidos. 

3. 2. Observar no pós-operatório, a presenca ou não de 

dor ou lesões, no paciente, passíveis de 

comprometimento de acordo com o aparelho 

utilizado. 

4. Quanto à prevencão de comprometimentos relativos 

ao uso de produtos químicos deve-se: 

4. 1. Considerar as referências pré-operatórias quan-
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to a susceptibilidade do paciente a agentes 

químicos <antissépticos. 
100 

medicamentos> 

desinfetantes e 

4.2. Avaliar as reacões do paciente no pós-operatório 

quanto a algum problema. 

5. A prevencão de comprometimentos circulatórios e 

respiratórios 

movimentacão 

deve ser considerada por ocasião 

e do transporte do paciente <padrão 
56 e 116 

de 

do 

processo III> 

- deve-se observar no pós-operatório o retorno 

de P. R e PA à níveis pré-operatórios e o 

aparecimento de queixas que envolvam 

dificuldade respiratória <devido a embolias> e 

dores por comprometimento venoso ou arterial 

<trombose> . etc. 

6. Deve-se considerar também a prevencão de 

injdrias psicobiológicas envolvendo a forma de prestar os 
~5.100 e 114 

cuidados <como e quais> 

6.1. observar os efeitos psicológicos no paciente. 

detectados no pós-operatório através do seu 

comportamento <agitacões, apatia. etc ... > e 

efeitos psicosornáticos <dor exagerada. insô-
100 

nia. náuseas. vômitos. diarréia etc ... > e 

6. 2 - considerar os possíveis fatores envolvidos e 

analisar as inter-relacões possíveis. 
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PADRAO DE RESULTADO II 

DECLARACAO: 

O paciente cirúrgico deve ser considerado de forma 

individualizada e participar do processo de assistência. 

durante o planejamento. a execucão e a avaliacão da 
90.92.95 e 114 

assistência prestada 

I NTERPRET ACAO: 

Dependendo do estado ffsico e psicológico do paciente, 

ele deve participar do processo de assistência de enfermagem, 

sendo considerado um elemento integrante do processo. 

Deve avaliar a assistência recebida. 

REQUISITOS BASICOS: 

1. Deve-se considerar a necessidade de sua partici-
. 

pacão efetiva por ocasião do levantamento de dados no pré-

O?eratório <padrão do processo I>, sua participacão por 

ocasião da implementacão da prescricão de enfermagem, 

fornecendo informacões < sempre que possfvel> que auxiliam na 
52. 94.106 

adequacão dos cuidados que estão sendo prestados 

2. A avaliacão da assistência de enfermagem no pós 

operatório deve envolver o pré. 
100 e 101 

Verificar com o paciente 

trans e pós-operatório. 
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- a importância da interacão enfermeira de 

centro cirúrgico e paciente. no pré-

operatório. 

- os problemas sentidos no periodo transopera-

tório, 

- sua avaliacão sobre os cuidados de enfermagem 

prestados no centro cirúrgico pelo pessoal de 

enfermagem; 

- as deficiências encontradas; 

- suas expectativas quanto a outros cuididos; 

- os efeitos emocionais da experiência cirdrgica 

e 

- seu nivel de satisfacão quanto á assistência 

recebida. 

3. A avaliacão preferencialmente deve ser realizada 

por enfermeiro não envolvido no processo de assistência de 

enfermagem ao paciente. 

4. Deve-se considerar os dados registrados no 

prontuário. relacionados á assistência. ás inforrnacões 

recebidas através do paciente e á análise de suas condicões 
58.100 e 101 

fisicas e psiquicas 



66. 

PADRAO DE RESULTADO III 

DECLARACAO: 

Os cuidados indiretos de enfermagem devem ser 

considerados e controlados durante o período trans-

operatório, tendo em vista que a inobservância de aspectos 

indiretos da assistência. podem ocasionar riscos ao paci-
55 e 94 

ente 

I NTERPRET ACAO: 

Os aspectos relacionados aos cuidados indiretos de 

enfermagem. interferem positiva ou negativamente na execução 
114 

dos cuidados de enfermagem 

Deve existir um sistema de controle, que possibilite a 

verificação sistemática dos vários aspectos, para detectar 

suas interferências e adoção de medidas corretivas. 

REQUISITOS BASICQS: 

1. Deve existir um sistema de controle. que possi-

bilite a verificacão sistemática da aplicacão 

dos padrões estruturais. para detectar suas 

interferências e adotar medidas corretivas. 

2. O controle deve abranger os vários aspectos 

relacionados aos padrões estruturais. 
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3. A adocão de um sistema de controle relativo aos 

padrões estruturais. proporcionará condicões de 

avaliar a assistência indireta ao paciente. 

4. Os critérios para avaliar à assistência indireta 

devem ser derivados dos padrões estruturais. 

como indicadores da referida assistência. 

5. Os dados podem ser colhidos por informacões 

registradas no prontuário. em sistema de 

controle próprio. observacão direta e entrevista 

com o pessoal de enfermagem do centro cir~rgico. 
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2 - ELABORACAO DE INSTRUMENTOS 

Foram elaborados c!nco instrumentos. 

Os de ndmero 1. 2 e 3 têm duas partes distintas cada 

um <parte A e B> , tendo sido propostos para a 

operacionalizacão da aplicacão dos padrões do processo. São 

apresentados sob a forma de fichas <figuras I, II. III, IV, 

V e VI>. 

O ndmero 4. apresenta parte A e B e o 5, A. B e C. 

sendo propostos para a operacionalizacâo da assistência de 

enfermagem <figuras VII, VIII> 

Todos os instrumentos apresentam: um cabecalho. 

contendo dados relativos â identificacào do hospital, do 

instrumento, do paciente e do local de internacào, bem corno 

data e assinatura do elemento responsável pelo seu 

preenchimento. 

o conteddo de cada instrumento envolve i. tens 

específicos. relativos ao alcance dos objetivos de cada um 

deles. 

Com relacão ao preenchimento dos instrumentos, l, 2. 3 

e 4, por ocasiao de sua utilizacão deve-se: 

-checar S <sirr~ ou N <não> com um X. caso exista ou não 

problema de enfermagem relacionado ao item, após análise 
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das condicões do paciente. 

- quando houver existência de problema de enfermagem, 

esclarecer o tipo, relacionando no espaco correspondente ao 

item. 

- em ocasiões em que hã uma relacão de 

explicitados, assinalar com um X o que 

problema do paciente. 

aspectos já 

se referir ao 

- se ao lado do item houver sub-itens referidos, ex

plicite-os. 

quando não houver possibilidade de preenchimento do item, 

anotar no espaco correspondente ao mesmo, o motivo. 

- as respostas as perguntas abertas devem ser resumidas e 

traduzir os problemas e expectativas reais do paciente. 

A confeccão dos instrumentos <1. 2, 3 e 4> deve ser 

realizada em cores diferentes. respeitando seo~re a juncão da 

parte A e B em uma ónica folha. 

2. 1 - INS~RUMENTO 1 

Este instrumento foi elaborado com o objetivo especi

fico de servir como modelo operacional, para o levantamento 

de dados e registros dos problemas de enfermagem no perfodo 

pré-operatório, tendo em vista o padrão proposto para este 

levantamento, de forma a favorecer a continuidade do processo 

de enfermagem. 
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2. 1. 1 - INSTRUMENTO 1 - PARTE A - Avaliac~o de 

problemas de enfermagem relativos ~s 

necessidades psicobiológicas do pacien-

te < figura I> 

Seu conteúdo, compreende 31 iteris relativos 

aos problemas de enfermagem quanto ãs necessidades psicobio-
75 

lógicas. <preconizadas por HORTA sendo distribuídos em 

duas faixas distintas na ficha. A primeira. compreende os 

dados sobre condições de higiene, integridade cutâneo mucosa. 

nutrição, hidratação, eliminação. sono. oxigenação, integri-

dade física, locomoção e notibilidade . <itens 1 ã 10>, uma 

subdivisão agrupa as necessidades de regulação: térmica, 

hormonal, hidroeletolitica. neurológica, imunológica e vascu-

lar <itens 11 ~ 16>. A segunda faixa, agrupa inicialmente as 

necessidades de percepção: visual, auditiva, dolorosa, tatil 

e olfativa <itens 18 ~ 22> e após, os vários aspectos relati-

vos ã necessidade terapêutica e suas implicações para o paci-

ente e enfermagem <i ten·s 23 à 30> e o último i tem refere-se a 

problemas relacionados ao ambiente físico (item 31>. No 

final da ficha existe um espaco para anotacão de qualquer 

outro dado que mereca uma observação. 

A determinação destes itens como conteúdo da fi-

cha baseou-se em trabalhos que discutem amplamente sua impor-

tància e necessidade para o planejamento da assistência de 

enfermagem no perfodo transoperatório bem como para sua 
77.100,101 e 118 

execução 
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2. 1. 2 - INSTRUMENTO 1 - PARTE B - Avaliacào de 

problemas pré-operatórios de enfermagem 

relativos às necessidades psicosocio-

espirituais do paciente <figura II> 

Compreende 13 itens. Os itens 1 à 6 envolvem as 

condições sócio-culturais do paciente e os itens 7 à 11 

compreendem 5 perguntas relativas a problemas e 

expectativas do paciente no perfodo pré-operatório, 

a serem formuladas durante entrevista com o paciente. As 

perguntas baseiam-se 
82 

nas que foram elaboradas e avaliadas por 
100 

KAMYAMA e aplicadas também por PANZA e permitem a 

verbalização dos problemas do paciente, sendo enfocado o cui-
' 

dado de enfermagem por equipe e não pelo enfermeiro, tendo em 

vista que o objetivo aqui rião é relatar uma atuação 

isolada. 

O item 12. possibilita o registro do comportamento do 

paciente, observado pelo entrevistador, permitindo o estabe-

lecimento da relação entre o comportamento observado e os 

problemas verbalizados pelo paciente. A observação do com-

portamento deve envolver os aspectos gerais como: estado emo-

cional <inquietação, ansiedade, apatia, dificuldades de comu-

nicação, nervosismo-expresso por meio de gestos repetitivos, 

etc.>, dist~rbios psíquicos, desorientação no tempo e no es-

paço. 



73. 

O item 13 refere-se à evolução de enfermagem. Neste 

espaço deve ser feito um resumo da assistência de enfermagem 

prestada ao paciente, tendo em vista que alguns problemas de

tectados devem ter uma resolucão imediata, passando do levan

tamento do problema à resolucão do mesmo.· rápidamente, possi

bilitando apenas um processo mental de planejamento da acão. 

Esta evolucão permite a continuidade da assistência de en

fermagem, o controle da execucão da assistência quanto aos 

cuidados prestados e seus efeitos sobre o paciente. 

Deve-se considerar também o fato de que na maioria das 

vezes, o enfermeiro que irá realizar o levantamento dos pro

blemas de enfermagem e o planejamento das acões não é o mesmo 

que irá executar a prescricão de enfermagem no transoperató

rio. 

Quanto a forma de utilizacão do instrumento <parte A 

e ID ,ele deve servir de guia para o enfermeiro do centro ci

rdrgico no levantamento de problemas, devendo ser preen

chido no período pré-operatório (por ocasião da visita pré

operat6ri a> . 

Alguns dados podem ser colhidos através da consulta ao 

prontuário e informacões de elementos da equipe de enfermagem 

e outros, pela entrevista e exame físico do paciente. 
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CO~DIÇ0ES SÓCIO-CULTURAIS DO PACIENTE 

I N P S I CONVJlNIO 
-I 

PARTICULAR SOCIAL 
CLASSI 

FI CAÇÃO SITUAÇÃO EM RELAÇÃO À INTERNAÇÃO 
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CATÓLICA PROTESTANTE PRESBITERIANA DE GEOVÁ 
RELIGIÃO 

INTERFER~NCIAS DA CIRURGIA QUANTO A SUA PRÁTICA: 
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2.2- INSTRUMENTO 2 

2. 2. 1 - INSTRUMENTO 2 - PARTE A -Prescricào 

de enfermagem para o transoperató-

rio <figura III>. 

Sua el~boracão foi considerada, tendo em vista o 

objetivo de se estabelecer a prescricão de enfermagem como 

modelo para o planejamento dos cuidados de enfermage~ Por 

outro lado, o instrumento deve permitir o registro deste 

planejamento, bem como da execução dos cuidados de 

enfermagem prestados. 

O espaço destinado ã pre~crição de enfermagem é duplo 

e destina-se ao planejamento da assistência. Ao seu lado 

existe um outro, destinado ao controle de sua execução. 

A prescrição de enfermagem, deve ser realizada de 

preferência pelo enfermeiro que fez o levantamento 

e o entrosamento com o paciente na visita pré-operatória. 

Deve ser escrita de forma a considerar: sua execucão à 

nivel de dependênc~a <FAOSE- fazer. 
75 

ajudar, orientar, 

supervisionar e encaminhar> e sua execução a nivel de 

competência <delegação de autoridade para execucão de 
76 

tarefas, de acordo com sua complexidade> 

Para tal. ao lado do item prescrito, deve ser 

designado o elemento da equipe a realizar o cuidado 
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especifico. Sugere-se a prescricào. sob forma de 

itens e a designacào por siglas: enfermeira < E> , técnico de 

enfermagem < TE> auxiliar de enfermagem <AE> e quando o 

cuidado pode ser realizado por qualquer um dos elementos da 

equipe <EQ}, ou designação do elemento especifico <nome>. 

Ao executar a prescrição do item proposto, deve ser 

feito uma tic~gem da sigla pelo elemento que a realizou. 

com urna rubrica que o identifique. 

Quanto ao espaco destinado 'ao recebimento do paciente 

no centro cirdrgico. deve ser preenchido pelo enfermeiro do 

centro cirdrgico, considerando-se as peculiaridades inerentes 

a cada item e ao paciente. Nesta ocasião. deve ser feita 

uma reavaliacào do paciente e o planejamento 

anteriormente realizado, pode ser alterado ou não, de acordo 
79 

com as circunstàncias Por outro lado como cabe ao 

enfermeiro a coordenacão da assistência, parecer este o 

momento para se estabelecer um elo de ligação com o paciente 

e posteriormente com o anestesista e circulante de 

sala, através de urna apresentacão. 

Cabe ressalt~r que o preenchimento desta parte é 

exclusivo do enfermeiro, o funcionário pode apenas ticar e 

rubricar os cuidados prestados. no item execução. 
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DATA _____ _ 
CIRÜRGIA -------------------

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGE!1 EXECUÇÃO PRESéRIÇÃO DE ENFERMAGEM EXECUÇÃO RECEBIMENTO NO CENTRO CIRÚRGICO 

HORA 
N 1 VEL DE ATENCÃO I ACORDADO I SOlWLENTO I Do R:-! INDo 
ESTADO EMOCIONAL: 

~ P= PA= R= T= 
JEJUM: DESDE HS.: 
TRICOTOHIA NA REGIÃO: 

I 

LAVAGEN INSTESTINAL isiNI EFEITO 

SONDAGENS jsjNj TIPO 

INFUSÕES jsjNj LOCAL 
TIPO: 
OBSERVAÇÕES: 

EVOLUCÃO DE ENFERNAGEH 

ASS. ENF.: 
. - -· - -· - - - -

--.1 
-....] 
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2.2.2- INSTRUMENTO 2- PARTE B- Anotacões de 

enfermagem no transoperatório <figu-

ra IV>. 

A utilizacão deste instrumento tem como objetivo 

estabelecer o registro padronizado dos diversos procedimentos 

realizados durante o ato anestésico-cirúrgico. possibilitando 

um controle de sua execucáo (quanto ao tipo e pessoa que 

executou>. Seu preenchimento deve ser realizado pelo 

circulante de sala de operacões. 

Seu conteúdo distribuido sob a forma de uma ficha 

relaciona 13 tópicos. envolvendo vários aspectos e foi 
118 

baseado na de SALZANO proposta e implantada 

no Hospital de Clinicas da Universidade de São Paulo. 

A introducão ou retirada de tópicos tendo em vista os padrões 

propostos. tornou necessário urna reestn;rturacão da 

ficha de. SALZANO. Os tópicos introduzidos, são 1. 3. 5 e 

6. O 3 e 5. que se referem ao controle de puncões venosas e 

sondagens, podem ser executados por elementos da equipe 

de enfermagem ou não. possibilitando uma avaliacâo no pós-

operatório. quanto á execucáo destas técnicas. devido aos 

riscos que as envolvem Quanto ao tópico 6. sua introducão 

deve-se ao fato de serem procedimentos realizados antes do 

inicio da cirurgia e na maioria das vezes não há mencão de 

sua realizacão. 
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O registro das medicações e anestésicos utilizados, 

foi acrescido de nome < os mais ulitizados> , com um espaço 

para anotacào de quantidade, para agilizar o preenchimento 

<cada hospital deve padronizar os seus medicamentos>. A 

administracào de medicamento foi especificada por via. 

devendo ser caracterizado o local da aplicacâo de injecões 

intramusculares e o executor da técnica, devido aos riscos 

inerentes. 

118 
O curativo <tópico 10> , que na ficha de SALZANO 

relaciona-se apenas com existência ou não e apresentacão 

(sujo ou não de sangue> , foi acrescido de outras observações 

- tipo. região, presença de drenos. 

O item 12 que se refere a controles. foi acrescido de 

checagem sobre o controle de Pulso, Pressão Arterial, Res-

pira~ão, Temperatura e Pressão Venosa Central. salientando es 

ta necessidade e possibilitando a anotacão deste controle por 

meio de uma evolução de enfermagem no item reservado a 

observacões. 

O preenchimento desta ficha deve obedecer aos itens 

gerais já explicitados. sendo realizado pelo circulante da 

sala de operações. 



PXCURA XV 
XNSTRUMENTO 2 PARTE B 

BOSPXTAL ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM 
CLINICA --------------------------

NO TRANSOPERATÕRIO NOME: 

PREEtlCHIDO POR: 

ASOTAC0ES DE ENFERMAGEM NO CENTRO CIRÜRGICO 

DATA: ' HORA DE ENTRADA: SALA: 

1 C0:1PORTA~1ENTO NÃO DE:10liSTRA ANSIOSO MUITO OBS: 

NO RECEBIMENTO ANSIEDADE ANSIOSO 

INICIO: HS. TJ:':R~IINO: HS. ANESTESISTA: 
A I li PERIDURAL 

ê TIPO GERAL EV EV + ET RAQUI 
!:: 

I EPIDURAL SACRA LOCAL s INALAT0RIA 
T 
E A:;Es ISO\' AL ml FLUOTANE mr XILOCAÍNA 5% m XI LOCAI NA ADREN ml -- -- --s l~SI FENTANIL ml N2 02 lm MARCAÍNA % ml XlLOCAÍNA ADREN ml I - - - --
A c os TI!! O ml OUTROS ADRENALINA m1 MARCAÍNA ADREN ml - -- --- -

1/ VENOSA EXECUTADA POR LOCAL 
3 PU!:CO!::S 

AGULHA 

SCALP 

SORO SG: ml SF: ml I RINGER ml r 
M . E VIA AUXILIARES QUELICill: ml NEOSTIG~IINE: amo. 
iJ ANESTESIA 
I NALORFINA: amp DIEHPAX: amp. 
c E.V l SANGUE A s N ml c 
u l.M. TIPO LOCAL EXECUÇÃO E 
s Il>A-

LATif 
!\IA OJ(IG~NIO l/:1INUTO 

I/ so:: TIPO REALIZADA POR VOLUME E ASPECTO 
j n-

c~~s 

DISSECÇÃO I ABOCATH IliTRACATH LU1PEZA - DRENAGEM 
DE \'ElA PR!:':-OPERAT. TÓRAX BI0PSIAS Ot:TROS 

- "KOC E DI ~:E ~:TOS R E ALI ZAflO POR: 

QUARTO LEITO 

RG. 

c TIPO INICIO: FIM: 
E 

I Q CIRÚRGIÃO 

u 19 AUXILIAR R 
I 2'? AUXILIAR 

7 u p 

E l N STRU~!Ell TADOR 

R LOCAL DA INCISÃO: 

LATERAL 

VENTRAL I ROSE I SEMI-ROSE I G 
POSIÇÃO DORSAL D E GINECOL 

I 
REGIÃO: USO DE 

OPERATÓRIA COXI:-1 s N 
A REALIZADA POR 

USO DE B.E. s N I LOCAL PLACA: 

8 APARE-

LHOS 
MONITOR BUCK/RX ASPIRADOR OUTROS 

s N s I N s I N 

RETIRADA 
9 s 

PEÇAS 
N BIÓPSIA I I ·I COliGELAÇÃO A:;ÁT0~10 INCINERAÇÃO ATESTADO ÓBITO (!o~'{BROS 

I/ REGIÃO: lO CURA 

TIPO OCLUSIVO SEMI OCLUSIVO TI VOS 

s I N I LOCAL PRESE!'ÇA DRENO 

INTERCOR -

1/. DURANTE O ATO A.'IEST~S~CO li 
RiõNCIAS 

sA~GRM!Et:To I GAZES= 

CONTROLES CO~! PRESSAS-12 

J Pvcl p PA R T 

13 OUTRAS OBSE~VAÇ0ES: 

CO~RESSI\'0~ 

Dl1Ul~TE O ATO CIRCRGICO 

OUTROS; 

TOTAL 
::1 

co 
o 
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2. 3 - INSTRUMENTO 3 

Este instrumento foi elaborado tendo em vista a 

aplicação dos padr6es do processo e envolve o paciente desde 

o término da anestesia até a alta anestésica do mesmo, para a 
108 

unidade de origem. Baseia-se no elaborado por POSSO 

2.3. 1- INSTRUMENTO 3- PARTE A- Controle de 

enfermagem no perfodo pós-anestésico 

mediato <figura Vl 

Sua elaboração, tem três objetivos. A 

padronização do registro das observaç6es de enfermagem 

relativas ao paciente, do término da anestesia até o seu 

encaminhamento para a s9-la de recuperação pós-anestésica ou 

unidade de origem, servir como instrumento de comunicação 

entre o centro cirórgico e a sala de recuperação pós 

anestésica ou unidade de enfermagem, favorecendo a 

continuidade de. assistência, e permitir a avaliaçào 

quantitativa e qualitativa de assistência. nesta fase. Seu 

preenchimento é de uso exclusivo do enfermeiro. 

o conteúdo compreende nove tópicos e um espaço 

destinado à evol ucão de enfermagem. 
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o espaco reservado para evolucão de enfermagem 

deve servir: para o registro de qualquer outro 

cuidado. não definido devido a variedade de tipos que podem 

surgir de acordo com as condicôes do paciente e tratamento 

cirúrgico ocorrido, 2> para o registro da evolucão de 

enfermagem propriamente dita <relato das alteracôes 

sucessivas ocorridas, urna avaliacão global da prescricão de 

enfermagem e 3> para o registro da prescricão de cuidados 

básicos para o recebimento do paciente na unidade ou sala de 

recuperacão p6s-anestésica <Exemplo: posicionamento especial. 

restriicões, controles especificos etc.> 
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HOSPITAL 

DATA 

FIGURA V 

INSTRUMENTO 3 PARTE A 

CONTROLE DE ENFERMAGEM 

NO PERIODO PÓS ANESTtSICO 

MEDIATO (C.C.)" 

CIRURGIA 

CONDIÇÕES DO PACIENTE APÓS O ATO ANESTtSICO CIRÜRGICO 

h A 
SI~AIS VITAIS I p 

(FREQDt,CIA E 

CARACTER!STI-
R 

CA) T 

COLORAÇÃO DE PALIDE~ OBSERVAÇÕES 
CIANOSE OU CIAL~O 

!-fUCOSAS E SE ois NORMAL 
FRANCA 

EXTRE!-1I!)ADES C RETA 

!'{ÍVEL DE INCONS - SEMI CONSCIEN RESPONDE À EST!MULOS 

co,scrr.::ciA CIE~TE CO~SCIE~.: TE E 9J!W CONSCl!:NTE DOLOROSOS MOTORES 

TE LENTO AUDITIVOS FONAÇÃO 

OBS. 
CD:-IPORTA.'iENTO AGITADO DEPRIMIDO ALHEADO CALMO SONOLENTO 

UiOBILI 
HOVIMEN- }10VIHE~'- OBSERVAÇÕES 

MOBILIDADE DADE 
- TOS SOB TOS ES 

ORDEH PONTÃNE=' 
os 

SGJO 
PARCIAL- OBSERVAÇÕES 
NENTE SU 

CURATIVO DE JO DE LIHPO 
SA...~GUE SANGUE 

INFUSClES TIPO: 

VE~OSAS 
LOCAL: 

-

CLINICA ~--- QUARTO --- LEITO -----

NOME RG ------

08 T ESICAL FOLLEY NELATON GÁSTRICA SIM I NÃO 
I ABERTA ABERTA SONDAS ~ MANTER FECHADA 

HAN'TER 
FECHADA 

09 DRENOS TORAX SIM NÃO OBSERVAÇÕES 

KHER SIH NÃO 

EVOLUÇÃO DE ENFE!UIAGEM 

I 

co 
w 
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2.3.2 -INSTRUMENTO 3- PARTE B- Controle de 

enfermagem na sala de recuperacào pós-

anestésica <figura VI> 

Foi elaborada com os mesmos objetivos da 

parte A apenas alterando-se o periodo que seria após a 

saida do paciente da sala de operações até a sua alta Para a 

unidade de origem. 

Seu çonteddo envolve o controle das çondicôes do 

paciente através de parâmetros pré estabelecidos. a serem 

avaliados na chegada e a cada 15 minutos. de acordo com a 

equivalência de pontos que o paciente apresenta. 

A estruturação da observacào de enfermagem desta 
108 

forma, seguiu o sistema proposto por POSSO em 1975 tendo 

em vista a escassez de enfermeiros e a delegação da execução 

dos cuidados neste período. Verificou que. o 

sistema fornece condicões de padronizar o controle das 

observações básicas de enfermagem com relacào ao paciente, 

proporcionando uma segurança maior ao anestesista quando da 

análise dos dados por ocasião de sua alta anestésica. 

Assim. há um registro qualitativo do estado do 

paciente de forma contínua. Seu preenchimento é simples e 

rápido. 
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76 
Por outro lado, se considerarmos o trabalho de JOUCLAS 

que salienta ser a execucao dos cuidados de enfermagem 

por ocasião de recuperacao pós-anestésica. atividade 

exclusiva do enfermeiro. devido ao seu alto nível de 

complexidade e responsabilidade. o sistema facilita seu 

trabalho. Possibilita delegar autoridade para execucão de 

tarefas mais simples. para que possa coordenar a avaliacào 

geral dos pacientes. por meio dos parâmetros. 

O espace relativo a cuidados prestados e evolucào de 

enfermagem obedecem os mesmos pontos esclarecidos na parte A. 

Quanto á prescricào de enfermagem. deve ser realizada, 

visando o atendimento até as duas primeiras horas de pós-

operatório e determinar a execução sob a forma de fazer, 

ou ajudar. supervisionar e enc~minhar e envolver os cuidados 

prioritários. relativos ao paciente e tratamento. 

Consideramos importante este aspecto. tendo em vista 

que quem recebe o paciente na unidade cirúrgica, nem sempre é 

o enfermeiro, o que caracteriza esta necessidade. 



FICUI'lA VI: 

HOSPITAL lNSTRUMEN'IO 3 PARTE B I'ERIODO P6S-ANESTtSICO 

CONTROLE 9E ENFER."tAGEM NA SALA DE RECUPERhjÃO 

POS ; ANEST~SICA 
PARÃ."iETROS GRAUS I CHEGADA h5' IJO' 145' 160' 

PR.ESS,\0 VariaçÕes iguais ou superiorvtl a 50% 

ARTERIAL 

JU:SPIRACÀO 

do valor pré operatório ••.• ', •• , ••••••• ,,., O 

variação de 20 ate SOt do valor pr~-operati 
rio •••.•••••••.•..•••.•.••.•..•••••••.•••• l 

variação atê 20% ou igual ao pré-operatório 2 

apnéia ••••• , •..•••••• , . , • , , , , , , , , • , ••• , •• , O 
dispnéia aparente , •••• , , •••• , , •.• , • , , • , , • , 
respiração profunda ou presença do reflexo-
da tosse .••••••••.•••••...•...••....••..•• 2 

IE~PE':R..\TVRA variacões maiores que 19 C do valor pré-ope 
ratôrio .••....•.•..........•..• , .••..•.•. : O 
ve.riação até 19 C do valor pré-opt•ratÓrio • 1 
igual â do. pré-operatório ................. 2 

PULSO v.triaçÕes iguais ou superiores a ~O% dêl va 

n:crsXo 

CIRCRGICA 

lo r pré-operatõrio ....................... : O 
v.1riaç.io de 20 atoi! ~0% do valor prê-operat~ 
r1o ...•......•••...•.•.......•.•....•....• 
variação até 20% ou igual ao do pre-operató 
r to ...••...••••••..•••••••••••.•.••.••..• :- 2 

curativo com ga~es totAlm~nte embebidas com 
s.:~.ngue ••••••••....• ~ ••..••••• , •.•••••.•••• O 

curativos com gazes parcialmente embebidas-
com sangue .•.•••••••••••••• , , , . , ••• , .•• , •. 1 
c~rat ivo 1 impo .•• , , , •..• , •..•.. , , , .. , , , , •• 2 

.•!OBILIDADE imobilidade •••••..••. , .•••••..••..••..•••• O 
a;ovimento espontâneo de 2 me-mbros ou sob 
ordem , ••.•..•••••• , ...•• , ...••• , •.. , , ••• , , 
movimento espontâneo de 4 membros ou sob 
ordem , ...•• , •••••. , , •••• , ••••• , , • , , .• , •••• 2 

COSSCitSCIA não responde •....••.•... , . , •.. , • , , •••.•••. O 
atend~ quando chamado pelo nome •.••••••••• l 
atende ãs perguntas •••..• , , •••... , •••••••• 2 

CO:iPORTAl-!ENTO 

COlORAÇ,\0 DE 
~!:COSAS 

E 
1:::\TIU:~!DADES 

agressivo ou alheado ............. , ... , , , O 
agitado ou deprimido ........... , ........ 1 
calmo ..... , .................. , ........... 2 

c:ianose franca. ..•••• , •.•. ,, •••••..•• , •.•. O 
palidez ou cianose discreta , , .•••••••• , • 1 
normal 2 

TUTAL DE PO:'l"OS j_ ALT~A.'EST:SlCA 

CLtNICA QUARTO LEITO -----

NOME RG -----

75'190' hod· DATA 

CIRURGIA: 

MESTESIA: 
SI!\AIS VITAIS PR1:-0PEM1'~RIO 
P= PA• I• R• 

CUIDADOS PRESTADOS <e. EVOLUÇÃO DE Eh'FER.'i.ACE.'1 !I 

PRESCRIÇÃO DE E~FE~~G~ PARA AS PRI~! 

RAS 2 HOR.\S - P0S-OPERAT0RIO 

CXl 
0\ 
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2.4 -INSTRUMENTO 4 

Este instrumento é aplicado por ocasião da visita 

pós-operatória de enfermagem ao paciente submetido a urn 

tratamento anestésico-cirúrgico e leva em conta os padrões 

do processo e 

exclusivo do 

os de resultados. 

enfermeiro. de 

Seu preenchirnento é 

preferência não 

envolvido no processo de assistência ao paciente a ser 

entrevistado. para permitir maior liberdade de expressão de 

suas queixas com relacão a assistência recebida. 

Sua 

satisfacào 

recebidos. 

2. 4. 1 - INSTRU!1ENTO 4 - PARTE A - Impressões do 

paciente sobre os cuidados de enfermagem 

perioperatórios <figura VII> 

aplicacão objetiva o registro do 

e queixas do paciente quanto aos 

grau de 

cuidados 

Seu conteúdo consta de oito perguntas. sendo seis do 

tipo aberto <1 à 6> e duas com respostas diretas <7 e 8>. 

O item 9. envolve as anotacões do entrevistador. sobro 

suas impressões acerca do paciente, que devem ser 
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relacionadas de forma objetiva e suscinta dando uma nocão 

quanto ao comportamento do paciente por ocasião da 

entrevista. 

A avaliacão da assistência de enfermagem pelo paciente, 

é enfocada 
100 

PANZA 

por CASTELLANOS 
114 

e RODRIGUES 

48 . 58 92 
CERQUEIRA MARRAM 

como necessária e importante. 

favorecendo a deteccão de problemas e correcão dos mesmos. 



HOSPITAL PARTE A INSTRUl!ENTO 4 FIGURA VII 

DATA 

IMPRESSÕES DO PACIENTE SOBRE 

OS CUIDADOS DE ENFERHAGEM 

PERIOPERAT0RIOS 

1~ O (a) Senhor (a) considera importante e necessária a interação -

(conversa) mantida com a enfermeira do C. C. no período prê- op.=_ 

ratôrio? s L'! ( ) NÃO ( ) PORQUE ? 

2. Diga as coisas que mais o incomodaram, desde a sua entrada no 

Centro Cirúrgico, até a volta a ClÍnica. 

3. Diga as coisas que mais o incomodaram, desde a sua chegada a 

Clínica, até o momento. 

4. Gostaria de ter sido orientado (a) em relação a algum dos po~ 

tos acima referidos? 

SIM. ( ) NÃO ( ) Por que? ( ) 

NO~------------------------------ IDADE:---
CL!NICA QUARTO LEITO RG ___ _ 

ASSINATURA DO ENFE=IRO ---------------

'5. O (a) Senhor (a), tem queixas com relação aos cuidados prestados 

pelo pessoal de enfermagem no Centro Cirúrgico? 

SIM. ( ) NÃO ( ) POR QUE? ( ) 

6. Gostaria de ter recebido outros cuidados? 

SlM ( ) NÃO ( ) POR QUE? 

7. Considera essa experiência cirúrgica por que passou: 

muito difícil de suportar ( ) muito estressante ( ) 

di(icil de suportar ( ) estressante ( ) 

Suportãvel,cmbora desagra- pouco estressante ( ) 

dâvel ( ) 

8. Seu nível de satisfação, quanto a assistência de enfermagem r e 

cebid3 ê: 

MUITO BOM ( ) BOM ( ) REGULAR ( ) p~SSIMO ( ) 

9. ImpressÕes do entrevistador: 

- ~~- -~~ 

(X) 

\D 
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2. 4. 2 - INSTRUMENTO 4 - PARTE B - Avaliacào de 

enfermagem sobre as condicôes do paciente 

no pós-operatório <figura VIII> 

Sua utilizacão. permite registrar os dados sobre as 

condições psicobiológicas do paciente no pós-operatório, 

permitindo analisar e detectar problemas decorrentes da 

prestacào de cuidados. 

Os itens que compõem esta parte do instrumento 

são em número de 16. 

O item 1. refere-se às condições psíquicas do paciente, 

apresentando alguns tópicos alternativos e espaco para 

observacões. O 2 e 4 relacionam-se a queixas de dor e 

insônia e o 3 e 5, o uso dos respectivos medicamentos. o 6. 

refere-se a presenca ou não de retencão urinária e a 

realizacão ou não de sondagem e o 7 a problemas 

gastrointestinais. 

Os itens acima referidos tem uma ligação direta com 

ocorrência de estresse do paciente e podem refletir os 

problemas relativos ao preparo do paciente para a cirurgia e 
· 87 e 100 

portanto, a assistência prestada 

Quanto aos itens 8 à 13. envolvem aspectos relativos as 

condicões de vêrios sistemas: respiratório, termo regulador. 
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circulatório e sensitivo motor. 

O item 14, caract.eriza a ocorrência ou não de problemas 

relativos ãs condicões cutãneo-mucosas em locais susceptfveis 

a problemas. tendo em vista os procedimentos no perfodo 

transoperatório. 

O questionamento quanto a lesões nos lábios. boca e 

integridade dos dentes <item 14 e 15> , .refere-se ã possfveis 

traurnatisrnos por ocasião de entubacão endotraqueal. 

Quanto ãs drenagens deve-se verificar o aspecto. para 

detectar problemas de possfvel infeccil.o. 

o entrevistador < enfermeiro> deve consultar o 

prontuário para colher dados sobre condicões anteriores ao 

momento da entrevista para completar os dados da ficha. 

O item 17. deve envolver uma avaliacão concisa do 

entrevistador, 

considerados. 

após a análise dos vários aspectos 
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FIGURA VIII 
INSTRUMENTO 4 PART!. B 

HOSPITAL AVALIAÇÃO SOBR! AS CONDIC0ES DO PACIENTE NO P~S - OPERAT~RIO 

ASSINATURA DO ENFERMEIRo • 
-·· ··-· 

' 
CO~~ICOES PSIQUtCAS - APRESENTA: 08 CONDICOES RESPIRATÚRIAS l4 CO~IÇ0ES CUTÂNEO - ~JCOSAS 

l!\Qt:IETAÇÀO ANSIEDADE EXAGERADA Slffi:TRIA EXPANSÃO TORÁXICA I SIM I NÃO f.OE."!A SI~ sho 

,\PATIA AtiENAÇÃO TOSSE I SI:-1 I NÃO COM SECP.EÇÃO j SIM l NÃO LOCAL SA.\"GRA..'íEXTO SI~ SÃO 

DISTéRlllOS TIPO AS!'ECTO 
DA 

ERITE~ SI~ N.\0 
PSIQUICOS INCISÃO 

OBS.: 

NO NO F.R. • CARACTER t STI CAS 
DESORIENTAÇÃO. TEHPO ESPAÇO 

Hl::::ATÚMA SI:-! !\ÃO OUTROS 09 CONDIÇÕES- TERMO - REGULADORAS 
NO ERITF.MA SI~ NXO 

11-:t·IPI::RATURA T. ACIMA DE 37° I SIM I NM LOCAL 
SOROXA 51!1 !\ÀO 

ATUAL,. N9 DE VEZES DA 
ons.: 

SL~ _, INFUSÃO 
Qt:r.IXAS DE NÃO 10 ·osorçO~::s P.A • 

DOR N9 DE \'EZES !RCULATC p - CARACTERlSTICAS - NO ERTTE~IA SIM NÃO 
L'SO DE SIM NÃO IAS 

LOCAL DA QUEIMADURA SHt N.\0 
A~ALGr:srcos NQ DE VEZES CONDIÇÕES SENSITIVAS ~OTORAS PLACA 

VES!CULA SL' ~·:.o 
QUEIXAS DE SIM I NÃO 

1 11 PRESENÇA LOCAL: 
LESÕES ~OS LÁBIOS IZ"'SONIA SI:-! N.:\0 

N9 DI:: VEZES 
OE DOR LESÕES NA BOCA SI~ X ?i O TIPO : 

1!50 TJE SI~! r;?.o 
o 

SED,\!1\'0S 

li 
lS INlE.GR!DAN DE~>TES SI~ /\,\0 

1'>9 DE VEZES l2 PERDA DE LOCAL 
16 DREXAG[~;s SI~ ~.\0 
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3. 2 - INSTRUMENTO 5 Modelo de avaliacào da 

assistência de enfermagem no perioperatório 

o instrumento 5. foi elaborado com o objetivo 

de avaliar a assistência prestada pelo pessoal de enfermagem 

no periodo perioperat6rio. levando-se em conta além dos 

registros realizados nas fichas 1. 2. 3 e 4. a observação do 

funcionamento do centro cirúrgico. 

Desta forma existe a oportunidade de se avaliar a Uni-

dade (centro cirúrgico> como um todo. possibilitando uma anã-

lise quanto ao seu funcionamento envolvendo sua estrutura fi-

sica e administrativa e a assistência prestada ao paciente. 

Pode-se detectar as causas dos problemas e melhorar a 

qualidade da assistência. através de medidas corre ti v as. 

Foram propostos 3 indicadores de qualidade de 

cuidado de enfermagem: os registros de enfermagem. o paciente 

e os aspectos estruturai~. 

Estabeleceram-se critérios derivados dos padrões. para 

servirem como guias para a avaliac<lo do atendimento dos 

padrões e conseq~entemente como critérios para avaliacáo 
46 

sobre a finalidade e quantidade dessa assistência 

Na maioria das vezes. existem vários critérios 

relacionados para cada padrão. pois envolvem a interpretacáo 

e requisitos básicos. Os critérios foram posteriormente 
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distribufdos para os indicadores respectivos e escritos sob a 

forma de pergunta, tendo em vista o caráter de avaliação do 

instrumento e denominados de quesitos. 

A PARTE A compreende 28 quesitos e envolve os 

registros de enfermagem. A PARTE B envolve o indicador 

paciente e compreende 5 quesitos relativos â avaliacão do 

paciente sobre os cuidados de enfermagem recebidos <BI> e 17 

quesitos. referentes aos efeitos dos cuidados de enfermagem 

sobre o paciente <B II>. A PARTE C. especifica o indicador 

dos aspectos estruturais e abrange 39 quesitos. 

As três partes do instrumento <A. B e C> foram 

elaboradas de forma padronizada <baseadas no modelo de 
58 

CERQUEI RA > . 

Cada parte é composta por um quadro com quatro 

colunas. A primeira. contém. os quesitos <critérios> 

relativos ao indicador dos cuidados, a ela seguem-se 

respectivamente. urna coluna para o item sim. outra para o 

não, um espaco para observacões e a última. o item que se 

refere ao número de pontos <de 0 á 10>, a serem atribufdos 

durante o processo de auditoria. 

O preenchimento do instrumento pelo auditor. deve ser 

realizado tendo em mãos os padrões propostos. as fichas refe-

rentes aos instrumentos 1. 2. 3 e 4 e após as observações no 

centro cirúrgico. 

No preenchimento, deve-se considerar a aplicacão ou 
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não dos padrões, questionando-se os quesitos relativos aos 

indicadores de cuidados, que foram elaborados de forma a 

apresentar um sentido positivo na atuação de enfermagem. 

As respostas devem ser assinaladas de acordo com a 

aplicação correta ou não dos padrões. assinalando-se na colu

na Sll1 em caso de reposta afirmativa e na coluna NAO em ca-

so de resposta ~egativa. Em caso de resposta negativa. deve-

se anotar resumidamente o que motivou esta opção, na coluna 

observações. 

Nos casos em que o indicador apresentar aspect.os múl

tiplos e um deles não for atendido, deve-se assinalar a colu

na NAO e o aspecto omisso ser indicado na coluna observações. 

Quando os indicadores não se aplicarem por algum moti

vo, deve-se colocar um traço nas colunas Sll1 ou NAO. para 

eliminar o item e citar o motivo na coluna observações. para 

esclarecer dúvidas posteriores. 

Quanto à coluna referente ao número de pontos a ser 

atribuido. de acordo com o atendimento ao padrão proposto, 

deve-se considerar: a> atendido adequadamente quando 

a resposta a coluna 1 for sim, devendo receber 10 pontos, 

b> atendido parcialmente quando a resposta for não. mas o 

atendimento foi considerado dentro de nfveis seguros.não oca

sionando riscos ao paciente podendo receber pontos de 7 a 10 

e c> não atendido. quando a resposta for não e o atendi

mento foi consi.derado inadequado, dentro de nfveis inseguros 



96. 

para o paciente, podendo receber de 10 a 7 pontos. Este 

sistema de pontuacao favorece urna análise qualitativa da 

assistência. 

O número de pontos recebidos deve ser somado no 

final e dividido pelo número de quesitos, fornecendo assim a 

média de pontos obtidos relacionados aos cuidados prestados 

ao paciente. 

A análise dos cuidados através de indicadores 

especificas permite detectar quais as áreas inadequadas de 

atuacão e tornar as medidas necessárias para a correcáo. O 

preenchimento da coluna observações é extremamente importante 

pois facilita a análise por ocasião da pontuacào. alérn de 

detalhas as falhas. Desta forma. obtem-se urna análise 

qualitativa e quantitativa dos cuidados prestados. 

A classificação de qualidade escolhida é a baseada na 
46 58 

de CARTER et alii e CERQUEIRA que consideraram como: re-

sultados "representativos de cuidados de enfermagem ADEQUADOS 

os acima de 910.1010%, SEGUROS os acima de 810,010%. LIMITROFES, 

os acima de 710 .1010% e POBRES os até 710, 010%". 

o mesmo se aplica ao número de pontos, sendo 

considerado acima de 910 pontos cuidados de OTIMA qualidade, 

acima de 810 pontos, cuidados de MUITO BOA qualidade, acima 

de 70 pontos.cuidados de BOA qualidade e até 70 pontos, 

cuidados de qualidade REGULAR, sendo considerados 

insuficientes para o paciente. 
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INSTRUMENTO 5 - MODELO PARA AVALIACAO DE ASSISTENCIA NO PERI-

OPERATORIO 

PACIENTE ____________ CLINICA _______________ QUARTO ____ LEITO ___ _ 
SEXO ______ IDADE _______ CIRURGIA ______________________________ _ 

PARTE A - INDICADOR DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

REGISTROS DE ENFERMAGEM. 

QUESITOS :srM:NãO:OBSERVACOES:PONTOS: 
:0 à 10: 

' ,------------------------------------------------------------
1. Os dados gerais sobre o pacien: 

te. estao preenchidos correta-: 
mente nos impressos utilizados: 
no período perioperatório? 

I I I I 

--------------------------------'---·---'-----------·------' 
2. Os registros permitem verifi-: 

cara ocorrência de um conhe-: 
cimento prévio das condicões 
do paciente e de suas neces
sidades, para o planejamento 
de sua assistência transope
ratória? 

3. Há indícios de interacão en
tre o paciente cirúrgico e a 
enfermeira do centro cirdrgi-, 
co no período pré-operatório?: 

. ' . 

' ' ---'----------- ------' 

I I I I 

'--------------------------------'--- ---'----------- ------' 
: 4. 

' . 
' 

Existe registro do levantamen: 
to de problemas de enfermagem: 
de forma sistematizada? 

' ' '--------------------------------·---
: 5. O levantamento e.ngloba as con: 

dicões socioculturais, os re-: 
ceios e expectativas do paci-: 
ente? 

' ---'-----------

I I I I 

--------------------------------'---'---'----------- ------' 
6. O levantamento envolve as con: 

dicões psicobiológicas do pa-: 
ciente, diretamente envolvi-: 
das no período perioperat6-: 
rio? 

I I I I I 

'--------------------------------'---'---'----------- ------' 
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QUESITOS :SIM:NAO:OBSERVACOES:PONTOS: 
:0 a 10: 

--------------------------------:---:---:-----------:------: 
7. Os registros deruonstram que: 

as implicações relativas a: 
terapêutica adotada foram con: 
sideradas corno problema de en: 
ferrnagem? 

I I I 1 

--------------------------------'---'---'-----------'------· 
:8. Foram considerados os fatores: 

de risco envolvidos? 
• • '--------------------------------'---' :9. 

• • 

Quanto ao planejamento da as-: 
s1sténcia de enfermagem no pe: 
riodo perioperatório. analise: 
a prescricão de enfermagem: 
e classifique o planejamento: 
de 0 a 10. 
Nesta análise, observe-se: 
ai a filosofia e objetivos: 

da assistência adotadas: 
pelo servico são conside: 
radas? 

bl as tarefas estão envolvi: 
das? 

cl os recursos existentes: 
são utilizados? 

dl os fatores de risco e a: 
possibilidade de preven-: 
ção e controle, são ava-: 
lia dos? 

el os problemas de enferma-: 
gem são analisados quan-: 
to a sua natureza e ex-: 
tensão qualitativa? 

fi a prescrição dos cuida-: 
dos está estabelecida em: 
forma de acão, havendo: 
determinacão quanto ao: 
uue deye fa~er. como e: 
e quem deve fazer? <Con-: 
siderando a complexidade: 
do cuidado) . 

gl os cuidados são específi: 
cos para o paciente e re: 
lacionados ao período: 
transoperatório. 

hl os cuidados estão pres-: 
critos sob a forma de ob: 
jetivos operacionais? 

• • ___ , ___________ , ______ , 
• • 
• 

I I I I I --------------------------------'---·---'-----------'------' 
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-------------------------------------------------------------' QUESITOS !SIM:NAO:OBSERVACOES:PONTOS' 
:0 â 10 

' ' ' --------------------------------·--- ---·-----------·------Quanto ao registro de execucâo! 
do planejamento. 

10. Exi5tem dados 5obre o trans-! 
porte do paciente antes e a-: 
pós a cirurgia que demonstrem: 
segurança quanto a esse cuida: 
do? 

' ' ' 

' ' 

·--------------------------------'---'---
!11. Hâ registro sobre o recebimen: 

to do paciente no centro ci-: 
rúrgico pelo enfermeiro? 

' ' ' ~-------------------------------·---·---'-----------
12. As condicões do paciente são: ' 

avaliadas? 
' ' --------------------------------·---' 

13. Os regi5tros possibilitam ava: 
liar a necessidade ou não de: 
alterar a prescrição de enfer: 
magem? 

' 

' ' ' ___ t __________ _ ' ______ , 
' ' 

' ' --------------------------------·--- -----------'------' 14.0s registros proporcionam da-: 
dos sobre os cuidados presta
dos ao paciente no transope
ratório, de acordo com os re
quisitos dos padrões do pro
cesso III? 

' ' 
' . ' 

' ' -----------'------' 
:15. Envolvem dados relativos 

procedimentos durante o 
anestésico cirúrgico? 

aos: 
ato: 

' ' '--------------------------------'---
:16. Há registros sobre a observa-: 

cão e avaliação continua do: 
paciente segundo os requisi-: 
tos da fase anestésico cirúr-: 
gica, pela equipe de enferma-: 
gem? ' ' 

' 
___ , __________ _ 

' .. 

I I I I 

'--------------------------------·---•---·-----------
:·11. Há registros sobre a observa-: 

cão e avaliação sistematizada: 
do paciente no perfodo anesté: 
si co? 

' ' ' --------------------------------·---·---·-----------18. Os cuidados quanto a observa-: 
cão e avaliação das funções: 
cardiovasculares, respirató-: 
ria, perfusão tissular e de: 
homeostase estão registrados?: 

' ------' 

' ------' 

I I I I I I '·--------------------------------•---·---·-----------·------' 
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QUESITOS !SIM!NAO!ODSERVACOES: NOTAS: 
:0 a 10: 

I I I I I I ,--------------------------------,---,---,-----------,------, 
!19. Há registros relativos a cui-! 

dados quanto a promoção de! 
conforto. higiene e alivio da: 
dor? 

' ' --------------------------------·---· 20. Os registros permitem obser-: 
var ações dos diversos mero-! 
bros da equipe de enfermagem?! 
Considerar a adequação da ta-: 
refa ao elemento envolvido. , 

' . --------------------------------'---· 21.0s registros evidenciam a! 
existência de controle sobre! 
a execucão da assist~ncia: 
prestada ao paciente. envol-! 
vendo as tres fases do perio-: 
do transoperatório? 

' ' ___ , ___________ , 

-----------' ' ' 

' ------· 
' ' 

I I I I I 

--------------------------------'---'---'-----------'------' 
22. O enfermeiro realiza este con: 

trole de forma sistematizada?: 
I I I I I 

--------------------------------'---·---' -----------'------' 
23. Através dos registros pode-se: 

avaliar as condições de ade-: 
quacão dos cuidados com rela-: 
cão ao paciente e a situacão! 
existente? 

24. Existe registro da avaliacão! 
dos efeitos da assistência so: 
bre o paciente? Envolvem os: 
requisitos do padrão de resul! 
tado I? 

. ' . ___ , ___ , ___________ , 
' ' 

I I I I 

'--------------------------------'---·---•-----------·------' 
:25. Existe registro sobr·e a ava-: 

liacão do paciente sobre os: 
cuidados de enfermagem recebi! 
dos? Envolvem os requisitos! 
do padrão de resultado I? 

' ' ' '--------------------------------·---' 
!26. Os impressos utilizados ser-: 

vem como instrumento de regis! 
tro e guia para a assistência! 
no período perioperatório.: 
facilitando a operacionaliza-: 
cão do processo? 

' ' ---·-----------·------' 
' ' 

' ' ' ________________________________ , ___ , ___ , -----------· ------' 
.27.0 preenchimento dos impressos! 

segue as rotinas estabeleci-: 
das? 

I I I I --------------------------------·---·---·-----------·------' 
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QUESITOS :srM:NAO'OBSERVACOES PONTOS: 
0 a 10: 

' ' ' ,--------------------------------,---,--- ----------- ------
:28.0 controle sobre o preenchi-: 

rnento dos registros é realiza: 
do durante o periodo da utili: 
zaclo. permitindo correcôes e: 
análise de adequacão entre o: 
acontecimento e a sua descri-: 
elo? Considere se: 
-Existem registros de contro-: 
le sobre as atividades de en: 
fermagem. que permitem ava-: 
liar a assistência indireta: 
prestada ao paciente? 

-Este controle abrange os vá-: 
rios aspectos relacionados: 
aos padrões estruturais I.II: 
III, I V e V? 

-Permite detectar problemas.e: 
adocão de medidas correti-: 
vas nas diversas fases do: 
processo de assistência de: 
enfermagem? 

' --------------------------------·--- ---·----------- ------' ' ' --------------------------------·--- ___ , ___________ , ______ , 
I I I I --------------------------------·--- ___ , ___________ , ______ , 

No DE QUESITOS: 

No DE PONTOS: 

OBSERVAcOES: 

' -----------------------------------------------------------· 
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PARTE B - INDICADOR DE CUIDADOS - O PACIENTE ., 

QUESITOS RELATIVOS A !SIM'NAO!OBSERVACOES!PONTOS! 
:0 à 10! 

I I I I I ,--------------------------------,--- ---,-----------,------, 
!I-AVALIACAO DO PACIENTE SOBRE 

OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

1. O paciente avalia a intera-: 
·Câo enfermeiro do centro ci-! 
rúrgico e paciente no pré-: 
operatório. de forma positi-: 
v a? 

., I I I I I '--------------------------------·---·---·-----------·-------' 2. O paciente refere deficien-: 
cia quanto aos cuidados rece: 
bidos no centro cirúrgico? 

' ' ' --------------------------------·---·---•-----------3. Propõe cuidados alternativos: 
para corrigí-las consideran-: 
do suas expectativas? Neste: 
caso. avalie a relacão das: 
deficiências com o cuidado! 
sugerido. 

' ' ' ·--------------------------------·---·--- -----------·------: 4. Classifica sua experiência: : 

' '. 

cirúrgica de uma forma posi-! 
tiva? Considere os efeitos! 
emocionais. 

' ' ' ·--------------------------------'---·---5. Classifica a assistência de! 
enfermagem recebida?- Consi-: 
dere o nível de satisfacão: 
do paciente para dar os pon-: 
tos. : 

' 

' ' ' ·--------------------------------·---·---• 
' 

' ' ' .. 
No DE QUE SI TOS: 

No DE PONTOS: 

OBSERVACAO: 

' -----------·------

' 
___________ , _____ _ 

-----------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------
' QUESITOS :SIM:NAO:OBSERVACOES:PONTOS: 

:0 à 10! 
I I I f I --------------------------------,---,---,-----------,------, 

• 

li-RELATIVOS AOS EFEITOS DOS 
CUIDADOS DE ENFERl1AGEt1 SODRf~ 
O PACIENTE 

1. O paciente apresenta< oul ni-: 
veis de temperatura maior que: 
37 graus no pós-operatório: 
<24 hs até 48 hsl, indicando: 
possivel instalação de infec-: 
ç!§.o? 

' ' 

' '--------------------------------'--- -----------'------· 
:2. Recebeu medicação antitérmi-: 

c a? 
•· . ' '--------------------------------'--- -----------'------' 
:3. Houve regressão do quadro sem: 

outras medidas? 
1 I I I 

'--------------------------------·---•---'----------- ------' 
:4. Apresenta sinais de infecção: 

no local da incisão? 
• • • '--------------------------------'---'---
:5. Apresenta sinais de infeccao: 

nos locais das infusões? 
' . . '--------------------------------'---' • • 

' ' :6. Apresenta tosse? 
' ' ' •--------------------------------'---' 

7. Apresenta expectoracão com: 
secreção? Avalie o aspecto. 

' ' ' 

' ------' 

' ------' 

' ------' 
' ' 

--------------------------------'---'---·-----------'------' 
8. Existe secreção nos locais de: 

drenagens? Avalie o aspecto. 
' ' ' --------------------------------·--- ---·-----------·------' 

9. Apresenta<oul dor nos locais: 
possiveis de comprometimento! 
devido a posicão cirúrgica a-: 
dotada? 

' --------------------------------·---' 10. Apresenta< ou) paresia, pares-! 
tesia ou paralisias nos lo-: 
cais acima referidos? 

' ---· 
' 

' ' ' 

' ' 

' -----------' 

'--------------------------------·--- ___ , __________ _ 
!11. Apresenta< ou) dificuldade de: 

movimentação de segmentos pe-: 
lo posicionamento? 

' ' 

' ------' 

'--------------------------------·--- ---·----------- ------
:12. Apresenta( oul eri tc,ma nestes: 

locais? 
' ' ' '--------------------------------·--- ---·-----------
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QUESITOS :srH:HnO:OBSERVACOES PONTOS: 
0 a 10: 

I I I I --------------------------------.---,---,----------- ------, 
13. Apresenta dor ou lesões em: 

locais passíveis de comprome-: 
timento devido a utilizacão: 
de aparelhos? 
Relacione com o que foi uti-: 
zado no paciente. 

14.0 paciente apresentalou> si
nais de alergia a produt.os 
químicos utilizados? Se a res 
posta for afirmativa, consi
dere a referência pré-operató 
ria na análise da adequacào 
dos cuidados . 

' 
' ., 

' --------------------------------'---·---·-----------
15. Apresenta< ou> alteracões res-: 

piratórias que possam estar 
ligadas a movimentações inde
vidas? 

16. Apresenta< ou> sinais e sinto
mas que evidenciam comprome
timento venoso ou arterial. 
Por movimentacões indevidas? 

' ' 

' ' ___ , ___ , __________ _ 
' ' • • 

I I I I 

' ------' 

------· 
' 

·--------------------------------·---·---·----------- ------· 
:17. Apresenta< ou> sinais e sinto-: 

mas de inj6rias psicobiológi-: 
cas? Se a resposta for afir-: 
mativa, considere os possi-: 
veis fatores envolvidos. 

' ' --------------------------------·---·---
No DE QUESITOS: 

Ho DE PONTOS: 

OBSERVACOES: 

• ------' 

' -----------------------------------------------------------' 
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PARTE C - INDICADOR DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM - ASPECTOS 

ESTRUTURAIS 

QUESITOS :SIM:N1\0:0BSERVACOES:PONTOS: 
:0 à 10: 

I I I I I I ,--------------------------------,---,---,-----------,------, 
:1. Existe urna filosofia de enfer: 

ferrnagern estabelecida (pores: 
critol para nortear as acões: 
de enfermagem no perioperat6: 
rio? 

I I I I '--------------------------------'--- ___________ , ______ , 
:2. Leva em con5ideração os re-: 

quisitos básicos 1 e 2? 
I I I I I 

'--------------------------------'---'--- -----------'------· 
:3. Determina obJetivos de assis-: 

t~ncia. diretrizes e modelo: 
de intervencão? 

4. O pessoal envolvido está in
teirado à respeito? 

5. Existe um Regimento no centro 
cirurgico? Caso a resposta 
for afirmativa. considere se 
envolve os requisitos bási-: 
cos indicados? 

• . ---·--- ------' 

• . ___ , __ _ 
------' 

• . . 
I I I I 1 

--------------------------------·---·---·-----------·------' 
6. Existem normas estabelecidas: 

para o centro cirúrgico? Elas: 
estão elaboradas de forma a: 
sistematizar os passos a se-: 
rem dados para a realização: 
de tarefas componentes de urna: 
atividade? 

I I I I 

-------------------------------'---'---'----------- ------· 
:7. Existem rotinas estabelecidas: 

no centro cirúrgico ? Elas es: 
tão elaboradas de forma a: 
sistematizar os passos a se-: 
rem dados para a realização: 
de tarefas componentes de uma: 
atividade? 

• • • --------------------------------·---'---·-----------
8. O pessoal do centro cirúrgico: 

está ciente da existência do: 
Regimento. das normas e roti-: 
nas e do seu conteúdo? 

' . . 

• ------· 
' . 

--------------------------------·---'---·-----------'------· 



106. 

QUESITOS !SIM!NAO!OBSERVACOES!PONTOS! 
:0 à 10! 

I I I I I I .--------------------------------,---,---,-----------,------, 
!9. Existe processo de selecão pa! 

ra forrnacão da equipe de en-: 
ferrnagem no centro cirúrgico?: 
Obedece aos requisitos bási-! 
c os? 

!10. Existe treinamento de pes-: 
soal? Obedece aos requisitos: 
básicos? 

• 
~--------------------------------!11. Existe avaliacão sistematiza-

• 

da da equipe de enfermagem de 
acordo com o indicador? 

·--------------------------------12. Existem rotinas que norteiam 
o enfermeiro na execucão de! 
suas tarefas? 

• • • ---'----------- ------' 

• • ---·----------- ______ , 

• • • --------------------------------•--- ---·-----------·------13.0 enfermeiro desempenha as: 
funcões administrativas? Con-: 
sidere as funcões de planeja-: 
mento. organização. direcão.: 
e coordenacão. 

• • • • --------------------------------·--- ---·-----------·------' 14.0 enfermeiro avalia as condi-! 
cões das instalações e detec-: 
ta os problemas que podem oca! 
sionar riscos para o paci-: 
ente? 

• • --------------------------------·---·---15. Existe controle e rnanutencão: 
das condicões das instalacões: 
de forma sistematizada? 

. . . --------------------------------·---·---16. As rotinas de limpeza e desin: 
feccão ambiental são segui-: 
das? 

• • • • 

• • ·--------------------------------·---'--- -----------·------· :11. Existe controle sobre o fluxo: 
de material e pessoal, bem: 
como do número de pessoas du-: 
rante o desenvolvimento do: 
ato anestésico curúrgico? 

• '--------------------------------•---!18. As rotinas que envolvem as ta: 
refas de enfermagem no centro: 
cirúrgico obedecem a sequen-: 
cia adequada a menor movirnen-: 
tacão do ar? 

' -----------·------

I I I I I ' '--------------------------------'---·---·-----------·------· 
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QUESITOS :SIM:NAO:OBSERVBCOES:PONTOS: 
:0 à 10: 

I I I I o I 

·--------------------------------·---'---'-----------· ------' 
:19. Existe controle sobre o siste: 

ma de ventilacao e suas in-: 
terferências sobre as condi-: 
cões assépticas do ambiente? 

' ' --------------------------------·---·---'-----------·------· 
:20. Existe controle sobre a umida: 

de e temperatura ambiente ten: 
do em vista suas interferên-: 
cias com relacao ao paciente?: 

l I I I I 

--------------------------------'---·---'-----------·------' 

' 

21. O enfermeiro propõe medidas: 
corretivas para os problemas: 
passíveis de solucôes imedia-: 
tas? 

--------------------------------· 
22. Propõe medidas de correcâo a: 

médio e longo prazo. para os: 
outros porblemas? 

'--------------------------------· 
:23. Existe aplicacâo do principio: 

de simplificação e padroniza-: 
cão por ocasião de aquisicão: 
de materiais para o centro ci: 
rúrgico? 

---I 

' ---I 

' ' --------------------------------'---· 
!24. Existe um controle sobre a: 

qualidade do material ou equi: 
pamento envolvendo: funciona-: 
lidade, funcionamento, prepa-: 
ro, acondicionamento e esteri: 
lizacão dos materiais. manu-: 
tencão de condições assépti-: 
cas e segurança? 

' ---·-----------· 
' ' 

' ' ---·-----------' 
' ' 

------· 

------· 

' ------· 

I I I I I '--------------------------------·---·---·----------- ______ , 
:25. Existe controle sobre a quan-: 

tidade dos vários tipos de rna: 
teriais existentes, conside-: 
rando os requisitos básicos? 

' ' --------------------------------'---· 
:26. A previsão da quantidade é es: 

tabelecida considerando os ti: 
pos de materiais, o estoque: 
existente e o pessoal? 

'----------------------------·----'---· 
:27.Existe padronização de mate-: 

riais considerando os diferen: 
tes tipos de cirurgia e equi-: 
pes cirúrgicas? 

' ' ' ___ , ___________ , ______ , 
' ' 

' ' 
' -----------' ' ------' 

' ' 

I I I I I I , ________________________________ , ___ , ___ , ___________ , ______ , 
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QUESITOS :SIM:NAO:OBSERVACOES:PONTOS: 
0 à 10! 

!28.0 preparo das salas 
gem> é padronizado? 

monta-~ 

. 

. . ---.---, 

--------------------------------•---·---· 
29. Existe controle sobre o 

sumo dos materiais? 
con-: 

. 

• -----------· 

--------------------------------·---·---·-----------·------· 
30. Existe um controle de estoque: 

de material de forma sistema-: 
tizada? 

--------------------------------' 
: 31. Existe urn si sterna ele 

cão estabelecido? 
reposi-! 

--------------------------------· 
32. O sistema adotado é adequado: 

a Unidade em questão? 

• • ---'-----------•------' 

---·-----------•------· 

. . . 
--------------------------------·---'---' 

!33. Os materiais e/ou equiparnen-: 
tos utilizados no paciente fo: 
ram: 

especificas para o paciente: 
cirurgia. posicionamento é: 
anestesia? 

manuseados corretamente? 

utilizados de forma eficien: 
te? 

--------------------------------· 
!34.Sào realizados controles. 

teriológicos nas diversas 
reas do centro cirúrgico? 

Estes testes obedecem a 
tinas estabelecidas? 

bac: 
. ' a-. 

ro-: 

. ___ , 

-----------·------' 
' ' 

------' 

' --------------------------------·---·---·-----------· ------I 
35. Existe controle sobre as si-: 

tuacões e riscos que possam: 
ocasionar inJurias <traumas> 
no paciente e pessoal? 

' ' ' 

' . --------------------------------·---'---·-----------·------· 36.0s fatores de risco 
são considerados? 

fisicos: 

' . --------------------------------•---·---·-----------'------· 
:37.0s fatores de riscos quimicos: 

são considerados? 
' --------------------------------•---' -----------·------· 
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QUESITOS !SIM!NAO!OBSF.RVACOES!PONTOS: 
:o à 10! 

I I I I I 1 .--------------------------------,---.---,-----------,------, 
!38. Os fatores de riscos biológi-! 

cos são considerados? 
I I I I I 

--------------------------------'---·---'-----------·------' 
39. Os fatores de riscos psicoló-! 

gicos são considerados? 
' ' 

I I I I I 

--------------------------------·---'---·-----------·------· 

No DE QUESITOS:-------------

No DE PONTOS: ---------------

OBSERVACOES 

' ' '-----------------------------------------------------------' 

3 - AVALIACAO DOS PADROES E DOS INSTRUMENTOS PROPOSTOS 

3. 1 - POPULACAO 

A populaclo que realizou o ajuizamento, constituiu-se 

de 14 enfermeiras que estavam em fase de conclusão do I Curso 

de Especialização em Enfermagem em Centro Cirúrgico da Escola 

de Enfermagem da USP, oferecido no 2o semestre de 1989. 

A escolha desta população se deu, por ser o grupo 

formado por enfermeiras com experiência mínima de 2 anos 

na área de centro cirúrgico. pertencentes a diversos estados 

do pais e que foram submetidas a um exame prévio de selecào 

envolvendo conhecimento especifico na área. 
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3.2- AJUIZAMENTO 

Entenda-se por ajuizamento, corno sendo o ato 01; efeito 

de ajuizar, que significa julgar. avaliar. ponderar. segundo 
70 

FERREIRA Neste trabalho foi realizado o ajuizamento dos 

padrões e instrumentos propostos. 

Para tal, foram utilizados os seguintes critérios: 

adequação, clareza, especificidade, objetividade, validade e 

viabilidade dos padrões e dos instrumentos elaborados. Os 
70 

critérios abaixo definidos estão embasados em FERREIRA 

al Adequacào - relaciona-se à conformidade ou ajustamento 

entre a teoria e a prática. 

bl Clareza - refere-se à nitidez da declaracão. a sua faci-

lidade de entendimento. 

cl Especificidade - entenda-se como qualidade do que é 

especifico 

dl Objetividade - signif:lca qualidade que se relaciona ao 

atendimento do propósito que se pretende 

atingir. 

el Validade relaciona-se à condicào de válido. legitimo e 

de valor. 

fl Viabilidade - considera-se o que é possivel de ser 

exequivel, realizável ou executável. 

Os referidos critérios foram definidos por escrito e 
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entregues aos participantes do ajuizamento. para 5erern 

consultados durante a sua execucão e fazem parte do item 

orientação do anexo I. 

3. 3 - INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA O AJUIZAMENTO. 

Para a realização do ajuizamento optou-se 
133 

pela 

aplicaçào de questionários Tendo em vista os vários 

aspectos a serem avaliados. foram elaborados cinco 

questionários. a saber: 

al Questionário A - especifico para caracterização da 

população e orientação quanto aos critérios a serem 

considerados no ajuizamento (anexo I l , 

bl Questionário B - para ajuizamento dos padrões propostos 

<anexo IIl , 

cl Questionário C- para ajuizamento dos instrumentos 1. 2 e 

3 <anexo IIIl , 

dl Questionário D - para ajuizamento do instrumento 4 

(anexo IVl e 

el Questionário E - para ajuizamento do instrumento 5 

(anexo Vl. 

A apresentação dos questionários foi padronizada, de 
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forma a envolver os mesmos aspectos a serem ajuizados. numa 

mesma seqiJ.ência. guardando-se o devido respeito ao conteúdo 

especifico dos itens dos padrões e dos instrumentos 

propostos. De urna forma geral. os questionários são 

constituídos de três tópicos básicos. 

O tópico 1. refere-se à avaliacào dos padrões ou 

instrumentos. ~onsiderando os itens especificas a cada um 

deles e os critérios de avaliacào propostos. Os itens e 

critérios apresentam-se explícitos em quadros anexos aos 

questionários e permitem verificar urna relacào direta entre 

eles. 

Quanto ao tópico 2. envolve um questionament.o 

relacionado aos· objetivos do trabalho. 

O tópico seguinte <3>, possibilita a especificacào de 

padrões ou instrumentos em alteracôes 

julgamento. 

relativas 

que a 

necessário realiza~ 

aos 

enfermeira participante considere 

Em todos os tópicos existe orientacào para que sejam 

especificados os itens ou aspectos que durante a avaliacào 

forem considerados deficientes ou inadequados. 

3. 4 - PRE-TESTE 

Foi realizado um pré-teste do qual participaram duas 

enfermeiras que nlo pertenciam ao Curso de Especializado. 
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sendo uma delas docente e a outra enfermeira assistencial. 

ambas da área de enfermagem em centro cirúrgico. 

Os questionários foram aplicados considerando-se sua 

adequacão. clareza. especificidade. objetividade. validade e 

viabilidade de aplicacão para o ajuizamento dos padrões e 

instrumentos. 

O pré-teste evidenciou apenas duas alterações. Uma. 

envolvendo sequencia quanto à apresentação do material a ser 

oferecido para o ajuizamento e outra. quanto a proposta de se 

entregar o material em duas fases. tendo em vista a extensão 

do ajuizamento. 

As sugestões foram acatadas e apresentam-se descritas 

no i tem abaixo. 

3. 5 - COLETA DE DADOS 

Os dados coletados são referentes ao ajuizamento dos 

padrões. e instrumentos elaborados 

trabalho. submetidos à análise 

pertencentes a população escolhida. 

como propostas deste 

pelas enfermeiras. 

Por ocasião da distribuiçlo do material aos 

participantes do ajuizamento. foi realizada uma orientação 

geral pela própria pesquisadora que envolveu os seguintes 
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aspectos: a importância da participação do grupo na 

realização do ajuizamento (motivação> , os objetivos do 

trabalho e etapas desenvolvidas. a proposta apresentada. 

envolvendo os padrões e os instrumentos. a forma de 

realização do ajuizamento. suas fases. prazo para entrega e 

explicações quanto ao preenchimento e manuseio. 

Na fase 1 do ajuizamento. o material entregue foi: 

o questionário A <anexo I> . a proposta dos padrões de 

enfermarngem em centro cirúrgico <como se apresenta no item 

II - 1. 2. sem as referências bibliográficas> e o 

questionário B <anexo II>. 

feito uma leitura do tópico relativo à Foi 

orientacões. 

ao item 6 

do anexo I. tendo sido especificado que quanto 

(viabilidade> . este critério deveria ser 

considerado independentemente da possibilidade de utilizacão 

ou não. no local atual de trabalho do participante. 

Sugeriu-se também, que após a leitura de cada 

padrão. fosse realizado o ajuizamento respectivo e 

conseql:tenternente, o preenchimento do quadro especifico no 

questionário B <anexo II>. Salientou-se a importbncia de 

manter sempre à vista. os critérios definidos. 

Na fase 2. o material entregue foi: 

instrumentos 1. 2 e 3 <figuras I. II. I II. 

a proposta 

IV. V e VI> 

dos 

e o 

questionário C ( anexo I II > ; - a proposta do instrumento 4 

<figuras VII e VIII> e o questionário D <anexo IV> e a 
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proposta do instrumento 5 e o questionário E <anexo V>. 

Foi realizado urna explanacão sobre os objetivos 

específicos dos instrumentos propostos e a forma de 

preenchimento especificas dos instrumentos proposstos e a 

forma de preenchimento e •J.tilizacão por ocasião de sua 

aplicacão nos hospitais. 

ajuizamento. 

bem corno os aspectos relativos ao 

O prazo determinado para a execucão da fase 1. 

inicialmente foi de quatro dias e da fase 2 de uma semana. 

sendo o retorno do material prolongado para vinte dias. Os 

dados foram colhidos no mês de novembro de 1988. 

3.6- ANALISE DOS DADOS 

Os resultados do trabalho são apresentados em números 

absolutos e percentuais, acompanhados das observac5es 

apresentadas pelas enfermeiras que realizaram o ajuizamento 

qa proposta deste estudo. 
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V - RESULTADOS DO AJUIZAMENTO 

1 -CONSIDERACOES 

Os dados relativos ao ajuizamento. foram analisados a 

partir das respostas das quatorze enfermeiras aos 

questionários específicos <anexo I. II. III. IV e Vl 

Dos 56 questionários entregues, foram devolvidos 53 , 

o que equivale a 94,64% de devoluções. 

Ressalta-se que sendo cinco tipos de questionários 

diferentes. cabe especificar que: quanto ao questionário A e 

B houve 100% de devolução <14 enfermeiras), quanto ao C e 

D a devolução foi de 92; 86% (não devolvi do por uma enfer·-

meira) e com relação ao E o mesmo ocorreu. não sendo res-

pendido por outra enfermeira, totalizando 92,86% de devolu

ções. 

Os resultados relativos aos tópicos 1 e 3 dos 

questionários, estão apresentados em tabelas correspondentes 

ào questionário específico. Quanto ao tópico 2. ora os 

resultados estão em tabela. ora são apenas descritos. 

Tendo em vista a quantidade de itens a serem analisa

dos pelas enfermeiras. houve orientacão para que checassem a 

resposta não quando algum item relacionado ao aspecto a ser 
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analisado <padrão ou instrumento> fosse deficiente, indepen

dente de sua concordància ou não com os outros itens. Ressal

ta-se portanto, que o número de respostas não, não envolve 

necessariamente o aspecto analisado, de uma forma global. 

Desta forma. os aspectos deficientes solicitados a 

serem especificados na coluna observações, serão discutidos 

posteriormente para permitir a análise do ãrnbito e da 

freq~ência em que ocorreran 

2 - DADOS RELATIVOS A POPULACAO 

Das quatorze enferirneiras pertencentes ao grupo, dez 

trabalham corno enfermeiras assistenciais e quatro, corno 

docentes de enfermagem em centro cirúrgico. 

Estas enfermeiras procedem de diversos estados da 

região sudeste do Brasil'luma de Minas Gerais, urna do Rio de 

Janeiro, duas do Rio Grande do Sul e dez de São Paulo>. 
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A tabela 1 mostra que a idade das enfermeiras variou 

entre 24 á 40 anos. existindo maior ndmero, nas faixas 

etárias de 23 á 25 anos e 26 á 28 anos. 

TABELA 1 - Distribuição das enfermeiras. segundo a 

FAIXA ETARIA 

anos 

23 H 25 

26 H 28 

29 ,., 31 

32 H 34 

35 H 37 

38 H 40 

TOTAL 

faixa-etária. 

NUMERO DE ENFERMEIRAS 

4 

4 

1 

3 

1 

1 

14 
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A tabela 2, caracteriza o número de anos de formada e 

de experiência profissional das enfermeiras. que variou entre 

3 e 16 anos. existindo um número maior entre 3 e 5 anos. 

TABELA 2 - Distribuicão da freqltência das enfermeiras, 

segundo o número de anos de formada e de 

experiência profissional. 

ANOS DE FORMADA 
E DE EXPERIENCIA 
PROFISSIONAL 

3 H 5 

6 1-1 8 

9 H 11 

12 H 14 

15 H 17 

TOTAL 

NOMERO DE 
ENFERMEIRAS 

7 

3 

2 

1 

1 

14 
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Quanto ao tempo de experiência das enfermeiras na 

área especifica de centro cirúrgico, a tabela 3 mostra que 

ocorreu maior predominância entre 2 e 4 anos. 

TABELA 3 - Distribuic&o da freqbência das enfermeiras. 

segundo o tempo de experiência em centro 

cirúrgico. 

NUMERO DE ANOS 
DE EXPERIENCIA EM 
CENTRO CIRORGICO 

2 ... 4 

4 .... 6 

6 ... 8 

8 ... 10 

10 e + 

TOTAL 

NUMERO DE ENFEHl'lEIRAS 

7 

2 

1 

1 

3 

14 
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3 - RESULTADOS DO AJUIZAMENTO DOS PADROES 

Os dados foram analisados a partir das respostas das 

enfermeiras ao questionério B para o ajuizamento dos padrões 

propostos <anexo II>. 

Os resultados do tópico 1 referentes à avaliacão de 

cada padrão proposto estão apresentados nas tabelas 4 à 16. 

Quanto ao tópico 2. os padrões de enfermagem propostos. foram 

considerados por 13 entre 14 enfermeiras. como guias de acão 

e base para a avaliaçào da assistência de enfermagem. o que 

equivale a 92.86% de aprovação. 

respondeu este tópico. 

Uma das enfermeiras não 

3. 1 - RESULTADOS DO AJUIZA!1ENTO DOS PADROES ESTRU-

TURAIS. 

Os dados deste ajuizamento. estão apresentô.dos nas 

tabelas 4 à 9. quadro 1 e tabela 17. 

A tabela 4. mostra que o percentual médio de 

concordância quanto ao padrão estrutural I. tendo em vista os 

itens e os critérios, foi de 96.43% em contraposição ao 

percentual médio de não concordância. que foi de 3.17%. As 

respostas negativas relacionam-se a: especificidade da 

declaracão e de interpretação e clareza objetividade e 

viabilidade dos requisitos. Tendo em vista cada critério 
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separadamente. a média de respostas positivas foi sempre 

superior a 90%. 

Na tabela 5. denota-se que o percentual médio de 

concord~ncia quanto ao padrão estrutural li. levando-se em 

conta os itens e os critérios foi de 93.65%. As respostas 

negativas estão relacionadas à adequacão. clareza. 

objetividade, validade e viabilidade e perfazem um percentual 

médio de 5. 9%. · 

Quanto ao padrão II. considerando-se cada critério 

separadamente. observa-se que a média de respostas positivas 

foi sempre superior a 85%. 

Os dados da tabela 6. mostram que o percentual médio 

de respostas positivas quanto ao padrão estrutural III é de 

·90,48%. em contraposicão a 9.12% que é o percentual médio 

para as respostas negativas. Embora existam respostas 

negativas ielacionadas a todos os critérios do ajuizamento. 

suas médias de ocorrência são baixas. 

A tabela 7. referente ao ajuizamento do padrtto 

estrutural IV. apresenta o percentual médio de 9.13% de 

respostas negativas quanto ao padrão. Apesar de existirem 

respostas negativas envolvendo todos os critérios 

estabelecidos. suas médias relativas a esses critérios . 
.,. 

mostram uma ocorrência menor que 15%. O porcentual médio de 

respostas positivas é de 89.28%. 
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1,19 

9J,43 I 9,12 0,1() 

..... 
N 
U1 



TABELA 7 - NÚMERO E PORCENTAGEM DE RESPOSTAS DAS ENPERMEIRAS SOBRE O PADRÃO ESTRUTURAL IV, 

CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS DE AJUIZAMENTO E OS ITENS DO PADRÃO. 

~
'-lú j 

ADt:QUAÇÃO CLAREZA ESPECIFICIDADE OBJE!lVlDi\DE VALIDADE VIABILIDADE I POP.CE!;TUAL XtrllO 

' 
' . ' SIX ~.\O ER.A.'>CO SI~ NÃO B~NCO ST.H N,\0 BRA..'tCO SIM NÃO BR.A."iCO SIM NÃO BR.A."'CO SUl NÃO BR;sco! SIX !-:.\0 SRA.'\CO 

~9 % N9 \ ~9 % N9 % :.19 % .:9 % .:9 % ~9 t. N9 \ N9 \ t-."9 t :19 t :l9 % t!9 % t.V % ~9 % ~ % t:9 %j 

oEcLAP~çM /. ~~~v~~Vk: /v /k: ////v 
€5, 71 14,~ 0,00 TCO,OO 0,00 O, CO 100 CO 0,00 O, CO 92,&5 7, 1 1.! O, 00 100,00 O, CO 0,00 92,85 7,114 0,00 95,23 11,76 0,00 

r~=ÇD ~~~:J/~~~~V~V/k::' /~~/V se,:? 7,11.1 o,co 83,71 11.1,28 o,oo 92,65 7,14 o,m 100,00 o,m o,oo 92,85 7;14 o,oo 92,85 7,14 o,co 92,85 7,14 o,oo 
12 2 11 3 1? 1 l 12 1 1 11 2 1 9 4 1 __:_:_:_:__ 

REQUIS!TOS k:':.k: /,L /V ~vv. /.k:/ / /l/l~vv 
83.71 111,28 o,oo 7857 21,43 o,oo 8'.1,71 7,1ll 1,111 85,71 1,111 7,14 18.'.H 14,28 7,11.l 611,28. W7 1,11.: 79.76 15,4'7 z:,76 

"5- 375- J)2 1 J)2 15\313561 

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v~~ 
~ ~~~~~k~~~~~~~k~~~~ ______ L_83,CR 11.93 o,oo ea.m 11,ÇO o,oo 9?.83 11,16 _?;~ _ 92,83 11,16 ~~ __ rp,lfr _1_111 2,~ _ B12L_ 14,;;B 2.~. a:?,a: 9.13 1,59 

..... 
N 
171 



127. 

Os dados da tabela 8. denotam que houve respostas 

negativas envolvendo 5 dos critérios, exetuando-se o critério 

de viabilidade. mas todas as ocorrências foram baixas (médias 

de porcentual inferiores à 11. 9%>. O porcentual médio de 

respostas positivas para o padrão estrutural V. foi de 

92.47%. 

A tabela 9 mostra um porcentual médio de respostas 

positivas quanto ao padrão estrutural IV significativamente 

elevado <97,62%>. As respostas negativas. referem-se a itens 

adequacão, clareza. objetividade e viabilidade e ocorreram em 

porcentagens médias inferiores à 2 ,38%. 

A análise dos dados do quadro 1. possibilita verificar 

que o nümero maior de deficiências foi especificado quanto 

aos requisitos. seguido da interpretacào e declaracão. As 

deficiências estão referidas sob a forma de sugestões no 

sentido de acrescentar ou modificar algum aspecto, ou apenas 

citam o tipo e o item a que se refere~ 
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~ ' . s 

DECL.\P.AÇ~O 

~ ... ::...v;e;:;~C:D 

IEQtiSI70S 

TOTAL 

Mt.DIA 

TABELA 8 - NCMERO E PORCENTAGEM DE RESPOSTAS DAS ENFERMEIRAS SOBRE O PADR~O ESTRUTURAL V, 

CCNSIDERAflDO OS CRITt:RrOS DE AJUI1.A!1EN!O E OS I1ENS DO PADR~O. 

VIABILIDADE ÍPORCH.''Tl"AL H.r'"DIO ADEQl",\Ç.\0 CLARI:ZA ESPECIFIC1DAI1E OBJETIVIDADE VALIDADE 
I 

S:U! ~ÀO BR.\.\'CO SI~ NÃO BRANCO SIM NÃO B?Jl~CO SIM NÃO !IRA.\'CO SIM N,\0 BRA.VCO SI}! NÃO BRA~;co~ SIH SÃO BRA.\'CO 

S7 %~~ \~'9% ~9 %~ %N9'% :.i9 %~9 %N9% N9 't N9 t :J9 t :I9 %H9 '!N9 't :.;9 \~9 %H9'6 

~ 
3 <: 14 <: 14 

~ 
13 1 13 1 

<:: ;:: 
- 1 

~ l~ l<:' ~ <:: ~ ~ ~ ~ l<:: <:: ~ I_,_,, 92,Bi 92,135 5,9; t,19 

/ / / l/ / ~ / 
1 

~ 
12 

<:: / 
12 

~ 
2 

/. ~ 
2 

l<: ,<:: ~~ ~ ;,:.: 
1X',O'J 0,00 0,[1) KD,OO 0,00 9.?,f5 14,28 !}j, 71 91,fh 1,19 7,lll 

12 2 

l~ 
13 1 14 14 12 2 

~~ 
- 1 

~ K: I~ v:,: ~ ~ k: ~ ~ ~ ~ ,/ ~~ ~ ~ ~ vés.11 92,$ 5,9) 1,19 

'7 5 

~ 
41 1 

~ ~ 
1 

~ ~ 
, 
~ 

Jr 3 2 1l 

~ 
4 

~ ~ ;;;;-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2'V Oj 278,55 zrr;fi 13,0J 9,52 

~ k:: ~ ~ v ~ ~ v ~ k-: v 0,67 

~ 
1 0,67 12,67 - i,J3 --:;.; ~ ~ --;;; ~ ~ lll,OJ 11'0 __!!U,' '-2.16 ~ 2. 'll --~-

_2.<,&; ?& -- 88,Ç9_ 92,,; 4,)Õ 3.17 

1--' 

"' CXl 
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TABELA 9 - N0MERO E PORCENTAGEM DE RESPOSTAS DAS ENFERMEIRAS SOBRE O PADRAO ESTRUTURAL VI, 

CONSIDERANDO OS CRIT€RIOS DC AJUIZAMENTO E OS ItENS DO PADR~O. 

~ 
ADEQCAÇ.\o CLAREZA ESPECIFICIDME OBJETIVIDADE VALIDADE VIABILIDADE PORCE~TUAL Ht'lliO 

SL':I r;Xo ZRASCO SI~ NÃO BRA."iCO SHI NÃO nRA..~CO SIM N,\o BRANCO SUl r:Ão BRA."l"CO SW N.\0 BRA.-;co SIM :-õÃO BRASCO 

~g % N9 ~ !'-."9 % N'i) % ~l9 % ,J9' \ .:9 % ~9 % N9 \ N9 % N9 t !19 t ~19 % N9 % N9 \ ::9 % ~9 % !:9 1 

l'"//l-/ 14 //l-/1 1~///'4 /l-//1'~//l-/l'''//~ 
DECLARAç:.o ~.:n /o,cc Vo,oo ~.co /o,co Vo.co ~.co o,oo o,m ~oo Va,oo /o,oo~,co o,co Va.oo ~.oo ~.oo o,oo 1::0,m o,oo o,oo 

=~Vl//~/V~////Y/~~~~/ 
1::C,CO 0,00 0,00 85,71 7,14 7,14 100,00 0,00 O,Cü 100,00 0,00 O,CC 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 O,C:O r;JT,62. 1,19 1,19 

=·~·~~/~~~~//~~~~/~~~k <J2,E5 7,14 O, CC 5l2,85 7, 1Ll 0,00 1CO,C:O 0,00 0,00 <J:?,Bs 7,14 0,00 100,00 O,OJ 0,00 9'2,85 7,14 0,00 95,23 4,75 0,00 

41 1 31 2 1 l.Q - - 41 1 - 42 - 41 1 -

TOm ~~~~;.;,;~~~~-:aJ-;;;;v;:~ ~v;.;;;---;,;;;-~~h;' 2\12,8) S,gj 1,19 

K"OII' ~ ~~k::~v~~~~~~~k~~1),6~0,J3__.k 
W,f2 2,:_:8 O CO 92,Ef3 IJ 76 2,~ 100,00 0,00 .. 0,00 W,f2 2,39 0,00 __!_C9!..~ 0,00 O,CO t':i!~3!_:~~\_ O,C:O __ W,é2 1,93 _0,1() 

1-' ,.., 
\D 
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QUADRO 1 - DI::FICI~NCIAS RELACIONADAS AOS PADRÕt:S ESTRUTURAtS,f.XPLlCITAIJ•IS PELAS t:NFt.I(HURAS 

~os-·i------------------------""---"'~·,_~•"---'o_ __ co_ __ ~•--~E--~""--"c,__cie--"'~--s~-----------------1 
PAD~ DECLARAÇÃO INTERPRETAÇÃO REQUISITOS 

Il 

III 

- falta especifi~ar na filosc- falta especificar pensa- falta cl~r~z~ - itc~ 1.1 

fia "enfermagem e~ c.c.'' mento do grupo d~ enre~ - dificulda~c em viabilizar-

- importante mas "inviiv~l 

enfermeira escrever tudo~ 

magem em c.c." 

- não foi referida 

- falta especific~r seguran- - ide~ declaração, 

o item 3. 

- falta de clareza e objeti

vidade envolvendo: o item

I, o item 2 • 1 • 1 g e Z. 1 • 2 c 

e 2.2.1. 

- falta validade item 1.1.1 

-falta de viabilidade, 

- item 2.) nao específico e 

ça para funcionário e equ~ - pouco clara e específica, pouco claro. 

pe médica. nao esclarecendo os as - - questiona validade do 

- termo míniQo inadequado, 

deveria ser indispensivel. 

pectos que envolvem 

declaração. 

a ite:n 1.2..d. 

-questiona viabilidade por 

falta de condiçÕes monetá

rias e recursos humanos. 

IV - viabilidadediíicil.devido a - [alta explicitar execu - - inadequação da validade e 

v 

VI 

dificuldade em conseguir - çao de atividades de en viabilidade de realiza -

equipe qualific~da. fermagei:l. çao de prova pr ã ti c a 

- falta incluir avaliações substituir por experiência. 

e reciclagens peri6dicas.- falha d~ redação item ).1 e 

~ .3. 

- falta relacionar a função -

assistencial. 

- incluir na função da enfcr 

meira abertura p~ra inovar, 

criar. reíor$ular e adequar 

- idem declaração 

- falta acrescentar equipa - - idem declaração. - a padroni~açâo deve l~var -

em conta o procedimento ci mentos adequados e segu - -especificar ta~bem que a 

ros'' para a equipe 

ferroagem e médica~ 

- nio foi referida 

d c en utilização do material - rúrgico. 

deve aer «testada'', - redaçio item 1.2a e d, 

- falta riscos com o pessoal 

no ite111 3. 

- especificar açocs dire - - nao foi referida. 

tas e indiretas nao só 

para o paciente. 



1.31. 

3. 2 - RESULTADOS DO AJUIZAMENTO DOS PADROES DO 

PROCESSO. 

Estes resultados estão relacionados nas tabelas 10 à 

13. quadro 2 ~tabela 17. 

As respostas positivas relativas ao ajuizamento do 

padrão I do processo. apresentadas na tabela 10. denotam um 

nivel muito bom de aceitacào do mesmo, tendo em vista o 

percentual médio de 90,08%. Houve ocorrência de respostas 

negativas envolvendo a adequacào. a clareza. objetividade e 

viabilidade 

2. 78%. o 

( 7 .14 %> e 

do padrão. perfazendo um percentual 

percentual de respostas em branco, foi 

envolveu todos os itens e critérios. 

médio de 

superior 

Tendo em vista os resultados da tabela 11. observa-se 

que a clareza, foi o'critérib que apresentou uma média de 

porcentagem maior de respostas negativas <11.90%> embora 

dentro de limites baixos. O percentual médio de respostas 

positivas foi de 87,30% e o da respostas em branco <7.14%>, 

superior ao de negativas (5,56%>. 
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DECLARAÇ~O 

1:\ER??E:IAr;kJ 

REQt::ISITOS 

TOTAL 

l"..tDIA 

TABE~A 10 ~ NOMERO E PORCENTAGEM DE RESPOSTAS DAS ENFERMEIRAS SOBRE O PADR~O DO PROCESSO I 

CONSIDERANDO OS CRITtRIOS DE AJUIZAMEN!O E OS l!ENS DO PADR~Q. 

ADEQ1 .. 'AÇÃO CLAREZA ESPECIFICIDADE OBJETIVIDADE VALIDAD!~ VIABILIDADE 

Sl:-1 NÃO BR.A..'~CO SI:-1 NÃO 3RA..'l'CO SIM NÃO URA..~CO SlM NÃO BRA..~CO S I!1 NJ\0 BRA .. '-:CO SHf NÃO BRA..'\CO 

:~? % N'i' \ :"-."9 \ N9 %NQ %['9 \ .''i' % ~9 % N9 % i\9 \}<"Ç! t:;ç 't :n t H'i' \ m % :·:'i' \ ~9 \ t:9 \ 

;:: / ~ 
1 

/ 
i v ~ 1 13 

/ 
13 - / / ~ <:: ~ ~ l<: ~ ~ ~ / ~"' O()) 7" '<'86 92.86 7 1~ oro 7" 

13 

<:: 
1 

l/ l<;: 
1 

/. k: 
1 13 

~ 
1 / ~ 

1 

~ <: 1 

~ ~ ~ l(,: ~ k: ~ ~ 92,86 92,16 92,16 92,16 

k: ~ l{,: 
10 3 

~ 
13 

k: 
1 12 1 1 

~ ~ 
1 12 1 1 

k.: k:: ~ l<:: h;;, ~ l{,: ~ ~ <:: ~ 78,?7 92,85 
' 

~ ~ ~ 
'f, 3 3 " ~ 

) ;13 

~ ~ k:-::"- / ;13 1 3 < ~ ~ ~ ~ < ~ ~ ~ .,~-,. .,. .. 
'" " 271) 58~ 21 42 

k / 1 

~ 
1 1 k-:-~ 

1 

~ ~ 
1 

~ 
1 z z 1 

k <. ~ <. ~ ~ ~ ~;;--B'l,1 4.76 85,12 9285 9J.~ <,;13 92,85 9J.~ 2,13 

PORGENrJAL M!DIO 

SIM NÃO BRA..~CO 

92 85 oro 7 1~ 

92.16 o,ro 7, ,~ 

811,52 8,33 7,14 

270.~ 8,33 21,te 

9J,OO 2,78 7, 1~ 

..... 
w 

"' 
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\!!Cl<IJ 

~:~ 
~rn~ 
~~-C:·§ "'o 
~"" 
~~~ 
l>c.~::l. 
:=~.i on .. 

. - --

~ 
, 
s 

s 

DE2LA?.AÇ"O 

I:':E?.??~OD 

REQ~lS!:'OS 

TOTAL 

M(DIA 

TABELA 11 - NOMERO E PORCENTAGEM DE RESPOSTAS DAS ENfERMEIRAS SOBRE O PAD~11.0 JJO PROCESSO II 

CONSIDERANDO OS CRITtRIOS DE AJUIZAMENTO E OS ITENS DO PADR11.Q • 

ADEQUAÇÃO CLAREZA ESPECIFICIDADE OBJETIVIDADE VALIDADE VlAlHLlDAVE 

SI~ XÃO B~~CO S IX NÃO BRANCO StM NÃO BRANCO SIM NÃO GRANCO SIM NÃO BR.A.'IICO Sni NÃO BIUSCO 

~;~ ~ ~~Q % !'."9 ' N9 %N9 %N9 % ."9 %~9 %N9% N9 % N9 t :;9 ' ~19 % N9 % !'-.'? % ~"9 1:9 %!;?\ 

1' 

k v 1 

~ v 1 v ~ 1 ' 

~ L<: v v v v l{: ~ l<: v l{,: l<:' &-),71 7,111 92,86 o,m 92,86 92,86 7,14 92,il'> 0,00 7,11l 

/ ~/ 
1 

l~ ~ 
1 v l<.: 

1 v 1 1 

~ l<.: 
1 12 1 1 

~ v l<:' l<, l<:' L(. k;, L<: L(. 
l':·.71 7,14 ?2,1:6 7, 11l 92,€6 &.>,71 92,86 

~ 
2 

~/ 
9 4 1 12 1 1 12 1 1 12 1 1 12 1 1 

k: k:: k: L<,, k;, l<: k: ~ k. v:,: ~:.;, l-<1: k: h;;, L(,: k: 'le,~ 7,14 

35 3 3 )4 5 3 :;'1 1 3 Jl 2 

~ 
:;'1 1 3 h:::2~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k:-:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' 271,43 2'1l.é'Jr 14 ·"' ,42 

V~·:.J-~-::Z~/k:;~k, ~ ~ ~ .12,67 0,33 1 ~tO,o7 1 

ll; 11 7.14 1 14 oo,g; 11,90 7,14 90,48 2,3S 7,14 l'll,1o o,76 7,14 ~ ~l---7,v; . '~~ 

PORCE~TrAL Y~IO 

SIM ~~O B~~CO 

91,67 1,19 7,14 

8],28 3,57 7,1ll 

00,95 11,9:) 7,111 

261,9:) 16,&5 21,112 

er." 15.~ 7. 11.1 

,_. 
w 
w 



134. 

Pelos dados da tabela 12, pode-se verificar quu 

apesar do percentual médio de respostas negativas ao padrão 

do processo III ser baixo !6,34%>. o de respostas positivas 

apresenta-se abaixo de 90%. tendo em vista o percentual 

médio de respostas em branco <7.14%1. Houve ocorrência de 

respostas nega ti v as e em branco a t.odos os critérios, mas ern 

porcehtagem média nunca superior a 7.14%. 

A aceitação do padrão do processo III. foi de 86,50%. 

A tabela 13 mostra que o percentual médio de respostas 

em branco <8,32%1 foi maior que o de respostas negativas 

!3.97%1. As resposta5 negativas não envolveram apenas os 

critérios de viabilidade e validade e ocorreram em maior 

porcentagem no que se refere à clareza do padrâo <declaracào, 

interpretacão e requisitos). 

87 '70%, 

A aceitacão do padrão IV foi de 

Os dados do quad;co 2, permitem observar que foram 

referidas apenas 3 deficiências quanto aos padrões do 

processo relativas à declaracão e 1. quanto à interpretacào. 

Quanto aos requisitos, a ocorrência foi maior. 



- -- -

~ 
, 
5 

s 

DECLA!<ACXO 

~:-:::??P~r;;D 

r.::::::·rs::-:-s 

TOT>.L 
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TA.BE~A 12 - NO:~ERO E PORCENTAGEM DE RESPOSTAS DA.S ENFERMEIRAS SOBRE O PADRl\0 DO PROCESSO III, 

CONSIDERANDO OS CRIT€RIOS DE AJUIZAMENTO E OS ITENS DO PADRl\0. 

ADEQt:AÇÃD CLAREZA ESPECIFICIDADE OBJETlVlDADE VAI.IDAD!~ VIABILIDADE 

SI" NÃO I'~'CO S 1~ NÃO BRANCO SIM NÃO BRANCO SIM NÃO BRAt:CO SIM NÀO BRA.-.CO Snl NÀO BRA..-.CC 

~9 %NQ %~9 % NQ %N9 %!-l9 \ .'9 %~9 %1\'9% N9 %N9 t::9 ~ :19 % !19 % l'-.'9 \ N"%j9%!.;9i 

12 1 1 12 1 1 12 1 1 12 1 1 12 1 1 12 1 1 

~ ~ ~ k,;, k: v:,: ~ k: L<: k.: k: ~ k;, k ~· k:.: ~ k:. 
~ v l/ v v v l<: 

1 

~ l<: / l/ l<: 
1 13 1 

/ ~ ~ l~ ~ k:. 
~X- O '>C 1.1~ <J2!'6 000 1 1!J 92,!'6 92.!'6 1,14 92,8' 

~~ v. 1 ~~:: 2 /' v v: 2 1 

~~ k:.: 1 / 12 / 
1 / 1 12 / 1 1 

~ k,: ! / / / ~:,:. / ~ ~' 10,2'1~/7'" 78,57 v;,.~ 111,20 (-;:ll.l ~ 85,71 ~/7,14 v~.11 1:.')7 7,1l.l 78,57 78,57 

k-;, < 3 p 

~ ~ 
.f, 3 3 k:-::- 3 

~ 
J7 2 3 J7 2 3 

~ ~ ~ ~ ~: ~ li;; k,;; < -i;;~ -i,; c;;, 14 c;r. '4 
12 1 1 12 1 1 1? 1 1 12 1 1 

~ ~ 
1 ~f 0,67 

1 

~ V'~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ---;,;; ~ 7, 14! 7,14 65,71 J,14 89,_10 4,76 B3,10~(4:;; 

FORCE!óTl!AL H!DIO 

SI~ NÃO 3RA..~CO 

85,71 7,1lt 7,14 

92,!l'i O,OJ 1,14 

00,95 11,9 7,14 

2'S9,52 19,0< 21,~ 

!l'i,5J 6,)4 7,14 

>-' 
w 
Ul 



!ABELA 13 - NnMERO E PORCENTAGEM DE RESPOSTAS DAS ENFERMEIRAS SOBRE. O PADRXO DO PROCESSÓ IV,. 

CONSIDERANDO OS CRIT~RIOS DE AJUIZAMENTO E OS ITENS DO PADR~O. 

ADEQUAÇÃO CLAREZA ESPECIFICIDADE OBJETIVIDADE VALIDADE VIA3ILIDADE PORCE~1ruAL M!JIO 

\IN<' \l:w %IN9 ITE:;'S I 
-- !-."9 

KM !BRANCO I SIM SL' NÃO IBRA.,CO L SIM I NÃO 

\11'.'9 'lb9 % '9 %h~ 
B~~col SIM I NÃO 

%[N9 % ~V % N9 
BRANCO I SIM 

'"'9 ' ,, 
NÃO IBRA..~col sw l NÃO IBRA:·:col SIM 

\ [H9 % N9 1 ~9 % ~'9 \ t~ \ 

:<ÃD l,...._,co 

12 1 I 10 3 1 11 2 1 12 - 2 12 - 2 12 - 2 
DECLARJ..ÇA.O 

~.71 7,114 7,,~ 71,113 21,!Q 7,14 ?8S7 14,28 _],ll! _&5,7_!_ o,oo 1~26 14,26 

n.on::: .??Zrl..r;:.JJ 
13 - 1 { 12 1 1 13 - 1 13 - 1 13 - 1 13 1 

92,85 0,00 7,14 ~ &5,71 7,14 7,14 92,&i 0,00 7,1ll 92,&5 0,00 7,14 9?.,85 0,00 7,14 92,85 0,00 7,111 

P.EQUISITOS 

~- ~ / 11 2 1 13 - 1 12 1 1 13 - 1 13 - 1 

92.&::Vo.oo~ 7,14 78S7 t4;28 7,14 9?,ffi o,oo 1,1ll aJ,71 7,14 7,14 92,.% o,co 7,14 w,&i o,oo 7,14 

5313 336 3 Jí2 3 l71" "-" -4 
TOTAL 

M~DIA 

82. ,~ 1. , .. 10,71 

91,67 1,13 7,14 

~t-}511 7.•• 

263,10 l 11,9:) l 2'1,99 

1!7,70 I 3.971 8,JJ 

..... 
w 

"' 



QUADRO Z - D!FICIENCIAS R&LACIONADAS AOS PADR0!S DO PROCESSO.EXPLlCITADAS PELAS ENFERMEIRAS 

Il 

III 

D E F I C I ~ N C I A S 

~------------.-----------~------~-----1 
DECLARAÇÃO INTERPRETAÇÃO REQUISITOS 

- nio foi referida. - não foi referida. 

- o enunciado n;o esti clar~l - nio foi referida. 

- falta citar as 3 fases do 

transopera.tõrio 

- nao foi referido. 

- falta eliminação intesti -

nal item le. 

- higiene bucal não ê necet-

sârio, 

- falta clare'a quanto ~ f~ 

tores de risco do ato ane! 

têsico-cirúrgico. 

- fator risco do ambiente f! 
sico não é problema de e~ 

fermagem (item 3,2). 

- viabilidade Qificil pela 

falta de pessoal. 

- retirar requisito 1.4 por 

e~tar abrange11te no 1.3. 

-detalhar mais item l,l e). 

- dove haver registro dos -

itens 1 e 2. 

-o item 4.2J, não ê de nossa 

competência. 

- reJaçio item 4.3. 

- mudar item 6 'para per iodo -

de recuperação da anestesia 

- item 6.1 deve ser períusão

periférica, 

- o requisito 7 deveria estar 

na. ordem do 2. 

IV 1- esclarecer melhor1 controle,- esclarecer melhor como~- falta de objetividade, retj 

co~tinuo. realir.ar o controle. raro termo contínuo rela 

cionado a controle. 

..... 
w 
.~ 



138. 

3. 3 - RESULTADOS DO AJUIZAMENTO DOS PADROES DE 

RESULTADOS 

Os dados relativos a estes resultados estão descritos 

nas tabelas 14 á 16, quadro 3 e tabela 17. 

Pela tabela 14 pode-se observar que o percentual médio 

de respostas sim ao padrão de resultado I (94,04%> demonstra 

o nivel elevado de aceitacão do mesmo. em comparacáo com o 

de não aceitacão .5.96%. 

Nos tabelas 15 e 16. os dados relativos ao ajuizamento 

dos padrões II e III. apresentam-se de maneira semelhante. 

Para o padrão II a ocorrência foi de 96.43% de percentual 

médio de aceitacão. contra 3,57% de reprovacão e para o 

padrlo III. 96.03% em contraposição á 3.97~ 

O quadro 3. mostra poucas especificações quanto âs 

deficiências. denotando um preenchimento não total por 

ocasião do ajuizamento. 



TABELA 1~ • NCME~O E PORCENTAGEM DE RESPOSTAS DAS ENFERMEIRAS SOBRE O PADRl\0 DE RESl!LTADO t, 

CONSIDERANDO OS CRIT~RIOS OZ AJUIZAMENTO E OS ITENS 00 PAOR~O. 

ADEQL"AÇ.l.O CI.AR.EZA ESPECIF!ClDAUE OBJETIVID:JlE VALIDADE PORCE!-;TUAL MfDIO 

SL'i :-;.\o sRX~co SI:i NM BRANCO SIM SRANCo SIM BR.\Nco I ~·'o l~~o .. ·co 
ITE:;s """ ~ • ....._, 

~;7 \}."? t;;Q \l!"'i' \~:9 \.9 \.:9 ' N9 \ 

13 1 - 13 I - 13 1 - VI - 114 - - ·,~ - -
OECLJ\It'.ÇÃO 

~.~ 1 ,,~.; op) 92,é'S 7,14 o. a.:· 92,t:5 1,111 o. co 100...!..._ o,oo o,m 100,00 o,m o,oo 1oo,oo o,r.o a,oo 1 96,1.12 3,57\ 0/:0 

'2 2 - u 1 - n 1 - 1 - 111 - 13 , -

~.~r.:..-;:;.õl:; 

~.7; ~~.29 iJ,ü;1 _ ~.1:5 1,1ll o.OJ <:J?.,&s 1, 11J o,r.o o,co 100,00 o.oo o,ro 92,83 7,11J o,oo I 92.6) 7,110 o, a: 

RE'::;."ISITOS 
I" /J· /J· 11 3 • 14 • - 13 1 _ ~ 14 ~- ~. /1'2 ~ 2 

Voo.aVoJ o,oo 78.?1 21,113 o,oo 100,00 o,oo o,oo 92, 7,14 ~.m~:OO.oo~{oo ~oo h(71 ~I 92.85 7,1!1 0,00 

-
TOTAL 

17,85 1 o,oo 

M!OIA 
5,95 0,00 

..... 
w 
"' 



- . -- -

~ ' -s 

DECI.i\Rt\Ç;\0 

r:-:!P.P~r;:.D 

RECt:ISI'rOS 

TOTAL 

Mt.DIA 

TABELA 15 - N0MERO E PORCENTAGEM DE RESPOSTAS DAS ENFERMElRAS SOBRE O PADR11.0 DE RES!.iLTADO II , 

CONSIDERANDO OS CRITeRIOS DE AJUIZAMENTO E OS ITENS DO PADRnO. 

ADEQUAÇÃO CLAREZA ESPECIFICIDADE OBJETIVIDADE VALlDADE VIABILIDADE 

S L'1. XÀO 3RA.'>C0 sIM NÃO I BRA..~CO sm NÃO BRANCO SIM NÃO llRA.''iCO S IH NÃO BR..o\.'iCO SHI NÃO BRA.~CO 

:\Q % .... '9 1 ~ 't. ~9 %t-:9 %~9% '9 %n %t."9 t N9 %r.'9 t:19 t :<? % l19 -a }.19 % ~;Q%<9%I~t 

~ ~ ~ 
13 1 vJ'' / [<: '" / "' v ~ ~ v / ~ k; v k; <:: o.:~ 0,00 0,00 100,0: 0,00 0,00 0,00 

v v / / v v 1 

/ ~ ~ 
'" 
~ ~ ~ 

1 . 

~ v l< <: ~~ k: 9?.85 7 '1il 000 «?85 7 11; 001 9285 100,0: 92,115 

~ 
2 _-/ 12 

~ k 
,,, 111 

~ 
,, 

'" [<: ~ ~ l<: ~ ~ v:: ~ ~ ~ l~ v k: e=:; 71 0,00 14,26 0,00 

'f) 3 33 • 41 1 

~ ~ ~ ~ 
IQ 

~ 
41 ' 

~ ~ ~. --;;:; ~ L--;:: ~ ~ ~ ~ k.:' k-:'l<:: . Ul.OO 292,&5 7, 74 

~ ~~~ k: ~ ~ ~ ~ ;.-;;; ~ ~ ~ 
14 

~ ~ ~ 2 ~ ~ 92.115 9'1"7 9,5' '17,f2 2, >!l 100,00 O,OJ_ - o/l,62 - _?,33 

POR.CE!>/Tt'AL 1-!!DIO 

SIM NÃO BRA.~CO 

98,61 1, '~ 0,00 

95,23 4,75 0,00 

95,2t> 4,75 0,00 

<99,"-1 10,71 C,OO 

96,43 3,571 0,00 

,_. 
~ 

o 



DECLARAÇÂO 

D.'TIJ\P?EI:.;Ç:.O 

a:::::~.:ISI'!'OS 

TOTAL 

M!:DIA 

TABELA 16 - N0MERO E PORCENTAGENS DE RESPOSTAS DAS ENFERMEIRAS SOBRE O PADR1l0 DE RESULTADO UI, 

CONSIDERANDO OS CRIT€RIOS DE AJUIZAMENTO E OS ITENS DO PADR1l0. 

ADEQL"AÇÃO CLAREZA ESPECIFICIDADE OBJETIVIDADE VALIDADE VIABILIDADE PORCE:;7t:AL ~10 

NÃO 1BRA. .. CO I SI~! NÃO l BRANCO I sIM I NÃO 

%IN9 %!N9. %~9 %~N 
SL" 

%l~i9 %IN9 %]~9 

BRANCO I s IH I NÃO 
%IN9% N9 %N9 !

'BRANCO I SI~ 
t :19 1.~19 

r.:.\o [BRAsco[ sn1 I ~Ao IBRA.,.Ccl SI:i 
%IH9 % t\9 % N9 %~·19 % I~ % 

NJ..o lsRA:;co 

14 - - 14 - - 13 1 - 12 2 - 14 - - 13 1 -

1CC,'Xl 0,00 0,00 10J,CO 0,00 0,00 92,&5 7,14 O,OJ 85,71 111,28 0,00 1CO,CO 0,00 0,00 92,85 7, 11.! 0,00 95,23 4,76 0,(!) 

I i3 ~ 1 ~- ~ 13 , _ 14 _ _ 12 2 _ 14 _ _ 14 _ _ 

r'%,S;r7, 14 ~.00 t 92,é5 7,14 0.00 100, O,_OJ 0,00 85,71 14,28 0,00 100, 0,00 0,00 1(1),00 0,00 O,CO 95.23 4,76 O,(l) 

t 14 ~- ~- ~ 14 ~- - 14 \_ - 13 1 14 - - 13 1 -

Kcc.ocra,co ~~.co ~.ool o,oo o,oo 100, o,oo o,oo 92,&.> 1, 1/j o,oo 1 1oo,co o,oo o,oo 92,85 1, 1L1 o,oo '!/,fi2 2,3S 0,00 

42 2 -

0,00 283,0) 11,9'] 0,00 

%.03 3,'!1 0,00 

,_. 
""' ,_. 



QUADRO 3 - DEFICif:NCIAS RELACIONADAS AOS PADROES DE RESULTADOS, EXPLICITADAS PELAS ENFERMEIRAS. 

Iffi~ D E F 

----ITENS 
DECLARAÇllO 

PADR1i0 

I - na declaraç~o o paciente é ciru~ 

gico e na interpretação.a assis-

tência é no trans-operatório, 

II - n~o foi referida. 

III - não foi referida. 

I c I f: N c I A 

INTERPRETAÇl\0 

- interpretação inadequada para 

a declaração, 

- não foi referida. 

- um pouco repetitiva. 

s 

REQUISITOS i 

- falta de clareza no item 6. 1 -

(inter-relaçôes). 
- I 

- falta estabelecer procedimentos 

quanto aos vários aoarelhos. 

- especificar mais o item 3 . 

- não foi referida . 

..... .... 
"' 
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Quanto ao que se refere a necessidade ou não de 

realização de alterações relativas aos três tipos de padrões, 

a observação dos dados da tabela 17. mostra que os maiores 

percentuais médios referem-se a não realizacào de alterações 

50.00%. 59.52% e 71.42%. 

Com relacão às respostas ern branco. o porcentual 

médio. bem corno as médias isoladas relativas aos três tipos 

de alterações se manteve constante <14.28%>. 

Nos 

respostas 

padrões estruturais, as 

sim relativas às alterações 

porcentagens de 

acrescentar e 

modificar. C50%> 

não C35.71%l. 

foram maiores que as das respostas 



PA
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TABELA 17- Número e porcentagem de respostas das 
enfermeiras. no que se refere d necessidade 
de alterar.ão dos padrões estruturais, do 
processo e de resultados. 

ALTERACAO:ACRESCENTAR: SUPRIMIR: MODIFICAR: PORCEN-
: ___________ : ________ ~--~-----------~ TUAL 

RESPOS : no % : na % : no % : 
TAS : : MEDI O 

I I I I 
______________ , ___________ , ___________ , ___________ , _________ _ 

E 
s 
T 
R 
u 
T 
u 
R 
A 
I 
s 

• • . . ' 
SIM : 7 50.00 : 1 7 .14' 

' ' ' '---------'-----------'-----------
NAO 

' ' : 5 35.71: 11 
. ' ' 

78.57 
'---------'-----------·-----------

' ' ' ' 
: BRANCO : 2 14.28 : 2 14.28 
' ' ' '---------•-----------'-----------

' 
: TOTAL 14 100.00: 14 100.00 
' ' 

7 59.00: 35.71 
' -----------'----------

5 35.71: 50,00 
' -----------·----------

2 
' ' 

14.28: 
' 

14.28 

-----------•----------
14 100.00: 100,00 

-----'--------- -----------·-----------
p 
R 
o 
c 
E 
s 
s 
o 

SIM 4 28.57 : 3 21.43 4 28.57 26,19 
' • '--------- -----------'-----------'-----------

NAO 8 57 .14 : 9 64.28: 8 57.14 59,52 
' ' -----------'-----------'-----------

BRANCO , 2 14.28 : 2 14.28' 2 14.28, 14.28 
' ' ' ---------•-----------'----------- -----------•----------' • 

TOTAL : 14 100.00 : 14 100,00 14 100.00: 100.00 
' ' ----·--------- ---------~-·----------- -----------'----------

R 
E 
s 
u 
L 
T 
A 
D 
o 
s 

SIM 

NAO 

BRANCO 

TOTAL 

3 21.43 

9 64.28 12 

2 14.28 2 

0 .00. 3 21.43: 14,87 

85,71 

14.28 

' -----------'----------
9 64.28: 71.42 

' -----------'----------
2 14.28: 14,28 

' -----------·----------' ' 
14 100.00 ' 14 100.00: 14 100.00: 100,00 

' ' ' -----------·-----------'-----------'----------



Estes 

145. 

4 - RESULTADOS RELATIVOS AO AJUIZAMENTO DOS 

I NS 'rRUMENTOS 

4. 1 - RESULTADOS REFERENTES AOS INSTRUMENTOS DE 

OPERACIONALIZACAO DOS PADROES- < 1. 2 e 3> 

dados. especificam as respostas ao 

questionário C de ajuizamento dos instrumentos 1. 2 e 3 

<anexo IIIl, tendo sido respondido por 13 enfermeiras. 

partes 

tabelas 

Cada instrumento foi ajuizado de forma a envolver suas 

A e B, 

18 à 24 

considerando-se os critérios propostos. 

e quadro 4 mostram os resultados 

As 

desta 

avaliacâo. 

Pelos dados da tabela 18, pode-se notar que a 

porcentagem de respostas das enfermeiras envolvendo o 

conteúdo e a forma de apresentacâo do instrumento 1. tanto na 

parte A como na B. foram semelhantes no que se refere ao tipo 

de respostas, situando-:-se sempre a maior porcentagem nas 

respostas positivas. 

O percentual médio das respostas positivas relativas à 

parte A <85,90%> foi um pouco menor que o relativo á parte B 

( 91.67%). 

Os dados da tabela 19 permitem verificar que o instru

mento 1 na sua parte A e B obteve maior percentual médio 

relativo à respostas não. no que se refere às alteracões do 

mesmo. Considerando-se os tipos de alteracões isoladamente o 

mesmo fato também ocorreu. 



TABELA 18 • NOMERO E PORCENTAGEM DE RESPOSTAS DAS ENFERMEIRAS RELATIVAS AO CONTEODO E 

FORMA DE APRESENTAÇnO DO INSTRUMENTO 1, CONSIDERANDO-SE OS CRIT~RIOS DE 

AJUIZAMENTO. 

CRITtRIOS ADEQUAÇÃO CLAREZA ESPECIFICIDADE OBJETIVIDADE VALIDADE VIABILIDADE 

~S: SIM NÃO SIM NAO SIM l!ÃO SIM NÃO SHI NÃO SIM SÃO 

b9 % !'l"9 %t19 % N9 % N9 % l9 % yQ t N9 % S'9 % N9 % ~9 % :>9 : 

p i 13 -- 8 5 13 - 10 3 12 1 12 1 

A COXTE('DO i 
R ! . 100,00 0,00 61,91 3l,ll6 100,00 0,00 76,92 23,00 92,31 7/fl <l2,31 7,E9 

T 12 I 8 5 12 
FQR.\!A DE 

1 10 3 12 1 12 1 

E 
APRtSE!-:TAÇÀO 

92,31 7,ffJ 61,Sil 3l,ll6 92,31 7,E9 76,92 23,00 92,31 7,E9 92,31 7.ffJ 
A 

TOTAL 16 1. lo 10 õ 1 20 o 24 2 24 2 
192,31 7.ffJ 121.08 75.92 192.11 7.ffl m.llll 46.16 lllll.Ec> J'.'ll lllll.ó> 10.'11 

Nf:DIA 
12,5 0,5 " 5 12,5 0,5 10 3 12 1 12 1 

95,15 3,Bl 61,91 3l,ll6 96,15 38ll 76 92 21.<13 92."\1 7,f/J '12."\1 7 .fi' 

p 13 - ,, 2 12 1 ,, 2 13 - 13 -
A CmlTEÜDO 

R 100,00 oro 84 61 1S,18 92., Ho 8ll..61 JO_l'l '"' "' n.m .m.m nm 

T 
FOi\!-!A DE 11 2 12 1 12 1 12 1 12 1 11 2 

E APRESENTAÇÃO 
84,61 15,38 92,31 7,ffJ 92,31 7,E9 92,31 7 ,fi) 92,31 7.ffJ 84,61 15,33 

• 24 2 23 3 24 2 23 3 õ 1 24 2 TOTAL 
lllll 61 15 38 176 92 23(]7 1Btl 62 15,:8 1761)2 23,(]7 192.31 7ffJ li>'l 51 15. 3:l 

12 1 11,5 1,5 12 1 11,5 1,5 12,5 0,5 12 1 
~!!DIA 

92.10 7 .fi' --
92,3) 7,E9 &3,~ 11,5â_ 

--
92,31 7,59 8806 11 53 95 15 ]84 

PORCENnJAL M(DIO 

SI~ 

er ,, 

84,62 

171 ~ 

es 9J 

9309 

B'? 7'~ 

,~ .... I 
91 é7 I 

SÃO 

12 31 

i5,39 

"'"" 
~ 

6 :.t 

lJ.25 

Có 65 

e.3'3 

,_. 
.... 
"' 
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TABELA 19 - Número e porcentagem de respostas das 
ras, no que se refere à necessidade de 
do instrumento 1. 

enfermei
alteracão 

ALTERA 
CAO \ACRESCENTAR: 

' '-----------RESPOSTAS : no % 
• ------------•-----------p SIM 2 15,38 

A: _______ ; __________ _ 
R NAO : 10 76.92 

SUPRIMIR : MODIFICAR 
' . 

----------~·------------' • 
' no % % : no 

' ' 

PORCEN
TUAL 
MEDI O 

-----------·------------'----------3 23.08: 5 38.46: 25.64 
' . -----------'------------'----------9 69.23: 8 61.54: 69.23 T : _______ : ______________________ : ____________ : _________ _ 

E: BRANCO: 1 7,69. 1 7.69: 0.00: 5.13 
• • ' ' 1-------•----------- -----------•------------'----------A: TOTAL : 13 100.00 13 100,00: 13 100,00: 100.00 
' ' . ' ___ , _______ , __________ _ 

-----------•------------'----------P SIM 1 7.69 2 15,38: 3 23,08: 15,38 
A~-------!~---------- ' . -----------'------------'----------R: NAO: 11 84,61 10 76.92: 10 76.92: 79.48 T ! _______ : ______________________ ! ____________ : _________ _ 

E: BRANCO: 1 7,69: 1 7.69: 0.00: 5.13 
I I I I I 
, _______ , ___________ , ___________ , ____________ , _________ _ 

B: TOTAL : 13 100.00: 13 100.00: 13 100,00: 100.00 
I I I I I ----•-------•-----------'-----------•------------•----------

Na tabela 20. observa-se que o porcentual médio 

de respostas negativas a aceitacão do conteúdo e forma de 

apresentacão do instrumento 2. é baixo. tanto na parte A 

<8,97%) como na parte E <10.26%>, em contraposicào aos 

porcentuais de respostas positivas <91.03% e 89.74% 

respecti varnente> o que demonstra um nfvel muito boro de 

aceitacão. 

Na tabela 21. observa-se que a porcentagem de 

respostas não relativas às alteracões do instrumento 2. foi 

expressivamente maior que a de respostas sim e em branco. 

Este fato ocorreu para a parte A e B do instrumento e em 

todos os tipos de alteracões propostas. 



TABELA 20 - N0MERO E PORCENTAGEM DE RESPOSTAS DAS ENFERMEIRAS RELATIVAS AO CONTE0DO E 

FORMA DE APRESENTAÇAO DO INSTRUMENTO 2, CONSIDERANDO-SE OS CRITeRIOS DE 

AJUIZAMENTO. 

CRITtRIOS 
i 
I ADEQUAÇÃO CLAREZA ESPECIFICIDADE OBJETIVIDADE VALIDADE VIABILIDADE 

~AS~ SIM NÃO · SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SHt NÃO SIM NÃO 

·~9 :!: N9 :1: N9 4 N9 7. ~9 X Q 7. r? X N9 i! N9 % N9 % X9 % ~9 % 

p 13 - 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 

A co~;n::-vo 

R 100,00 0,00 92,31 7,69 92,31 7,69 92,31 7,69 92,31 7,69 92,31 7,69 

T 
FOR!'~ DE 

9 4 12 1 13 - 11 2 12 1 12 1 

E 
APRESE:;TACÀO 

69,23 JJ,77 92,31 7,69 100,00 0,00 84,61 15,'1l 92,31 7,69 92,31 7,69 
A 22 4 . 24 2 2S 1 23 J 24 2 24 2 TOTAL 

169.23 J),77 18U 1'2 15,'1) 192,31 769 . 176 92 23,07 184/e · 15,'1) 184,f2 15,38 

~.!DIA 
11 2 12 1 12,5 0,5 11,5 1,5 12 1 12 1 

81.1,61 15,'1) 92,31 7,69 9$,15 3 ~· €8,46 11,53 92,31 7,69 92,31 u' 
12 1 11 2 12 1 p 13' - 12 1 12 1 

A CO!>iECDO 

R 92t31 7,69 8U,61 15, '!) 92,31 7.69 10VO 0,00 92,31 7,69 92,31 7,ffj 

T 9 4 11 2 12 , 12 1 12 1 12 1 
FOR."...\ DE 

E APR.ESE!.lAÇÃ.O 
69,23 JJ,77 84,61 15,39 92,31 7,69 92,31 7,69 92,31 7,69 92,31 7,69 

B 21 5 22 4 24 2 25 1 24 2 24 2 TOtAL 
161.'il ;<\IJ6 169,22 3),76 184,1'2 15 '!) 192 31 7,69 184,1'2 15,'1) 18!l,52 15,33 

ffi:DIA 
10,5 2,5 11 2 12 

1 7.ffl 12,5 <>i. 0,5 <.llU 12 1 
12 "'·" 

1 e-.-r 1Q.2< 84 61 1'.'2 "'·" '" 92-" 769 7.Ffl 

PORCE~IDAL !i.~DIO 

SIM 

93,59 

ffi,!J.S 

112,05 

91,0) 

92,31 

87,18 

179,119 

83,74 

NÃO 

641 

11,~ 

17 95 

8,97 

7/il 

12,12 

2J 51 

10 25 

f-' 

"' co 
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TABELA 21 - Número e 
enfermeiras. 
alteracão do 

porcentagem de 
no que se refere 

instrumento 2. 

respostas das 
à necessidade de 

ALTERA :ACRESCENTAR: SUPRIMIR: MODIFICAR :PORCENTUAL CAO : ___________ : ___________ : ____________ : 

RESPOSTAS no % no % : no % MEDI O 
' ' ' -----------'----------- -----------'------------'----------p SIM 1 7,69 0,00: 2 15.38: 7.69 

A: _______ : __________ _ ' ' -----------·------------'----------
R 
T 
E 

A 

p 
A 
R 
T 
E 

Nl\:0 :11 84.61 12 92,31: 11 84.61: 87.18 
' ' ' ' , _______ , __________ _ 

-----------·------------'----------BRANCO: 1 7.69 1 7.69: 0,00: 5 '13 
' ' ' -------•----------- -----------'------------'----------TOTAL: 13 100.00 13 100.00: 13 100.00: 100.00 
' ' ' -------'----------- -----------'------------·----------SIM 2 15.38: 2 15.38: 3 23.08: 17.95 
I I I I 

-------'-----------'-----------'------------'----------NAO : 10 76.92: 10 76 .. 92: 10 76.92: 79.92 
I I I I 

-------'-----------'-----------'------------'----------BRANCO: 1 7,69: 1 7,69: 0,00: 5 '13 
I I I I , _______ , ___________ , ___________ , ____________ , _________ _ 

B : TOTAL : 13 100.00: 13 100 .. 00: 13 100.00: 100.00 
I I I I I ---•-------•-----------·-----------•------------•----------

A tabela 22 mostra· dados· bem semelhantes de resultados 

relativos à aceitacão do instrumento 3 parte A e parte B. O 

porcentual médio para as respostas positivas é de 94,23% e 

95,51% respectivamente. o que demonstra um nível alto de 

aprovacão do instrumento, que se refere a ficha de controle 

de enfermagem no período pós-anestésico e recuperacão 

pós-anestésica. 



-

c:tnt:ucs ADEQUAÇ:\0 

~' SIM NAO 

s w :: 'l-19 

p 10 3 
A CO~'"!E(-:JO 

R 76,92 23,C6 

T 
FO~·:.;. DE 

1Q 3 

E 
A?RESE~TAÇÀO 

76.~ 23,C6 
A 20 6. 

I O TAL 
153,84 lió. 16 

xt.D!A 
1Q 3 

76,92 23,09 

p 12 1 

A co:lTEÜDO 

R 92,31 7,69 

T 11 2 
FO~!A DE 

E APRESE::\T;.Ç.\0 
81l,61 15,33 

• 23 3 TOTAL 
176 92 23,07 

M!:DIA 
11,5 1,5 

88,li6 11,53 

TABELA 22 - NOMERO E PORCENTAGEM DE RESPOSTAS DAS ENFERMEIRAS RELATIVAS AO CONTE0DO E 

FORMA DE APRESENTAÇAO DO INSTRUMENTO 3, CONSIDERANDO-SE OS CRITeRIOS DE 

AJUIZAMENTO. 

CLAREZA ESPECIFICIDADE OBJETIVIDADE VALIDADE VIABILIDADE 

SIM NÃO SIM tlÃO SIM NÃO SHl NÃO SIM NÃO 

:: ~9 '"" ~ N9 % '9 7 ~.'? % N9 % N'? % N9 i: S9 7. N9 

13 - 13 - 13 - 13 - 13 -
100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 o,oo 

11 2 13 - 13 - 13 - 12 1 

84,61 15,3!1 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 92,31 1,ff! 
24 2 26 - 26 - 26 - 25 1 

184,61 15,39 200,00 000 20000 000 200,00 0,00 1t.e,31 1ff! 
12 1 13 - 13 - 13 - 12,5 0,5 

92,3) 769 100 00 000 100 00 000 100 00 000 96 15 n.!>l 
13 - 12 I 13' - 13 - 13 -

100,00 0,00 92,31 7,ff! 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

12 1 12 1 13 - 13 - 12 1 

92,31 7,69 92,31 7,69 100,00 0,00 100,00 0,00 92,31 1,ff! 
25 1 24 2 26 - 26 - 25 1 

192,31 1ff! 184 62 15.13_ 20000 000 200 00 000 192 31 769 
12,5 0,5 12 I 13 - 13 - 12,5 C,5 

95,15 3,84 92,31 769 100 00 0.00 100 00 000 95 15 ~.84 

: 

-

PORCEN1UAL ~t.DIO 

SIM 

96 15 

92,31 

1'l!l,ll6 

<;o:l,23 

W,44 

93,59 

191.0'! I 
95,51 

NÃO 

J.'lj 

7/J} 

11 su 

5,77 

2,56 

6,1<1 

8.07 

4,1.9 

.... 
1.11 
o 
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A tabela 23 mostra dados significativamente maiores. 

para a porcentagem e percentual médio relativo as respostas 

negativas quanto às alteracões a serem realizadas no 

instrumento 3. 

A porcentagem para as respostas sim e em branco, 

apresentaram-se menores em todos os tipos de alteracões e na 

sua totalidade. 

TABELA 23 - Núrnero e porcentagem de respostas das enfer-

meiras. no que se refere à necessidade de alte-

racão do instrumento 3. 

ALTERA :ACRESCENTAR: SUPRIMIR: MODIFICAR :PORCENTUAL 
CAO ___________ : ___________ ------------~ 

RESPOSTAS no % : no % no % 11EDIO 

p 
A 
R 
T 
E 

A 

' ' -----------'----------- ------------•----------
SIM 1 7.69: 1 7.69 4 30.77.: 15.38 

' ' -----------·----------- ------------'----------
NAO : 11 84.61: 11 84 .61 9 69.23: 79.48 

' ' ' -------'-----------'----------- ------------'----------
BRANCO: 1 7,69: 1 7.69 0.00: 5 .13 

' ' ' 
_______ , ___________ , __________ _ 

------------•----------TOTAL: 13 100.00: 13 100.00 13 100.00: 100.00 
I I I I I 

____ , _______ , ___________ , ___________ , ____________ , __________ _ 
p 
A 
R 
T 
E 

B 

SIM 1 7.69: 2 15.38' 3 23.08: 15.38 
' ' ' -------'-----------·----------- ------------'----------

NAO : 11 84.61: 10 76.92 10 76 '92: 79.48 
' ' ' 

_______ , ___________ , __________ _ 
------------'----------

BRANCO: 1 7.69: 1 7.69 0.00: 5 .13 
' ' ' -------•-----------'----------- ------------·----------'l'OTAL : 13 100.00: 13 100.00 1.3 100.00: 100.00 
' ' ' -------•-----------•----------- ------------·----------
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A tabela 24 registra a aceitação dos instrumentos 1,2 e 3 

como m'odelos operacionais da assistência de enfermagem no 

transoperatório por 12 das 13 enfermeiras que responderam 

este formulário <92,31%1. Apenas 7,69% 11 enfermeira> não os 

aprovou, alegando serem longo e pouco práticos. Entretanto, 

considerou que os instrumentos sistematizam o plane.'Jamento e 

registro da assistência. 

Quanto à 

necessidade de 

especificação 

alteração e 

dos 

de 

itens relacionados à 

deficiência encontradas, 

relativas aos instrumentos 1.2 e 3 os dados foram agrupados 

em um quadro dnico, devido a repetição de algumas respostas 

nos dois tópicos. As observações relativas ao conteddo e 

forma de apresentacào, na maioria das vezes foram realizadas 

de modo a explicitar o que fazer, não declarando a 

deficiência de forma direta, mas sim. sugerindo a alteração. 

i tens 

Cabe ressaltar também. que não houve especificação dos 

por todos os participantes e com relaçào a todos os 

instrumentos. 

No que se refere às deficiências apontadas pelas 

enfermeiras quanto aos instrumentos 1. 2 e 3, apresentam-se 

no quadro 4 e envolvem o conteúdo, a forma de apresentacão e 

a alteraçilo proposta. 
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Observa-se que algumas deficiências apontadas são 

vagas, não permitindo uma análise mais profunda. pois não 

determinam olsl ite~sl envolvido! si. 

TABELA 24 Número e porcentagem de respostas das 
enfermeiras relativas à análise dos 
instrumentos 1. 2 e 3 corno modelos 
operacionais da assistência de enfermagem 
no transoperat6rio. 

RESPOSTAS: SIM NAO 

PERGUNTAS no % no % no % 
• • -------------------•------------ --------------'----~-------.Os instrumentos 1.: 

2 e 3 podem ser con: 
derados como mode: 
los operacionais? 12 

Sistematizam o le-: 
vantamento dos da-: 
dos. dos problemas: 
de enfermagem e seu: 
registro? 12 

Sistematizam o pla: 
nejarnento da assis-: 
tência e seu regis-: 
tro? 13 

Sistematizam o re: 
gistro dos procedi: 
dimentos executados: 
no transoperat6rio?: 12 

Favorecem a avalia: 
cão das acões de en: 
fermagern e sua regu: 
larizacão? 12 

92,31. 1 

92.31: 1 

92.31 1 

92.31: 1 

7.69 13 100.00 

7,69 13 100.00 

13 100.00 

7,69 13 100.00 

7.69 13 100.00 
• • • 

___________________ , ____________ , ______________ , ___________ _ 
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QUADRO 4 - DEFlCU~NClAS Rt:LACIONADAS AOS lNSTRU!tENTOS 1,2 e 3, ESPECU'lCAllAS l'f'.Lt\S ENn;nHt:IRAS, 

ENVOLVENDO O CUNTE0UO, A FORMA DE APRESENTAÇÃO E A ALTERAÇÃO PROPOSTA, 

~ 
D • F l c l Ê N c l A ' 

ACR~SCENTAR SUPRIMIR MODIFlGAR 

I 

s OUTRAS o 

I - m.Jior l'lllpaço para CSP!_ - rq~ulamentaç.io hurmo- ... todo o iust rumcrHo "vnr - <flll'!i.t ionam: 

cificar n9 de vezes de nal •por não ,., viãvet SI.' f longo • invi.ãvul". "critério d<• av.1l ia\:iin 

T> 379 c. no momento': - fazer um quadro para do it l'm 1..2" 
PARTE .. - maior espa5o para - coluna SIM e NÃO do pre anestésico. "a facilidade ,,. VI' f i -

especificar tipo de item 27 e 28. - melhorar a divisão do f ic.ação dos i tl'11S " lesões espaço, 13 c 15" 

clareza item 31 

- famiÜar a ,., avisado - identificação (repeti_ - falta clareza para 0 - f a 1 ta objetivid:.~Jc -
(item 2) tiva). que.·.seja tipo de profi~ (itens 7 • 8 ••o rcpetj 

PARTE • - termo enfermagem a pôs ti vos). sao. 

cuidados, no item 3. - melhorar a divisão de - qucs t iona a interfe -
espaço. rência do estado civi :i 

nesta fase. 

- muito tempo para prcen-

cher. 

2 - medicação pré e efeitos - nome agentes anestési - - l"ongo • inviável - na o referida 

- liquido utilizado para co• e auxiliares po< ., 
antissepsia. cri to. 

PARTE .. - local derivados de para 

sangue, 
-- presença ou na o de ma -

teria! para cultura (e~ 

paço) . 

. - na o tem lugar para e• - - na o referida, - oao referida. - na o referida. 
PARTE • tipo de crever peça 

(item 9)" 

- maior espaço para item 

11. 

3 - maior - -espaço para na o referida~ - ·todo o instrumento - na o referida. 

observaçÕes, (longo • inviável) 
PARTE ... - forma de apresent~ 

çao (melhorar dis-

tribuição). 

- i tem 9 "não de fi -
nir nome de .an 

das'.' 

- item 4 - subjetivo 

- infusÕes - sinais vitais prê- - alterar o título - - maior espaço 11ara a 

- resultudo exnmes operatôrios. para recupcraçao prescrição. 
PARTE • hÍdrico avaliação - balanço - cada 15' anestésica, - f a 1 tam dados impor-

- espaço para cvolu- após à. 2 h•. - aumentar o tempo. tantes (não l'Hpcci-

çao separado de - pr"scrição par a " - maior espaço para ficou quais), 

cuidados. 2 h• (deve constar :evoluç.ão 

da evoluç.:io) 
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4. 2 - RESULTADOS REFERENTES AO INSTRUMENTO 4 

Os resultados referem-se às respostas das enfermeiras 

ao questionário D de ajuizamento do instrumento 4 <anexo IVl . 

tendo sido respondido por 13 enfermeiras e estio apresentados 

nas tabelas 25 e 26 e quadro 5. 

Os dados da tabela 25. permitem observar ·que o 

porcentual médio de respostas positivas quanto ao ins

trumento 4 foi de 94.23% para a parte A e 94.87% para a parte 

B.ern contraposição ao porcentual médio de respostas negativas 

de 5,77% e 5.13%, denotando elevado nfvel de aprovação do 

i nstrurnento. 

O tópico 2. relativo à aprovação do instrumento 4 corno 

modelo operacional de avaliação dos cuidados de enfermagem 

prestados ao paciente ·no transoperatório. caracteriza sua 

aprovação por 11 das 13 enfermeiras que realizaram o 

ajuizamento o que equivale a 84.61~ 

As outras 2 <15.38%l nlo o aprovaram considerando-o 

corno "não sendo claro e muito repetido". Entretanto as 13 

enfermeiras <100%1 foram unânimes em afirmar que os itens 

propostos envolvem os padrões de resultado I e II <resposta 

ao tópico 4 do questionário>. 



TABELA 25 - N0MERO E PORCENTAGEM DE RESPOSTAS DAS ENFERME!RAS,RELATIVAS AO CONTEODO E 

FORMA DE APRESENTAÇAO DO INSTRUMENTO 4, CONSIDERANDO-SE OS CRIT~RIOS DE 

AJUIZAMENTO. 

--
' Cii.ITE.RIOS I ADEQUAÇÃO CLAREZA ESPECIFICIDADE OBJETIVIDADE VALIDADE VIABILIDADE 

~s SIX NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SUl NÃO SIM N.\0 

s w :: i~Q ::-19 4 N9 % N9 % Q i: :'9 % NQ % NQ % NQ % :-19 % N9 :I 

p 10 3 13 - 13 - 13 - 12 1 13 -
A co:-.-r::c-oo 
R 76,92 23,01l 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 92,31 7,f:IJ 100,00 0,00 

T 
FOP~:A DE 

10 3 12 1 13 - 12 1 13 - 13 -
E 

A?RE.SE~TAÇ.!.O 
76,92 23,01l 92,31 7,ffJ 100,00 0,00 92,31 7,ffJ 100,00 0,00 100,00 0,00 

A 2J 6. 25 1 26 - 25 1 25 1 2'i -TOTAL 
153 84 116 16 192 31 7ffJ 200 00 000 192.31 7.ffJ 192.31 7.ffJ 20000 000 

10 3 12,5 0,5 13 - 12,5 0,5 12,5 0,5 13 -
M!.DIA 

76,92 23,01l ~.15 3,81l 100,00 o, co. ~.15 3,84 %,15 3,84 laJ,CO 000 

p 12 1 12 1 12 1 13. - 13 - 12 1 

A co::rEúDo 

R 92.31 7,ffJ 92,31 7,ffJ 92,31 7,ffJ 100,00 0,00 lCO,CO 0,00 92,31 - 7,ffJ 

T 
, 2 13 - 13 - 12 1 13 - 12 1 

FOR.'L\ DE 
E 

APR!S~:;TAÇÀO 
~.61 15,~ 100,00 0,00 100,00 0,00 92,31 7,ffJ 100,00 0,00 92,31 7,ffJ 

B 23 3 25 1 25 1 25 1 26 - 24 2 
10TAL 

176,92 192.}1 23.<17 192 31 7ffJ 192 31 7ffJ 7ffJ 200,00 0,00 1811,52 15,13 

MtDIA i "·' 
1,5 12,5 0,5 12,? 0,5 12,5 0,5 13 - 12 1 

88,46 11.53 ~.15 3.é 4 <"h. lS 3.S4 <:6. 15 3.84 100.00 o. co C!:'.':l1 7.r<l 

PORCEX'IUAL Hl.DIO 

SIM 

9'11!7 

93,'59 

139,45 

9',23 

94,87 

~.87 

18? 74 I 
9',1!7 I 

NÃO 

5,13 

6,41 

11~ 

S,TI 

5,13 

5,13 

1CJ 25 

5,_13 

..... 
U1 

"' 
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A tabela 26, demonstra que a maioria das respostas 

estão relacionadas com a não alteracão do instrumento 4. 

TABELA 26 Número e porcentagem de respostas 
enfermeiras relativas d necessidade 
al teracão do instrumento 4. 

das 
de 

ALTERA :ACRESCENTAR: SUPRIMIR: MODIFICAR: CAO : ___________ : ___________ : ___________ : 
' ' ' ' 

PORCEN 
TUAL 

RESPOSTAS : no % no % no % : MEDI O 
I I I I -------------'-----------•------------' __________ , _______ _ 

SIM 1 7.69: 5 38,46: 4 30.77: 25.64 
I I I I -------------·-----------'------------'-----------•--------' . . 

' ' ' NAO : 12 92,31: 8 61.54: 9 69.23: 74,36 
I I I I _____________ , ___________ , ____________ , ___________ , _______ _ 

TOTAL : 13 100.00: 13 100,00: 13 100.00: 100.00 
I I I I -------------'-----------'------------•-----------•--------

As deficiências apontadas pelas enfermeiras, bem corno 

as especificações quanto ã necessidade ou não de alteracões, 

relativas ao instrumento 4, também foram agrupadas em 1 

quadro único (quadro 5), pois os dados apresentados mostram-

se repeti ti vos. 

Algumas deficiências apontadas mostram-se vagas, não 

atingindo o objetivo proposto de proporcionar subsidies para 

correcões. desde que necessárias. 



QUADRO 5 - DEFICieNCIAS RELACIONADAS AO INSTRUMENTO 4, ESPECIFICADAS PELAS ENFE~~IRAS,ENVOLVENDO SEU CONTEÜDO, SUA 

FO~~ DE APRESENTAÇÃO E A ALTERAÇÃO PROPOSTA 

~I DEFICIÊNCIAS I 

~e~ I I I 

PARTE 

A 

B 

1ç_l o ACRESCENTAR 

- não referida. 

' - tipo de analgesic~ 
- identificação" do 

paciente. 

SUPRIMIR MODIFICAR 

- colher informaçÕes - maior objetividade 
com o paciente de no instrumento -
forma mais aberta- (''mais enxuto"). 
(colocar s6linhas) 

- maior objetividade 

("mais enxuto" l. 

- retirar queixas de~- maior objetividade 
dor (duplicidade ). ("mais enxuto") 

OUTRAS 

- redação item 5-in' 
be o paciente. 

- colocar item 9 n< 
parte B e solici 
tar preenchimento, 
da A pelo pacient• 
(quando possível). 

- redação das pergu 
tas,2,3,4 e 5 ind~ 

zem. 

- simplificar o ins ,, 
trumento (detalha 
do der:Jais'l. 

- forma de apresent 
ção ("cansativo 
dispersivo"). 

,_. 
\}l 
(X) 
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4. 3 - RESULTADOS REFERENTES AO INSTRUMENTO 5 

Os resultados referem-se às respostas das enfermeiras 

ao questionário E de ajuizamento do instrumento 5 <anexo V l , 

tendo sido respondido por 13 enfermeiras. 

O ajuizamento realizado de acordo com os critérios 

propostos, envolve as partes A, B e C do instrumento corno 

mostra a tabela 27 e 28 e quadro 6. 

A tabela 27 envolvendo os resultados do ajuizamento do 

instrumento 5 permite visualizar uma aprovação elevada do 

instrumento, tendo em vista que o porcentual médio de 

respostas sim, envolvendo a parte A foi de 91,03%, a parte B. 

98,72% e a parte C, 99,36%. 

Quanto ã proposição dos indicadores corno indices de 

avaliação de assistência de enfermagem direta e indireta 

hóuve urna aprovação por 12 enfermeiras <92.31%> e não 

aprovação por 1 delas <7,69%>, tendo sido especificado que a 

não aprovação é apenas da parte A do instrumento. 

Houve unanimidade <13 enfermeiras- 100%> quanto à 

concordância de que os indicadores envolvem todos os padrões 

estruturais, do processo e do resultado. 



1:A-8E:U 21 - sD:ER.O r. PORCENTAGF.tl fi~: RESPOSTAS IM~ E:'IF"l-;r.NF:TH,\S RELIITIVAS AO CONTI·;fiiJO E FORMJI. D~: APRESENTAÇÃO 00 INSTRL'NENTO 5, 
CO~SIDERA .... DO-SE OS <:RJTf:RIOS DLC AJUIZMIE~TO, 

C?.I-;!).I·OS ADEQL'AÇÃO CLAREZA ESPECIFICIDADE I 
OBJETIVID~DE VALIDADE VIABILIDADE 

~·~ m 
NÃO SIM NÃO SIM N,\o I SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

S9 % NO X NQ I NQ % NQ 7. N9 % I NQ 7. NQ 7. NQ % NQ % NQ ~ N9 % I 12 ·I 1 9 ' 12 1 111 2 12 1 12 1 

' 
conEtno 

;,. i !*?,31 7/IJ 69,23 "5),77 92,31 7.f!J 84,61 15,~ 92,31 7 ,ff) 92,31 7,f/J 

R 1 13 - , 2 13 - , 2 13- - 13 -
r FCRXA DE 

I E A?Rf.SÉSTAÇ}.O l 100,00 0,00 81l,61 15,Jil 100,00 0,00 84,61 15,~ 100,00 0,00 100,00 0,00 

o 1 20 6 õ 1 22 ' 2j 1 o 1 
tOTAL 

192,31 7/IJ 153,84 46,15 192,31. 7,69 1f/J,22 "5),76 192,31 7,69 192,31 7,6 9 .. 
2).011 

12,5 0,5 10 3 12,5 0,5 , 2 12,5 0,5 12,5 0,5 
M~DIA 

3,8, 95,15 3,80 76.92 95,15 3,80 f314,61 15,)3 ' %,15 3,80 95,15 

12 1 13 - 13 -p 13 - 13 - 12 1 

co~tttoo 
A !*?,31 7,f!J 100,00 0,00 100,00 o,oo 100,00 0,00 100,00 0,00 92,31 7.f!J 
R 

13 13 13 - 13 - 13 -13 - - -
r FOR~!A ~E 

E APRESE!'TACÃO 
100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,0') 0,00 100,00 0,00 

j õ 1 26 - 26 - 26 - 26 - o 1 
IOõAL 

• 1?2,31 7,f/J 200,00 0,00 200,00 o,oo 200,00 0,00 . 200,00 0,00 192,31 7 ,f!J 

12,5 o,5 13 - 13 - 13 - 13 - 12,5 0,5 
~tOlA 

t:jj, 15 3,81l 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 %,15 3,80 

12 1 13 - 13 - 13 - 'J - ,, -
p 

CO!iTECDO 
A 92,31 7,69 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 
R 13 - 13 - 13 - 13 - 13 13 - - -
r 'FOR~A :>t 

E APRESENTAC.\0 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

õ 1 26 - 26 - 26 - 26 - 26 -
TOTAL 192,31 7,f/J 200,00 0,00 200,00 c 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 

12,5 o,s 13 - 13 - 13 - 13 . - 13 -
MtDIA 

%,15 3,80 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100 00 000 100.00 000 

PORCENTUAL 

SIM 

-

frl, 18 

9'1,87 

11'2,05 

91,03 

\'7,00 

100,00 

197/;.!! 

9~.72 

98,72. 

1CO,OO 

1')1,72 

'f),'f, 

Mti>IO 

NÃO 

12,82 

5,13 

11,']5 

e,n 

2,% 

0,00 

2,% 

1,28 

1,23 

0,00 

1,25 

o.~:. 

..... 
a-

. o. 

I 
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Os dados apresentados na tabela 28 permitem verificar 

que o maior percentual médio obtido ( 84 ,61%> refere-se a 

resposta negativa sobre a necessidade de alteracão do 

instrumento 5. 

TABELA 28 Número e percentual de respostas 
enfermeiras. relativas à necessidade 
alteracões do instrumento 5. 

das 
de 

ALTERA :ACRESCENTAR: SUPRIMIR MODIFICAR: CAO : ___________ : ____________ : ___________ ; 

RESPOSTAS : no % no % : no %: 
o o o o 

PORCEN 
TUAL 

MEDI O 
--------------'-----------•------------· ----------•--------

SIM 1 0.00: 2 15.38: 4 30 '77: 
o ' o --------------·-----------'------------'-----------

NAO : 13 100,00: 11 

0 
o 

84,61: 
o o o 

9 69.23 

--------------'-----------'-------------•----------

15.40 

84.61 

TOTAL : 13 100.00: 13 100.00: 13 100,00 100.00 
o o o -------------'-----------•------------'-----------

Os dados do. quadro 6, apresentados em quadro único 

(deficiências e al teracões> pela mesma justificativa 

anterior. relativa aos outros instrumentos. caracterizam uma 

especificação pequena de deficiências, tendo em vista a falta 

de referência ocorrida. 



·QUADRO 6 - DEFICIENCIAS RELACIONADAS AO INSTRUMENTO 5, ESPECIFICADAS PELAS ENFE~~IRAS, ENVOLVENDO SEU 

CONTEÚDO, SUA FORMA DE APRESENTAÇAO E A ALTERAÇAO PROPOSTA 

D 

ACRESCENTAR 

- não referida 

A 

- não referida 

B 

E F I c I 

SUPRIMIR 

- longo e confuso -
(todo) 

- não referida 

Ê N C I A 

MODIFICAR 

- longo e confuso 
(todo) 

s 

OUTRAS 

t 'd · b · I -·- con eu o mals o Je 
tivo ê especifico 

-as questÕes devem-~- pergunta 3 nao 
ser mais objetivas pertinente 

E 

e especificas 
- melhorar clareza -

do item 3,10,21 e 
22 

- não referida - afirma que a avalj 
ç~o da regressão c 
hipertermia só 
possível com-Vári·.: 
visitas pÓs-operat 
rias, considerandc 

1
1 

o i t~!ll pouco v_áli:.; 

c - não referida - suprimir item 34 - não referida não referida 

..... 
0\ 
N 



COMENTARIOS 



163. 

IV - COMENTARIOS 

A necessidade de estabelecimento de padrões para 

nortear a prática de enfermagem e favorecer a avaliacào da 

assistência prestada aos pacientes preconizada por vários 

autores, motivou-nos a elaborar os padrões de enferma-

gem em centro cirúrgico. como proposta básica deste 
12.14,15,16.46,58 e 125 

trabalho As dificuldades encontradas 

na sua elaboracào e impossibilidade de aplicá-las por não 

existir meios de controlar esta aplicação. levaram-nos a 

elaborar instrumentos para operacionalizá-los. Por fim a 

necessidade de avaliar a proposta r-elativa aos padrões e 

instrumentos, dirigiu nossos esforços no sentido de verificar 

a adequação, clareza. especificidade. objetividade. validade 

e viabilidade da proposta, considerando-se que. dificuldades 

relacionadas 
16 

aplicacão 

a sua proposicào. podem prejudicar sua 

Nossos resultados. neste·estudo, referem-se portanto à 

avaliacào (ajuizamento> da proposta. numa tentativa de se 

estabelecer as correções necessárias, tendo em vista as 

dificuldades encontradas na sua elaboracào. devido à sua 

abrangência e os vários aspectos envolvidos. 

O ajuizamento, realizado por enfermeiras na sua 

maioria jovens, roas todas com mais de 3 anos de experiência 
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profissional. sendo no minimo 2 destes anos dedicados a area 

de centro cirúrgico <tabela 1. 2 e 3l . transcorreu sem 

problemas no que se refere ao entendirnent.o do conteúdo ela 

proposta e dos questionários. 

Acredi t.amos que. a experiência profissional aliada 

aos conhecimentos adquiridos no curso. permitiram ao nosso 

ver, um certo grau de 

facilitou 

homogeneidade ao grupo o que 

possibilitou e a análise de nossa proposta de 

trabalho. tendo em vista seu caráter teórico-prático. 

Cabe ressaltar algumas dificuldades relativas ao não 

preenchimento total dos questinários e prazo de devolucáo dos 

mesmos. As deficiências de não preenchimento. referem-se 

principalmente a não especificacáo dos itens considerados 

inadequados pelo aJuizador. relativos a proposta. 

sendo realizado quando possfvel a devolucão dos questionários 

e sua retomada posterior. 

Os resultados apresent.ados, envolvem dados 

quantitativos e qual i ta ti vos. Os dados quantitativos 

referem-se a número de ocorrências e ás porcentagens ou 

percentuais médios apresentados e analisados. 

Quanto à conotação de qualidade, pretende-se 

estabelecer, por meio dos dados relativos a análise das 

observacões e especificações de deficiências. bem corno das 

alterações propostas. Há que se considerar que. os dados 
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obtidos quanto a estes aspectos. não envolvem a totalidade de 

respostas negativas relativas aos padrões e/ou instrumentos. 

pois não foram explicitados na sua totalidade. 

Tendo em vista os baixos percentuais apresentados no 

que se refere às respostas negativas, serão comentadas as 

deficiências e alteracões a elas relacionadas. existindo 

uma preocupação com o conte0do das observacões. A análise dos 

itens especificados após a alteracáo necessária. 

possibilitaria uma visualização maior do problema. o que não 

ocorreu na sua totalidade, considerando-se que as enfermeiras 

não referiram esses itens especificamente à todas as 

respostas nega ti v as. Ern alguns casos foi possível 

correlacionar estes dados, através da observação dos quadros 

referentes às deficiências encontradas, pois foram escritas 

sob a forma de sugestões, modificando, acrescentando ou 

suprimindo. 

Estas considerações também slo pertinentes para os 

instrumentos, tendo ocorrido situação semelhante. 

1 COMENTARIOS RELATIVOS AO AJUIZAMENTO DOS 

PADROES 

No que tange aos resultados quantitativos relacionados 

aos padrões. a maioria das enfermeiras respondeu, a todos os 
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itens, tendo em vista que existiram poucas respostas em 

branco. perfazendo percentuais médios que variaram de 0,40% à 

3.17% para os padrões estruturais, 7.14% à 8.32% para os do 

processo e nula C0> para os de resultados Ctabelas 4 à 16> 

Os dados relativos aos padrões estruturais. permitem 

inferir que a aceitacào desses padrões variou entre 89.28% e 

97.62% CPadrão III> considerando-se o percentual médio mais 

baixo C Padrão II I> e o mais alto C Padr'ão VI> respectivamente. 

Quanto aos padrões do processo. sua aceitacão. 

considerando o maior e o menor percentual médio. foi entre 

fato dos 90. 08% C Padrão I> e 86,50% ( Padrão I II > . O 

percentuais médios de respostas em branco, relativas aos 

padrões do processo, apresentarem-se sempre maiores do que os 

de respostas negativas (tabelas 10. 11. 12 e 13> deve-se ao 

não preenchimento integral do quadro II do questionário B. 

C apesar de solicitacão posterior à devolucão>. o que 

favoreceu o aumento deste percentual. 

Com relacão aos padrões de resultados. o nivel de 

aprovacào foi elevado. entre 94.04% e 96.43% (tabelas 14. 15 

e 16>. 

Estes resultados mostram uma coerência no ajuizament.o. 

quando comparados aos dados observados 

tópico 2 do questionário B. no qual 92.86% 

nas respostas ao 

das enfermeiras 

aprovaram os padrões "como sendo guias de acão e base para a 
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avaliação de assistência de enfermagem no centro cirdrgico'·. 

Com relacdo aos resultados envolvendo os aspectos 

qualitativos dos padrões estruturais, do processo e de 

resultado. os dados da tabela 17 e quadro 4. 

discussão de alguns aspectos envolvidos. 

possibilitam a 

Quanto à necessidade ou não de alteracões dos três 

tipos de padrões (tabela 17> a análise dos percentuais 

médios obtidos para as respostas negativas. levam a afirmacdo 

de que não há necessidade de alterá-los. tendo em vista que 

os resultados demonstram superioridade quanto ás respostas 

positivas, 

padrões. 

para acrescentar. suprimir e/ou modificar os 

Entretanto. na análise das porcentagens dos padrões 

estruturais. isoladamente, verificou-se 50% quanto a 

acrescentar algo e 57,14% quanto a modificá-los. Este fato 

ao nosso ver ocorreu porque os padrões estruturais são em 

maior número (seis> , apresentando portanto maior número de 

itens na interpretacáo e nos requisitos. em comparação aos 

outros padrões. Isto pode ter determinado a ocorrência de um 

número maior de respostas negativas. tendo em vista que 

envolvem o padrão, a interpretacão e os requisitos como um 

todo, mesmo que apenas um dos itens tenha que ser alterado. 
·, 

A análise das deficiências referidas. most.ram que 

algumas observacões são pertinentes. outras. tornarn-s<:: 



168. 

dificeis de avaliar. tendo em vista que foram especificadas 

de forma vaga. pouco objetiva lnão esclarecendo o item 

considerado deficiente>. Por fim. algumas observacôes sào 

possiveis de discussão quanto a proposicào. 

As deficiências apontadas I relacionadas no quadro 1l. 

mostram a sua ocorrência. em menor quantidade do que o número 

de respostas não. referentes aos itens. nas tabelas 4 à 9, o 

que comprova a falta de especificação das deficiências. por 

todas as enfermeiras com relacão aos itens e conteúdo. 

Para o padrão estrutural I. estão relacionadas algumas 

deficiências a serem consideradas. 

Quanto à necessidade de se especificar. enfermagem em 

centro cirúrgico na declaracão e interpretacào. deve-se 

considerar que o paciente é cirúrgico e o periodo envolvido é 

perioperatório. Assim. a equipe de enfermagem da Unidade 

Cirúrgica. deve participar. opinando quanto aos as;pectos 

inerentes a sua área, propiciando o entrosamento das equipes 
54 

e continuidade da assistência 

o item 12. ao nosso ver é claro. de fácil 

entendimento. não necessitando de maiores esclarecimentos. 

Para o padrão estrutural II. estão apontadas 

deficiências citadas por uma mesma enfermeira envolvendo o 

item 1. item 2. 1.1 g e 2.1. 2 c. O item 1. envolvendo "A 

posicão da unidade ..... " ao nosso ver. não pode ser al t.erado 
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para "A posicào do centro cirúrgico no organograma". O 

tópico anterior. em questão e o abaixo. envolvem os 

aspectos da estrutura organizacional de 

detalhada. o que inviabiliza a alteração. 
120 

redundante 

forma mais 

pois seria 

O controle. que é referido como não claro no item 

2.1.2.c. acreditamos possa ser melhor entendido. 

acrescentando-se a palavra "condições" antes de "instalações 

ffsicas do centro cirúrgico". 

Quanto aos padrões estruturais III e V. existe 

procedência relativa à necessidade de especificar 

seguranca para o funcionário e equipe médica 

<pessoal> , na declaracão e interpretação. A 

bibliografia referida na proposta dos padrões III. IV e V 

envolve este aspecto. que ao nosso ver estava irnplicito nos 

três. rnas realmente salientado. apenas no IV. 

Assim. a inclusão deste aspecto. deve envolver a 

declaracão dos padrões III e V e a interpretacào do padrão 

III <tópico ll e do padrão V <os dois tópicos>. 

Quanto ao i tem 2. 3 do padrão I I I . foi qtlestionado como 

nào sendo especifico e esclarecido "que o risco biológico. 

refere-se a material. sala etc .. sendo que terapêutica 

refere-se a indicacào da cirurgia e método do cirurgião". 

Cabe esclarecer que: os problemas inerentes a material, são 
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especificos dos riscos fisicos e quimicos. apesar dn 

terapêutica envolver materiais. equipamentos, etc, - o risco 

biológico envolve o ambiente no que tange a terapêutica. 

tendo em vista que pela incisão cirúrgica, há exposicào do 

paciente aos riscos especificas do ambiente, o organismo 

responde diversamente à alteracào, como por exemplo, de 

temperatura ambiental. nern sempre controlada nas salas de 
117 

cirurgia 

estresse 

e que o individuo apresenta respostas ao 

(ocasionadas por desconhecimento do ambiente, 
72.95.100 e 114 

pessoas etc> de formas diversas também 

A avaliacào do item 1. 2. d, referente á ''análise de 

controles bacteriológicos com relacào ao ambiente das 

diversas áreas do centro cirúrgico, parece-nos irrefutável. 
19 

tendo em vista as especificações da ABNT com relacão 

ao "tratamento de ar em unidades médico-assistenciais". Como 

nem todos os hospitais tem em seu Centro Cirúrgico, filtros 

de classe A, que requerem um controle menos frequente das 

condições do ar. recomenda-se que este aspecto seja observado 

com detalhes. pois para cada tipo existente. há um controle. 

A dúvida levantada. permitiu a discussão e 

possibilitou a proposicão de se acrescentar ao final do item 
19 

d" segundo as normas da ABNT NBH 7256 de 1982", para 

direcionar a forma de controle. 

Quanto às deficiências relativas a viabilidade dos 

padrões estruturais I. I I. III e IV. referem-se a 
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dificuldades realcionadas a recursos humanos e materiais. A 

proposta em questão ao nosso ver. deve envolver todos os 

aspectos necessários e que devem ser alcançados. independente 

da situação atual existente. A análise da deficiência de 

recursos humanos e materiais. deve ser realizada e 

encaminhada á administracáo do hospital. relacionando-as com 

as deficiências na prestação da assistência de enfermage~ 

A realizacão de prova prática I item 1. 3 do padrão 

estrutural I V> foi criticada por três enfermeiras e houve 

uma sugestão quanto a período de experiência. 

Durante estes anos de experiência profissional pudemos 

observar que muitas vezes. pouco é realizado com relação a 

seleção de pessoal e devido a carência existente na área de 

enfermagem, contrata-se e dispensa-se o funcionário com certa 

facilidade. Atualmente. deve-se cuidar para uma contratacáo 

em moldes mais definitivos. pois os encargos sociais são 

onerosos para a instituicào. cabendo um cuidado maior quanto 

a selecào do elemento.· Ao nosso ver em centro cirúrgico 

existem atividades ou situac5es que podem ser programadas, 

para a observação da capacidade 

conhecimento do indi vidio I Exemplo: 

de desenvolvimento e 

manuseio de materiais. 

destreza manual. espírito critico e bom senso. comunicacáo 

verbal e escrita etc. I , devendo tomar-se este cuidado. 

Quanto á necessidade de inclusão de avaliacôes e 

reciclagens periódicas para o pessoal. na interpretacào do 



172. 

padrão IV. cabe esclarecer que pretendeu-se apenas salientar 

que o pessoal deveria estar qualificado antes de iniciar as 

atividades no centro cirúrgico. Isto nem sempre acontece, 

pois o funcionário ás vezes aprende com outro, já executando 

a atividade. As referências á avaliacão e reciclagens estão 

no item 2. 2. e 3. 2 dos requisitos. 

A inclusão de execucdo de atividades de enfermagem na 

interpretação do padrão estrutural IV. é pertinente. tendo em 

vista que a função assistencial foi referida no item 4 a. 

Mesmo que tenha sido detalhada nos padrões de processo, é 

prudente sua inclusão, salientando assim a interligação dos 

padrões. 

Quanto ã sugestão de incluir "abertura para inovar. 

reformular, adequar etc. 

dos requisitos básicos> 

nas funções do enfermeiro" <item 5 

parece-nos ser redundante. pois 

quando se está exercendo as funcões administrativas e 

assistenciais, estes aspectos já estão implicitos. 

A especificação na interpretação do padrão estrutural 

V, de que a utilizacão dos materiah; deve ser testada, não é 

pertinente pois o controle já envolve a observacào quanto ao 

funcionamento do material. No que se refere a afirmacão que 

a"padronizaçào deve levar em conta o procedimento cirúrgico", 

houve uma preocupação nossa com este aspecto. explicitado no 

i tem 2. 2. 
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A inclusão de: riscos relacionados com o pessoal'' no 

item 3 do mesmo padrão, tem procedência, pois não ocorreu 

explicitacão de um item especifico. Ao elaborarmos este 

padrão. houve uma intencão implicita, relativa a este 

aspecto, que pode ser observada quanto às referências 

bibliográficas citadas no próprio item 3, ao se referir a 

controle. manutenção. manuseio e condições seguras do 

material. 

Sugere-se então a inclusão de um i tem - dl com a. 

seguinte redação os riscos relacionados ao pessoal, por 

ocasião do seu manuseio". 

No que se refere aos Padrões do Processo da 

Assistência de Enfermagem. as deficiências relacionadas no 

quadro 2, levam a várias consideracôes. 

Quanto ao padrão I. a falta de referência à eliminacão 

intestinal é extremamente importante e pertinente. devendo 

ser acrescida. O i tem n.ão foi desconsiderado, mas sim. não 

referido, tendo em vista que no instrumento 1 parte A. houve 

referência ao aspecto de preparo envolvendo a lavagem 

intestinal. Consideramos após uma reavaliacão. q~.:te a 

eliminação de vômitos também não ficou especificada devendo 

ser acrescentada. Estes dados já foram abordados por 
77 100 

JOUCLAS e pela própria pesquisadora ,tendo sido um lapso 

<por ocasião da datilografia e posterior revisão). 
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A especificação de higiene bucal. considerada como 

desnecessária por urna enfermeira. atérn-se ao fato de que deve 

existir urna preocupaçSo com a higiene rigorosa da cavidade 

bucal. tendo em vista que a introducão de sonda endotraqueal 

realizada pela boca nas anestesias gerais. levam germes desta 

região para a traquéia. Esta sondagem pode causar 

traumatisrnos na parede da traquéia, podendo ocasionar 

infecções de acordo com o tipo de germe existente no local. 

A higiene bucal deve ser avaliada pois dependendo das 

condicões dentárias do paciente. faz-se necessário a 

indicacão de bochechos com soluções 

melhorar as condicões assépticas da boca. 

antissépticas para 

A falta de clareza quanto aos fatores de risco do ato 

anestésico cirúrgico <referida por 2 enfermeiras) r..ostra que 

não houve entendimento qu.anto a sua inclusão no i tem d ao 

próprio paciente submetido à terapêutica cirúrgica". A 

análise destes fatos. leva a proposição de um item e> ao 

ato anestésl.co cirúrgico'' 

requisitos e não clareza. 

para maior especificidade dos 

o fator de risco relativo ao ambiente ffsico, 

levantado corno não ::;endo problema de enfermagem. deve ser 

entendido e considerado como problema de enfermagem, tendo em 

vista que os riscos ffsicos ou químicos ligados ao ambiente 

têm urna relação direta corn o pessoal e com o paciente, se 
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considerarmos as complicações que podem ocorrer. por exemplo. 
1.29 e 106 

em uma infecção pós-operatória 

Quanto ao padrão do processo II. o item 1.4 

considerado desnecessário por estar incluido no 1. 3. ao 

nosso ver. deve ser mantido. Durante o desenvolvimento das 

tarefas de enfermagem existem aquelas em que o paciente tem 

participacão direta. devendo-se analisar que tipo de 

participação pode ser exigida do paciente. dependendo de suas 
75 

condicões fisicas e psiquicas 

A sugestão quanto ao detalhamento do item 1. 3 e 3. 

deve ocorrer. mas nas rotinas de enfermagem. após 

posicionamento do grupo sobre a questão. 

Consideramos que os itens 1 e 2 dos requisitos 

básicos. devem ser mantidos corno um processo menta.l 

<envolvendo análise de dados} para facilitar o trabalho da 

enferrnei r a. Seu registro, implicaria em nova listagem. que 

tornaria cansativo e repetitivo o processo de levantamento de 

problemas. A própria prescricão de enfermagem garante o 

registro e a avaliação quanto d eficiência ou não da análise 

dos problemas levantados. A análise de trabalhos envolvendo 

o processo de enfermagem em centro cirúrgico. mostra que 

alguns. registram a fas·e de análise. envolvendo o diagnóstico 
1.89.92 e 130 

e metas a serem alcancadas 

nosso ver longos 
48 e 56 

regi~.trarn 

e pouco 

<o que os torna ao 

práticos) e outros não 
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Quanto ao padrão do processo rrr. a definição das 

fases do transoperatório na declaracão não é pertinente. 

tendo em vista que a interpretacào é que deve especificar os 

aspectos da declaracão e sendo que isto ocorreu. 

Ao nosso ver não é prudente ter sido considerado fora 

de coinpetência da enfermagem a ·· verificacão do tipo de 

anestésico utilizado. conexões e fixacões relacionadas ao 

aparelho de anestesia". O pessoal de enferrnemagem deve 

acompanhar o ato anestésico-cirúrgico e ter controle sobre os 
56. 72 e 116 

acontecimentos relativos ao paciente ( podem 

ocorrer por exemplo. desconexões ou má posicionamento das 

tubuladoras por ocasião da movirnentacão do paciente). 

O item 6.1 d. relativo à observação e avaliação 

continua do paciente quanto. às funcões "de per fusão 

tis sul ar" é mais abrangente que a sugestão "perfusão 

periférica". A perfusão tissular envolve a análise das 

condições do paciente . relativas a perfusão nos tecidos. 

envolvendo áreas de isquemia. falta de pulsos periféricos. 
68 

além da observação de cianose de extremidades e pré-labial 

A ordem dos requisitos básicos deve ser mantido pois ao 

nosso ver. a colocação do requisito 7 na ordem do 2. como foi 

sugerida implicaria em mesclar aspectos relativos à 

assistência direta de enfermagem (item 2> com aspectos 

relatl.vos a determinacão de tarefas <7,7.1.7. 2 e 7. 3> 
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O termo contínuo, no tex·to, tem conotacão de 

constante, envolvendo a implementação do planejamento com os 

vários aspectos envolvidos. Quanto ao termo contínuo fazer 

parte do controle. não é coerente, pois existe: controle 

períodico e controle sistematizado. O controle refere-se a 

funcãb administrativa de avaliar e regularizar o 

desenvolvimento das atividades para garantir o cumprimento do 
120 

plo.nejamento 

Com relação aos Padrões de Resultados, foram poucas as 

especificações quanto a existência de deficiências <quadro 3) 

Quanto ao padrão I. há pertinência na interpretação da 

declaracão, pois a interpretacào especifica aspectos básicos 

que envolvem a declaracão estando portando condizente com o 

proposto. 

O termo "paciente cirúrgico" parece ser o mais 

especifico, pois envolve o individuo no periodo pré-. trans 
76 e 100 

e pós operatório 

A falta de clareza, referida quanto ao item 6. 2. do 

mesmo padrão. poderia realmente ser melhorada, com o 

acréscimo de ''por meio da análise da avaliação dos pacientes 

sobre os cuidados recebidos no transoperatório". 
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2 COMENTARIOS RELATIVOS AO AJUIZAMENTO DOS 

INSTRUMENTOS. 

A análise dos resultados apresentados na tabela 

18. relacionada ao instrumento 1 <ficha de avaliacão pré

operatória de enfermagem> , denota que houve aprovação do 

mesmo pela maioria das enfermeiras. tendo em vista que o 

percentual médio de respostas positivas foi de 85.91(:)% para a 

parte A e 91.67% para a parte B. 

Quanto à tabela 19, envolvendo a necessidade de 

alterá-lo. observa-se para a parte A e B percentuais médios 

de 69.23% e 79.48% de respostas negativas. em contraposião 

ao de 25.64% e 15,38% relativos às resposta afirmativas. 

O instrumento 2 <ficha de controle de enfermagem no 

transoperatóriol apresentou segundo a tabela 20, percentual 

médio de 91.1(:)3% e 89.74%_ para a parte A e B respectivamente e 

o 3 (fich~ de controle de enfermagem no perfodo de 

recuperacão pós-anestésical de 94.23% e 95.51%, o que 

permite a afirmacão de aprovaçào dos dois. pela maioria das 

enfermeiras. 

As tabelas 21 e 23. possibilitam verificar que para 

os 2 instrumentos <2 e 3> houve um fndice de respostas 

negativas, relativas à necessidade de alteracão, superior ao 

de respostas positivas. tanto para a parte A< 87.18% contra 
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7,69% e 79.48% contra 15.38%1 quanto para a parte B 176,92% 

contra 17,95% e 79.48% contra 15,38%1, o que é corrente com a 

aprovação acima declarada. 

O instrumento 4 (ficha de avaliação de enfermagem 

pós-operatória> obteve porcentluüs médios de respostas sim. 

bem semelhantes para a parte A e B 194.23% e 94,87% 

respecti vamentel , denotando elevado nf vel de acei tacao 

I tabela 251. As respostas não, quanto à proposição de 

alterações no instrumento. foram em número superior às sim. 

conforme dados da tabela 26 lporcentual médio de 74.36%1 o 

que confirma a aprovação do instrumento pela maioria das 

enfermeiras. 

Com relação ao instrumento 5. os dados da tabela 27 . 

. mostram que as partes B e C, obtiveram os percentuais médios 

mais altos de aprovação, 98,72% e 99,36%, se comparados com 

os outros instrumentos; a parte A obteve o percentual médio 

de 92.03%. Houve ocorrência de respostas negativas superior 

as positivas 184,61% contra 15,40%1 

do instrumento. 

com relação ã alteracão 

Quanto aos quadros 4, 5 e 6, sua análise permite 

afirmar que de um modo geral. 

envolvendo as deficiências e 

as observações realizadas 

alteracões. foram poucas. 

considerando-se que foi fornecido apenas uma orientação 

geral às enfermeiras antes do ajuizamento, sem explicitações 

sobre a importância dos itens e motivos de sua inclusão. Este 
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fato, permite-nos inferir. que os instrumentos tiveram muito 

boa aceitacão. tanto quanto ao conteúdo. quanto d forma de 

apresentacão proposta. o que pode ser confirmado pelos dados 

quantitativos apresentados anteriormente. 

A análise dos quadros. mostra que a falta de rotina 

sobre o preenchimento do instrumento,<nâo objeto do trabalho> 

envolvendo explicac6es sobre o seu conte~do de uma forma mais 

detalhada. provocou algumas dúvidas quanto a clareza. que 

podem ser sanadas com a rotina especifica. 

Algumas observac6es foram realizadas de forma muito 

vaga. dificultando o entendimento e aproveitamento da 

informação < Ex: modificar todo o instrumento 1 por ser longo 

e inviável>. Neste caso. quais os itens desnecessários? Que 

itens deixar e quais suprimir? 

Quanto ao quadro 4 na sua parte A. cabe comentar que 

ao nosso ver. não deve ocorrer a inclusão de um quadro para 

pré-anestésico. anos de 

instrumento pré-operatório proposto 

estágio de enfermagem em centro 

aplicacão 
77 

por JOUCLAS 

do 

no 

cirúrgico. observamos 

~ue por ocasião da visita pré-operatória. na maioria das 

vezes. ainda não existe prescricáo quanto ao pré anestésico, 

o que torna pouco prática esta ticagem. Devem ser 

observados os efeitos do pré-anestésico sobre o paciente 

( nível de a tencão. estado emocional. condicões de P. PA. R.> 
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proposicão implici ta no instrumento 2. parte A. 

181. 

Esta é a 

Com relacão a retirada da coluna sim e não no item 27 

e 28. do instrumento 1. parte A. não é pertinente. tendo em 

vista que envolve a avaliacào da existência ou não de um 

problema de enfermagem relativo a anestesia e posicionamento 

e a especificacão do tipo do problema. 

No que se refere a forma de preenchimento do item 12 

! regulacão hormonall . 13 ! regulacão hidroeletroli tica> e 

15 !imunológica> e a supressão do 12. cabe esclarecer sua 

importância. utilizacão e a necessidade de mantê-los. 

A regulacào horrnonal deve ser questionada. através de 

consulta ao prontuário. para detectar patologias específicas. 

como por exemplo.hipo e hipertireoidismo, ou distúrbios que o 

próprio paciente possa referir. No caso de mulheres, é 

importante a observação quanto à menstruação, pois dependendo 

da cirurgia, pode haver motivo para sua suspensão <cirurgias 

ginecológicas. por exemplo>. 

Pode-se avaliar as condiç6es hidroeletroliticas do 

paciente. através de urna correlação de outros aspectos como: 

função renal. eliminações <diarréia e vômitos excessivos>. 

A deteccão de problemas imunológicos corno 

hipersensibilidade a solucões químicas, medicamentos etc. é 

necessária para a profilaxia de complicacões pré, trans e pós 
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operatória PANZA detectou vários problemas ligados a 

este aspecto por ocasião de visita pré-operatória de 

enfermagem. Outros problemas também podem estar envolvidos, 

como por exemplo. doencas imunológicas < AIDS e Lu pus 

eri tema toso>. 

A intencão de reunir .vários dados num único 

instrumento, prejudica até certo ponto. a distribuicão dos 

itens. dificultando suas especificacões. O espace relativo 

a tipo de lesões deve ser anotado junto com região ou então. 

pode-se reduzir o espaço do tópico íntegro. manchas e lesões 

pela metade, no sentido horizontal, por ser necessário apenas 

ticar a ocorrência de um ou outro aspecto. Neste novo espaço 

coloca-se local <ao invés de região>,' sobrando um espaço para 

especificações do tipo de lesão. 

Quanto às alteracões propostas relacionadas a parte B 

do instrumento 1 <avaliacão de problemas sócio-culturais do 

paciente> . as deficiências apresentadas não têm ao nosso ver 

importância relevante. €mvol vendo apenas esclarecimentos. 

Parece-nos não pertinente ao item 2. a inclusão do "familiar 

a ser avisado" . pois este dado deve constar do prontuário do 

paciente <ficha de internacão>. 

O tipo de profissão refere-se a sua especificação. 

pois nem sempre o indivíduo exerce a ocupacão especifica de 

sua profissão. As perguntas 7 e 8 se completam. 
82 

sido testadas em dois trabalhos ( KA11IYMIA e PANZA 

já tendo 
100 

) . 
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Quanto ao estado civil, pode-se afirmar que existe 

pertinência quanto a este dado nesta fase, tendo em vista o 

tipo de preocupacão 

apresentar por ocasião 

com a familia que o 
25 

da internação PANZA 

individuo pode 
100 

detectou 

que os problemas mais citados pelos pacientes no pré-

operatório, em ordem de prioridade relacionam-se a: falta da 

familia ( 20, 28%) , preocupação com a familia ( 20 '28%) ' 

seguidos de medo da anestesia <14.87%> e medo da cirurgia 

( 13 '52%> . 

o instrumento 2. relacionado ao período 

transoperatório, recebeu algumas observações quanto a 

acrescentar alguns itens no seu conteúdo. 

No que tange a acrescentar rnedicacão pré-anestésica. 

já foi esclarecido anteriormente <instrumento 1. parte A>. 

Não houve referências a antissépticos utilizados, por 

se tratar de um tópico que atualmente deve ser padronizado. 

para facilitar o controle.de infecção pós-operatória. Deve-

se anotar em observacôes, nos casos que não seguem a rotina. 

Após o i tem sangue ( no tópico 4 l , há espaco livre para 

os derivados. devendo ser especificado o tipo e a quantidade 

administrada. 

Quanto a suprimir o nome dos anestésicos e 

medicamentos auxiliares. acreditamos que a forma proposta 

facilite o registro. tornando-o mais rápido. 



184. 

estabelecer os tipos. de acordo com o hospital que pretende 

utilizar o instrumento. 

Na parte B. o item tipo de peca retirada. parece-nos 

deve fazer parte dos dados a serem preenchidos no livro de 

protocolo. de acordo com o local a ser enviado. 

Para aumentar o espace do item intercorrências. pode-

se deixar livre. sem especificacão do período. 

Com relacão ao instrumento 3. envolvendo o periodo 

pós-anestésico. na parte A foram citadas duas deficiências 

relacionadas a espace. mas de forma vaga. não 

possibilitando comentários. 

Quanto a subjetividade do item 4. estes tópicos já 

foram utilizados em outro instrumento. sem problemas de 
108 

compreensão 

A especificacào de drenos de tórax e KHER foi 

realizada com o objetivp de dirigir a atencão para o tópico. 

porque a experiência nos mostra que a checagem. ocorre em 

maior porcentagem. do que quando se tem que escrever. 

No que se refere a parte B. os itens infusões. 

resultado de exames e balance hidrico, devem ser anotados nos 

cuidados prestados e a checagem de dados relativos a 

infusões. deve ser realizada na prescricão médica. 
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A colocacão dos sinais vitais pré-operatórios parece-

nos adequada. tendo em vista que servem também corno 

referencial. para a alta anestésica. 

Quanto à sugestão de suprimir a prescricão para as 

duas primeiras horas. colocando-a dentro da evolucão. parece-

nos indevida. se considerarmos que a prescricão envolve urn 

roteiro sobre os cuidados a serem prestados e a evolucão. 

é um relato das rnudancas ocorridas, envolvendo urna avaliacão 
75 

dos cuidados prestados 

Talvez se possa dividir igualmente os espaços. 

distribuindo o primeiro para cuidados prestados. o segundo 

para evolucão e o último. para a prescrição. Assim. seria 

facilitado o manuseio e o atendimento à solicitacão de outra 

enfermeira. 

O tempo de uma hora e quarenta e cinco minutos foi um 
108 

tempo considerado adequado por POSSO quanto testou a 

utilizacão desta parte do instrumento em um número de 40 

pacientes. Entretanto. este tempo poderá ser a1;mentado, de 

acordo com as características do hospital que irá aplicá-lo. 

A análise de tabela 24. permite verificar que houve 

urna aceitacão dos instrumentos. como modelos operacionais da 

assist~ncia de enfermagem no transoperatório. superior à 92~ 

Quanto aos dados relativos ao quadro 5, envolvendo as 

alteracões propostas para o instrumento 4. parece-nos 
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importante ressaltar a observacão quanto à sugestão de 

transformacào 

instrumento 

possivel. 

a 

do 

ser 

Este 

instrumento 

preenchido 

fato é 

4. 

pelo 

parte A em um 

paciente. quando 

importante e deve ser 

considerado, tendo em vista que ·já ti vemos oportunidade 

de observar este tipo de preenchimento em hospitais que 

recebem pacientes de um nivel sócio econômico elevado. A 

discordância atem-se. apenas ao fato de não se questionar e 

conversar com o paciente após este preenchimento. o que 

pode ser 

tendo em 

observado em hospitais que utilizam este recurso. 

vista a inexistência de avaliacào pós-operatória 

sistematizada. 

Quanto à parte B do instrurnento 4, consideramos 

pertinente completar o item 3 com o tipo de analgésico. o que 

deve ser estendido então para o item 4, referente a sedativo. 

Pode ser reduzido o espace de sim e não por S e N e 

acrescentar. nome. 

Não consideramos que exista duplicidade referente 

a queixas de dor Citem 2> e presenca de dor (item lll. O item 

2 refere-se a dor em geral e o outro. especifica o 

local e tipo, tendo em vista os problemas que podem ocorrer 

relacionados a posicionamentos indevidos. compressões etc. 

Quanto ao quadro 6. relativo ao instrumento 5 que 

envolve a avaliacão de assistência prestada ao paciente no 

perioperatório. poucas foram as divergências referidas. Há 



que se considerar que a sua correlação com a tabela 
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27. 

denota uma coerência quanto ao ajuizamento, pois foi o 

instrumento que 

para a parte B 

obteve maior percentual médio de 

( 98, 72%> , parte C < 99. 36%> 

equivalente a outros. na parte A <91.03%>. 

aprovação 

e nfve! 

Ocorreram referências quanto à clareza dos itens 3. 

10, 21 e 22 da parte A. Ao nosso ver, a palavra indícios do 

quesito 3 não foi entendida, podendo ser substituída por 

registros. 

Os outros quesitos parecem envolver problemas não 

relativos à clareza e sim em como verificar os dados nos 

registros. Estes dados podem ser coletados na papeleta. 

observando-se as rotinas de trànsporte estabelecidas. pela 

supervisão e análise da assistência prestada. 

Quanto a suprimir o item 34 da parte C. referente a 

controles. bacteriológicos no centro cirúrgico. consideramos 

inadequada a colocação. tendo em vista as normas brasileiras 

relativas ao tratamento 
19 

assistenciais 

do ar em unidades médico-
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V - LIMITACOES E RECOMENDACOES 

Há que se destacar que esta proposta é uma formulacão 

teórica. não existindo sua efeti vadio na prática. 

Assim. as limitações referentes a proposta dos padrões 

e dos instrumentos, prendem-se principalmente ao fato do 

ajuizamento envolver apenas a avaliacão teórica da mesma. 

pois não foi testada formalmente na prática, em relacão à 

sua adequacão, validade e viabilidade. 

As recomendacôes neste trabalho relacionam-se com a 

experirnentacão dos padrões e instrumentos na prática. 

considerando a possibilidade de sua utilizacão na organizacão 

de centros cirúrgicos. na implementação e no controle da 

assistência de enfermagem prestada. 

Os padrões e instrumentos propostos não são 

formulações absolutas,. devem ser aplicados na prática de 

enfermagem. no intuito de torná-los mais precisamente 

adequados as situacôes reais. 

Ressalta-se também, que os padrões propostos sejam 

utilizados como ponto de partida para a elaboreacão de guias 

de procedimentos técnicos para assistência de enfermagem em 

centro cirúrgico. 
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VI - CONCLUSOES 

A análise dos resultados obtidos permite inferir as 

seguintes conclusões. 

1 - Os padrões de 

propostos, foram aceitos 

enfermagem em 

pela maioria 

centro cirúrgico 

das enfermeiras, 

corno g1..üas das ac5es de enfermagem e base para avaliacão da 

assistência perioperat6ria. 

2- Os instrumentos 1. 2 e 3 foram aceitos pela 

maior i a das enfermeiras, corno i nstru.mentos que auxi 1 iam a 

. operacionalizacão dos padrões, na prática de enfermagem. 

3 - Os instrumentos 4 e 5 foram aceitos pela maioria 

das enfermeiras, como instrumentos que subsidiam a avaliacào 

da assistência de enfermagem prestada ao paciente no período 

perioperat.ório. 

4 -O ajuizamento proposto permitiu a avaliacão dos 

padrões de 

instrumentos 

enfermagem em centro cirúrgico e dos 

para sua operacionalizacão, favorecendo o 

levantamento de algumas deficiências e medidas corretivas. 
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VII - RESUMO 

Este estudo refere-se a proposta de padrões de 

enfermagem em centro cirúrgico e de instrumentos para sua 

operacionalização. Sua elaboração tem como objetivos 

básicos: a definição de padrões de enfermagem em centro 

cirúrgico, para nortear as ações de enfermagem e avaliação da 

assistência no período perioperatório, a estruturação de 

instrumentos que auxiliem a operacionalizacão desses padrões 

na prática e o estabelecimento de outros. que subsidiem a 

avaliação da assistência de enfermagem no período 

perioperatório. Foram definidos três tipos de padrões: os 

estruturais, compreendendo 6 padrões, os do processo de 

assistência de enfermagem, envolvendo 4 e os de resultados. 

composto por 3. Os instrumentos elaborados para a 

operacionalizacão dos padrões, são em número de três (1, 2 e 

3>, com duas partes distintas cada um (PARTE A e B> e os de 

avaliação da assistência, em número de 2. sendo que o número 

· 4 apresenta parte A e B e o 5. A. B e C. Tendo em vista a 

avaliação dos padrões e instrumentos propostos com a 

finalidade de detectar possiveis deficiências e propor 

medidas corretivas. foram elaborados questionários que foram 

respondidos por enfermeiras especialistas em centro 

cirúrgico, para a realização do ajuizamento da proposta. 

Este ajuizamento foi realizado, considerando-se a adequação, 
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clareza. especificidade, objetividade. validade e viabilidade 

dos padrões e instrumentos. 

inferir 

aceitos 

Com base nos resultados do ajuizamento. pode-se 

que 

pela 

os padrões e instrumentos 

maioria das enfermeiras. 

propostos, foram 

Foram apontadas 

algumas deficiências e sugeridas medidas corretivas e estas. 

analisadas. 
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VIII - SUMMARY 

This work concerns to the proposition of nursing 

standards in operating roorn and the instruments for their 

efficiencY. The work ellaboration has as basic goals: the 

definition of nursing standards in operating room to guide 

the nursing activities during the perioperative time, the 

instrurnent organization that may produce the efficiency 

of these practice standards and the establishment of others 

which rnay help the nursing assistance's evaluation during 

the perioperative period. There hinds of standards were 

defined, structural with 6 standards, standard process 

wi th 4 and the standard resul ts forrne·d by 3. The instruments 

3> prepared for the standards efficiency are theree <1. 2. 

and each one has two differente parts <PartA and Bl and the 

that 

A. B 

assistance's evaluation standards are two considering 

the number 4 is divided into part A and B and number 5 

and C. For having a 'successful judgement of the proposal, 

questions were prepared in order to get the specialist 

nurses'answers in operating roorn considering the evaluation 

of the standards and the instrurnents proposed with the 

objetive of rnaking known some defficiencies and to propose 

correting actions as well. This judgement was gotten 

considering the adequacy clearness, specification. 

objectivity, vality and possibility of the standards and 

instrurnents. Based on the judgernent results we rnaY infer 
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that the standards and the instrurnents proposed were accepted 

by most of the nurses. Some defficíencies and correctíng 

actíons were pointed and these analysed. 
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ANEXO I 

QUESTIONARIO A - IDENTIFICACAO DO PARTICIPANTE E ORIENTACOES 

NOME: -------------------------------- SEXO _______ IDADE _____ _ 

GRADUADA NO ANO DE: ----·----------------------------

1. CARGO E/OU FUNCAO ATUAL----------------------------------

2. INSTITUI Cl\.0: ----------------------------------------- ___ _ 

3. TEt1PO DE TRABALHO NA INSTITUICAO ATUAL NA AREA DE C. C. 

1 -< 2 anos [ ] 2 -1 3 anos [ ) 3 -1 4 anos [ ] 

4 -l 5 anos [ ] 5 -1 6 anos [ ] 6 -! 7 anos [ ] 

7 -! 8 anos. [ ] 8 -1 9 anos [ ] 9 -i 10 anos [ ] 

mais de 10 anos [ ] 

4. TEMPO DE EXPERIENCIA NA AREA DE CENTRO CIROHGICO. 

1 -< 2 anos [ ] 2 -i 3 anos [ ] 3 -l 4 anos [ ) 

4 -i 5 anos [ ) 5 ..j 6 anos [ ] 6 -l 7 anos [ ] 

7 ..j 8 anos [ ] 8 -1 9 anos [ ] 9 -i 10 anos [ ] 

mais de 10 anos [ ] 

5. EXPERIENCIAS ANTERIORES 

5.1. COMO DOCENTE SIM [ 1 Se afirmativa. cite até 3 
<Nível Superior> NAO [ ] áreas, considerando as de 

maior tempo de atuacao. 
AREA ____________________ _ 

AREA ____________________ _ 

AREA--------~------------

No ANOS 

No ANOS 

No ANOS 

5. 2. COMO ENFERMEIRO SIM [ J Se afirma ti v a , c i te até 3 
NAO [ ] áreas. considerando as de 

maior tempo de atuacão. 
AREA ____________________ _ No ANOS 
AREA ____________________ _ No ANOS 

AREA -------------------- No ANOS 



213. I 

ORIENTACOES 

Ao preencher os formulários. analisar os diferentes 

aspectos considerando os itens abaixo relacionados e sua 

definicão de termos. 

1. 

2. 

ADEQUACAO 

CLAREZA 

- relaciona-se à conformidade ou 

ajustamento entre a teoria e a 

prática. 

- refere-se à nitidez da declara 

cão, a sua facilidade de en

tendimento. 

3. ESPECIFICIDADE - entenda-se como qualidade do 

4. OBJETIVIDADE 

5. VALIDADE 

6. VIABILIDADE 

que é especifico. exclusivo. 

- significa qualidade que se 

relaciona ao atendimento do 

propósito que 

atingir. 

se pretende 

relaciona-se à condicão de vá

lido, legitimo e de valor. 

- considera-se o que é possível 

de ser exequivel. realizável 

ou executável. 
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QUANTO AOS PADROES: 

PADROES - são modelos que servem como 

unidade de referência, como 

guias da ação e base para 

avaliacao. 

8. PADROES ESTRUTURAIS - são modelos que devem pro-

porcionar uma unidade de 

referência para a estrutura de 

trabalho na qual os cuidados 

de enfermagem vão ser desen

volvidos. Incluem diretrizes 

para as ações de planejamento, 

organização, direção, controle 

e coordenação das atividades. 

9. PADROES DO PROCESSO - são medidas que devem pro-

porcionar uma unidade de 

referência para a prestação de 

assistência de enfermagem. 

Incluem 

acões 

a determinação das 

específicas de 

enfermagem que devem ser 

executadas, com relacão ao 

paciente no período 

perioperat,ório. 
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10. PADROES DE RESULTADOS - focalizam os efeitos dos 

cuidados de enfermagem sobre o 

paciente e servem de base para 

a avaliacão da assistência 

prestada. 

QUANTO A FORMA DE ELABORACAO PROPOSTA PARA OS 

PADROES. CONSIDERE: 

11 - DECLARACAO 

12 - INTERPRETACAO 

- envolve uma sentenca afirmati

va que expresse com clareza e 

objetividade urn pensamento. 

que serve corno referência para 

guiar as acões e avaliá-las. 

- especifica os aspectos que en

volvem a declaracão. devendo 

ser escrita sob a forma de 

principio. norma ou diretriz. 

13 - REQUISITOS BASICOS - referem-se à determinação 

dos tipos de dados que devem 

ser considerados. coletados ou 

seguidos para se alcancar o 

padrão proposto. Pode sugerir 

informacões sobre a<s> diver

sa(s) forma<s> de antingi-lo. 
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ANEXO II 

QUESTIONARIO B - PARA AJUIZAMENTO DOS PADROES PROPOSTOS. 

1. Avalie cada padrão proposto, considerando. os 

aspectos explicites nos quadros I. II e III. 

Caso assinale a resposta não. especifique no 

espaco correspondente à observações. a deficiência 

encontrada. 

2. Os padrões de enfermagem propostos podem ser 

considerados como unidade de referência. como gu.ias 

de acão e base para avaliacão da assistência de 

enfermagem? 

SIM [ ] NAO [ 1 

Quanto aos padrões propostos. especifique no quadro 

abaixo. a necessidade ou não de alteracão de algum 

aspecto. 

ALTERACAO ; ACRES ; SUPRI : t10DI 
: CENTAR: MIR : FICAR 
:-------:-------:--------

PADRAO : S N S N s N 

ESPECIFICAR 

ASPECTOS 

' ------------------, 
ESTRUTURAIS 

---------------!------- ------- -------- ------------------
: PROCESSO 
!---------------:------- ------- --------:------------------
' ' ' ' : RESULTADOS 
' ' ' ·---------------'------- -------'--------'------------------



QUADRO I - AJUIZAMENTO DOS PADROES ESTRUTURAIS CONSIDERANDO: 

~ 
ESPEC!F.!. OBJETlV.!. 

VALIDADE PA ADEQUAÇAO CLAREZA 
f-go~ DADE 

ORAO N~O ·- NAO SIM NAO s sm .1.!!l _!!AO_ Sl!1 NAQ_ SIM 
I DECLARAÇAO 

INTERPRETAÇAO 

REQUISITOS 

li DECl.ARAÇAO 
- -- --,_ 

HITERPRETAÇAO 

REQUISITOS 
-- --

li I DECLARAÇAO 
·----

HITERPRETAÇAO 

IIEQUISITOS 
-- -- -- --

IV Dt:CLARAÇAO 

lllTERPRETAÇAO 

REQUISITOS 
---1-

v DECLARAÇAO 
---

INTERPRETAÇAO 

REQUISITOS 

VI DEC!.t,RAÇAO 
f-- -- -- -·--1- --f--- -

lt/TERPHC:TAÇAO 

EEQU1SI1DS 
-- -- ----- --- --

VIABJLI-
DADE 

SJM NÍÍO 

- f-· 

-- --

OBSERVAÇOES 

N 
>--' 
-.I 

H 
H 



PA 

~ DR.\0 
s 

DECLARAÇÃO 

I INTERPRETAÇÃO 

REQUISITOS 

DECLAR,\ÇÃO 

II INTERPRETAÇÃO 

REQUISITOS 

DECLARAÇÃO 

Ill INTERPRETAÇÃO 

REQUISITOS 

I IV DECLARAÇÃO 

INTERPRETAÇÃO 

REQUISITOS 

QUADRO II ·· AJUIZAMENTO DOS PADROES DO PROCESSO CONSIDERANDO: 

ADEQUAÇÃO CLAREZA ESPECIFI OBJETI 
VALlDADE 

VIABILI O B S E R V A Ç Õ E S 
CIDADE- -VIllAIJE DAIJE 

SUl NÃO SUl NÃO SUl NÃO SIM NÃO SHI NÃO SIM NÃO 

---

. 

-- -----

"' >-' 
o:> 

H 
H 

-



PA ·~ D&\o 
ITENS 

' 
· DECLARAÇÃO 

I INTERPRETAÇÃO 

REQUISITOS 

DECLARAÇÃO 

li INTERPRETAÇÃO 

REQUISITOS 

I DECLARAÇÃO 

lll INTERPRETAÇÃO 

REQUISITOS 
-

QUADRO III - AJUIZAMENTO DOS PADROES DE RESULTADOS CONSIDERANDO: 

ADEQUAÇÃO CLAREZA ESPECifl OBJETl VApDADE VIABILI O B S E R V A Ç 0 E S 
CIDADE V IDADE DADE 

-
SUl NÃO SIH NÃO SUl NÃO SUl NÃO SUl NÃO SIM NÃO 

= 

--

-

-- -----

"' .... 
-"' . 

H 
~ 

I 
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ANEXO III 

QUESTIONARIO C PARA AJUIZAMENTO DOS INSTRUMENTOS 

PROPOSTOS PARA OPERACIONALICAO DOS PADROES. 

< 1. 2 e 3> 

1. Avalie cada instrumento proposto. de acordo com os 

aspectos explícitos nos quadros IV. V e VI. 

Caso assinale a resposta não, especifique no espa-

co eorrespondente á observações, a deficiência en-

centrada. relacionando o item do instrumento. 

2. Os instrumentos propostos, podem ser considerados 

corno modelos operacionais da assistência de enfer-

magem no transoperatório, tendo em vista os padrões 

estabelecidos? 

J NAO [ J SIM [ 
PORQUE? Considere se os itens abaixo. favorecem a 

operacionalizacào da assistência devida à: 

- Sistematização do levantamento de dados e dos 
problemas de enfermagem e seu registro? 

SIM [ ] NAO [ J 

-.Sistematização dó seu planejamento e seu registro? 

SIM [ ] NAO [ J 

- Sistematização dos registros dos procedimentos 
executados no período transoperatório? 

SIM [ ] 

Avaliação das 
regularização? 

SIM [ ] 

Outros. 

NAO [ J 

ações de enfermagem e sua 

NAO [ J 
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3. Quanto aos instrumentos propostos. considere a 

necessidade ou não de alteracao de algum aspecto. 

e anote no qqadro abaixo. 

ALTERACAO' ACRES- : 
CENTAR : 

• 

SUPRI 
MIR 

--------~--------
INSTRUMENTO S ~ N ~ S : N 

• --------'--------

PARTE A 
l _________ _ 

PARTE B 

------------·--------
PARTE A 

2 _________ : ________ , _______ _ 
• • 

PARTE B : 

• ------------·--------
PARTE A 3 __________ : _______ _ 

PARTE B : 
• 
• 

.. 
I I I I 

MODI 
FICAR 

S : N 

'------------·--------•--------•--------

ESPECIFICAR OS AS-: 
PECTOS RELACIONA-: 
DOS AO INSTRUMENTO: 

• -------------------' • 
• 

• -------------------' 

• -------------------' 

• -------------------' 

• -------------------' 



~ 
p 

A CONTEÚDO 

R 

T FORMA· DE 
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QUADRO IV - AJUIZAMENTO DO INSTRUMENTO 1 (PARTE A e B), CONSIDERANDO: 

ADEQUAÇÃO CLAREZA ESPECI OBJETI VALIDADE VIABILI 
OBSERVAÇÕES FI CIDADE V IDADE DADE -
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QUADRO V - AJUIZAMENTO DO INSTRUMENTO 2 (PARTE A e B), CONSIDERANDO: 

ADEQUAÇÃO CLAREZA ESPECI OBJETI VALIDADE VIABILI - OBSERVAÇÕES FI CIDADE VIDADE DADE 
SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 
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QUADRO VI- AJUIZAMENTO DO INSTRUMENTO 3 (PARTE A e B), CONSIDERANDO: 

ADEQUAÇÃO CLAREZA ESPECIFI OBJETI VALIDADE VIABILI 
CIDADe- V IDADE" DADE- OBSERVAÇÕES 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 
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ANEXO IV 

QUESTIONARIO D PARA AJUIZAMENTO DO INSTRUMENTO 4. 

1. Avalie cada item proposto. de acordo com os aspec
tos explicites no quadro VII. 
Caso assinale a resposta não. especifique no espace 
correspondente à observacões, a deficiência 
encontrada. relacionando o item do instrumento. 

2. O instrumento proposto. pode ser considerado como 
um modelo operacional de avaliação dos cuidados de 
enfermagem prestados ao paciente no transoperató
rio. tendo em vista os padrões de resultado I e II? 

3. 

SIM [ ] 

Caso a resposta 
mo ti v o( s> 

NtíO [ l 

for não. especifique o( s> 

Quanto ao instrumento proposto, considera necessá-
rio: 

a> - acrescentar algum item - SIM [ ] NAO [ ] 

b) - suprimir algum item SIM [ ] Nl\0 [ ] 

c> - modificar algum item - SIM [ ] NAO [ ] 

Caso sim. relacione quais e o porquê. 
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QUADRO VII - AJUIZAMENTO DO INSTRUMENTO 4 (PARTE A e B), CONSIDERANDO: 

ADEQUAÇÃO CLAREZA ESPECI OBJETI 
VALIDADE VIABILI 

VIDADE - OBSERVAÇÕES FI CIDADE DADE 
SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

I 

I I I I 

I I 

"' "' "' 
H 
< 

... 



227. v 

ANEXO V 

QUESTIONARIO E - PARA AJUIZAMENTO DO INSTRUMENTO 5. 

1. Avalie cada indicador proposto. como um índice de 
avaliacão de assistência prestada ldireta e indire
tamente> considerando os aspectos explícitos no 
Quadro VIII. Caso assinale a resposta NAO. 
especifique no espaço correspondente à observações. 
a deficiência encontrada e o nómero do indicador. 

2. Os indicadores propostos. derivados dos padrões. 
podem ser considerados como indices de avaliacio de 
assistência de enfermagem direta e indireta? 

SHl [ ] NAO [ ] 

Caso a resposta for n!o.especifique o( si motivo( si. 

3. Quanto ao instrumento proposto. considera necessá-
rio: 

a> acrescentar algum i tem SIM [ ] NtiO [ ] 

bl suprimir algum i tern SIM [ ] NtiO [ ] 

cl modificar algum item Sit1 [ ] NtiO [ ] 

Caso sim. relacione quais e o porquê. 

4. Os indicadores envolvem todos os padrões 
estruturais. do processo e de resultados? 

SIM [ ] NtiO [ ] 
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QUADRO VIII - AJUIZAMENTO DO INSTRUMENTO 5 (PARTE A,B e C), CONSIDERANDO: 

ESPECI OBJETI VIABILI ADEQUAÇÃO CLAREZA FICIDAUE V IDADE" VALIDADE DADE OBSERVAÇÕES 
SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 
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