
1 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 
FORMAÇÃO DOCENTE INTERDISCIPLINAR NO SUS 

 
 
 

 

 

ALINE FIGUEIREDO FERREIRA 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA PARA 

REALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO REGISTRO DE ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2017 



2 
 

ALINE FIGUEIREDO FERREIRA 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA PARA REALIZAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DO REGISTRO DE ENFERMAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Mestrado Profissional em Ensino na 
Saúde da Escola de Enfermagem Aurora 
de Afonso Costa, da Universidade     
Federal Fluminense, como requisito para 
obtenção do Título de Mestre.       

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora 
 Profª. Dra. Elaine Antunes Cortez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NITERÓI 
2017 

 



3 
 

ALINE FIGUEIREDO FERREIRA 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO ESTRATÉGIA PARA REALIZAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DO REGISTRO DE ENFERMAGEM 

 
 
 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Mestrado Profissional em Ensino na 
Saúde da Escola de Enfermagem Aurora 
de Afonso Costa, da Universidade  
Federal Fluminense, como requisito para 
obtenção do Título de Mestre.       

 
 

Banca Examinadora 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Presidente: Prof.(a) Dr.(a) Orientadora Elaine Antunes Cortez 
 
 
______________________________________________________________________  
Primeira Examinadora: Prof.(a) Dr.(a)Virgínia Faria Damásio Dutra – UFRJ 
 
 
______________________________________________________________________ 
Segunda Examinadora: Prof.(a) Dr.(a) Geilsa Soraia Cavalcanti Valente – UFF 
 
 
______________________________________________________________________ 
Suplente: Dr.(a) Maria da Conceição Samu Pezzi – Instituto Fernandes Figueira 
 
 
______________________________________________________________________ 
Suplente: Prof. Dr. Marcos Paulo Fonseca Corvino – UFF  

 
 
 
 
 

 



4 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatória 
 

Dedico a todos os profissionais de 
Enfermagem que, mesmo diante 
das dificuldades, da falta de 
investimento do governo na saúde, 
da falta de material para trabalhar, 
da ausência de salários em dia, 
desvalorização profissional, e 
tantos motivos que retiram a 
motivação profissional, fazem do 
cuidar uma ARTE.  

 



5 
 

 
Agradecimentos 

 
 

“Agradecer é um gesto de amor. Dizer “muito obrigado” a uma pessoa é tão belo quando dizer 

‘eu te amo’. Quando agradecemos, estamos nos desvencilhando de um dos vícios mais 

perigosos de nosso tempo, a autossuficiência.  

Como é triste alguém pensar que não precisa de ninguém para viver. Então, um gesto de amor 

é dizer ‘muito obrigado’. Agradecer é estar certo que alguém fez a diferença em sua vida.”  

Ederson Iarochevski 

 

Agradeço: 

A Deus por me sustentar, me proteger e fortalecer; 

A minha orientadora, Dra. Elaine Antunes Cortez, que, com leveza e sabedoria, me conduziu 

nesta caminhada, além da paciência e disponibilidade. Ainda, pela sua positividade nos meus 

momentos de desespero, quando acreditava que não ia conseguir. Após a orientação eu estava 

leve e confiante. Você foi mais que uma orientadora, foi uma amiga, orientou para vida. 

Obrigada. Quando eu crescer, quero ser como você; 

Ao Jorge, meu esposo amado, você foi mais que um marido, foi companheiro e amigo.  

Caminhou comigo com tolerância e compreensão; 

A minha Mãe e minha família por aceitar a ausência neste período e sempre me apoiar nesta 

caminhada; 

Às minhas amigas e agora Mestres, Adriana e Lidiane, por fazerem parte da construção do 

conhecimento para o desenvolvimento desta pesquisa. Por darem ombro amigo quando 

encontramos dificuldade. 

À Professora Doutora Geilsa Valente que admiro desde a Graduação em enfermagem, sua 

trajetória profissional foi uma inspiração para mim. Obrigada pelas contribuições durante toda 

a pesquisa; 

À Professora Dra. Virginia Dutra, quem tive o privilegio de conhecer, no início do mestrado. 

Agradeço pelas contribuições, por esclarecer dúvidas e pelo carinho durante todo o Mestrado. 

À amiga Cecília Monnerat, que está sempre disponível para ouvir,  me acolher, ajudar e, 

mesmo longe, se faz perto; 

À amiga Lais Mariano por insistir que eu me inscrevesse no processo seletivo para este 

Mestrado; 

 

 



6 
 

Ao querido Professor Dr. e Amigo André Braga, por me incentivar a fazer o Mestrado e por 

indicar a Professora Dra. Elaine Cortez como orientadora; 

A Professora Dra. Marilda Andrade, por me ajudar no projeto de pesquisa para o processo 

seletivo deste Mestrado; 

Aos colegas de trabalho pelas trocas de plantões em cima da hora, pela paciência de me 

ouvirem falar sobre o mesmo tema várias vezes; 

Aos participantes desta pesquisa que contribuíram para construção de conhecimento e 

melhoria da assistência no Centro Cirúrgico, sem essa contribuição esta pesquisa não seria 

realizada; 

À chefe de Enfermagem do Centro Cirúrgico A do Hospital Federal de Bonsucesso, 

Enfermeira Carla Rodrigues, minha Chefe, por me apoiar nesta pesquisa;   

À Enfermeira Andrea Duarte que me apoiou no início desta pesquisa, pois era a chefe do 

Centro Cirúrgico na época; 

Agradeço a Noemi Braga, por me substituir em Sala de Operação no momento dos Grupos de 

Convergência; 

À amiga Ana Felipe por questionar algumas vezes sobre a importância de mudar os registros 

atuais e me fazer refletir sobre a nossa prática; 

Agradeço a Alina Gomes por adequar a minha escala, possibilitando, assim, minha presença 

nas aulas; 

Quero agradecer em especial a Sueli Sodré (in memorian) que contribui para esta pesquisa, 

mas não pode ver sua finalização, pois, infelizmente, foi vencida pelo câncer; 

A Mariângela Nascimento que participou da primeira fase desta pesquisa, mas foi impedida 

de continuar, pois foi demitida do Ministério da Saúde por ter duplo vínculo. Espero que sua 

reintegração de posse se configure em breve;  

À Educação Continuada do Hospital Federal de Bonsucesso, que, através das Enfermeiras 

Patrícia Britto e Veronica Costa, me apoiam desde a Graduação e me incentivaram a continuar 

pesquisando no Mestrado sobre o Registro de Enfermagem. 

Ao Departamento de Pesquisa do Hospital Federal de Bonsucesso, através da Enfermeira Dra. 

Camila Pureza que contribuiu para minha pesquisa.  Em especial ao Jorge funcionário 

administrativo que me conduziu no passo a passo do pesquisador necessário ao CEP da 

instituição. 

Aos colegas de turma do Mestrado Profissional de Ensino em Saúde (MPES). Cada um 

contribuiu de maneira diferente, não só para construção do conhecimento, mas também com 

ensinamentos e exemplos para a vida.  

 



7 
 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nascimento do pensamento é igual 
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semente há de ser depositada no 

ventre vazio. E a semente do 

pensamento é o sonho. Por isso os 

educadores, antes de serem 

especialistas em ferramentas do 

saber, deveriam ser especialistas em 

amor: intérpretes de sonhos.  

Rubem Alves 
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RESUMO 
 

O estudo traz como temática o Registro de Enfermagem que vem sendo objeto de estudos e 

investigações, dada sua importância na assistência ao paciente. Objetiva identificar os 

principais obstáculos na realização do Registro de Enfermagem e utilizar a Educação 

Permanente em Saúde como estratégia para elaborar, junto com os profissionais de 

enfermagem, soluções para os obstáculos encontrados para realização deste registro. Utiliza 

como Referencial Político a Política Nacional em Educação Permanente em Saúde, como 

Referencial Teórico de Enfermagem Wanda de Aguiar Horta e como Referencial Filosófico 

Paulo Freire, por nos trazer uma concepção de uma educação transformadora. Tratase de um 

estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo pesquisa convergente assistencial. A 

mesma tem o propósito de encontrar alternativas para solucionar ou minimizar os problemas 

que surgem da prática assistencial, sendo o pesquisador parte integrante desta pesquisa em 

seus momentos teórico e prático. Busca ampliar as reflexões dos profissionais sobre a 

importância do registro, na prática assistencial e na qualidade da assistência de enfermagem. 

Como resultado, foi possível perceber que a maioria dos participantes não conhecem a EPS e 

a confundem com Educação continuada, que as principais deficiências estão na elaboração 

dos diagnósticos de enfermagem, implementação dos cuidados de enfermagem e, 

principalmente, na visita préoperatória. Os participantes da pesquisa reconhecem a 

importância do registro de enfermagem, mas o dimensionamento de pessoal de enfermagem 

inadequado interfere diretamente na realização do mesmo, assim como a ausência de 

sistematização da assistência. Considerações finais: o estudo apontou que a EPS pode auxiliar 

na melhora efetiva do registro e, portanto, também na qualidade da assistência e segurança do 

paciente através da aprendizagem significativa, porque abre espaços coletivos de reflexão e 

ação, transformando o profissional em ator reflexivo de sua própria prática. 

 

 

 

 

 

 

Descritores: Educação Permanente, Enfermagem Perioperatória, Melhoria da Qualidade, 

Processo de Enfermagem, Qualidade da Assistência de Saúde, Registros de Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

The study brings as a theme the Nursing Registry that has been the subject of studies and 

investigations, given its importance in patient care. It aims to identify the main obstacles in 

the Nursing Registry and to use the Permanent Education in Health as a strategy to elaborate, 

together with the nursing professionals, solutions to the obstacles encountered in the 

accomplishment of this registry. Uses as National Policy on Permanent Education in Health, 

as a Wanda de Aguiar Horta Theoretical Framework for Nursing and as Paulo Freire 

Philosophical Referential, for bringing us a conception of a transformative education. This is a 

descriptive study with a qualitative approach of convergent care type research. It has the 

purpose of finding alternatives to solve or minimize the problems that arise from the practice 

of care, being the researcher an integral part of this research in its theoretical and practical 

moments. It seeks to broaden the reflections of the professionals on the importance of 

registration, on the care practice and on the quality of nursing care. As a result, it was possible 

to notice that most of the participants do not know the PEH and confuse it with Continuing 

Education, that the main deficiencies are in the elaboration of nursing diagnoses, nursing care 

implementation and, mainly, in the preoperative visit. The research participants acknowledge 

the importance of the nursing record, but the inadequate nursing staffing dimension interferes 

directly in the nursing care, as well as the absence of care systematization. Final 

considerations: the study pointed out that PEH can help in the effective improvement of the 

registry and, therefore, also in the quality of care and patient safety through meaningful 

learning, because it opens collective spaces of reflection and action, transforming the 

professional into a reflexive actor of their own practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptors: Permanent Education, Perioperative Nursing, Quality Improvement, Nursing 

Process, Health Care Quality, Nursing Records. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

  

 1. INTRODUÇÃO 
 

  

 Em 1995, iniciouse a caminhada da pesquisadora no campo da enfermagem como 

técnica, trabalhando em um serviço de atendimento ambulatorial. Em 1998, ocorreu a 

aprovação no primeiro concurso público, de acordo com o qual concretizouse, pela primeira 

vez, a atuação profissional em um Centro Cirúrgico. Com o desempenho dentro de um 

hospital, foi possível perceber que em alguns momentos não era possível dar continuidade à 

assistência de enfermagem devido à falta de registros.  

 Com o remanejamento para enfermaria, percebeuse que essa ausência aumentava e 

que uma simples curva térmica ficava comprometida por falta de registros de horários de 

anteriores. Não era possível compreender a ausência do Registro de Enfermagem (RE), pois o 

considerava muito importante, desde a época do estágio, percebiase que colegas de profissão 

o deixavam de lado. 

 Após alguns anos, novas aprovações em outros concursos públicos aconteceram. Com 

isso, foi possível conhecer outros hospitais, outras esferas de governo, e descobrir que a 

ausência do RE não era uma característica exclusiva do primeiro hospital onde se iniciou a 

atuação profissional. Tal questão era objeto de frequentes questionamentos: Por que os 

profissionais de enfermagem não registram suas atividades? 

 Em 2008, no segundo semestre, finalmente deuse o início da graduação, com atuação 

em monitoria da disciplina de Fundamentos de Enfermagem II, durante dois anos. Essa 

disciplina priorizava os cuidados aos pacientes hospitalizados e o processo de enfermagem. 

Durante o ensino teóricoprático, foi perceptível uma grande dificuldade dos acadêmicos de 

enfermagem na realização do Registro de Enfermagem. Logo, novamente o Registro voltava a 

ser objeto de inquietação. 

 Após compreender o Processo de Enfermagem (PE) e perceber que o RE permeia 

todas as fases deste processo, os projetos de monitoria foram voltados para o RE. No sentido 

de fazer com que o acadêmico de enfermagem compreendesse a importância do Registro 

desenvolveuse, por parte da presente pesquisadora, com o auxílio de uma professora e 

orientadora, ferramentas e aulas interativas para facilitar a elaboração do Registro de 

Enfermagem.  
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 Esse envolvimento com o Registro de Enfermagem culminou na elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso na Graduação. Nesse trabalho no qual foi realizada uma 

revisão integrativa, com o objetivo de levantar as publicações científicas de enfermagem 

referentes ao registro na prática assistencial hospitalar e analisar os resultados, tendo em vista 

a importância do Registro de Enfermagem para o ensino e prática assistencial hospitalar.   

 A pesquisa realizada na graduação revelou que existem muitas deficiências no RE. 

Dentre elas, temse a ausência de identificação do profissional que realizou registro, ausência 

de horário e data, rasuras, exame físico incompleto, ausência de anotações sobre os sinais 

vitais, letra ilegível. A maior incidência é o registro incompleto em relação com as atividades 

desenvolvidas e cuidados prestados (FERREIRA, 2014).  

 A partir destes dados, foi possível perceber que o RE está sendo desvalorizado pelos 

profissionais de Enfermagem. Isso ocorre, pois os enfermeiros não realizam registro de todos 

os cuidados de enfermagem realizados colaborando, assim, com a sua própria invisibilidade, 

na medida em que empobrece as informações dos cuidados prestados ao cliente (PEDROSA, 

SOUZA, MONTEIRO, 2011, p. 572).   

  O RE permeia todas as fases do Processo de Enfermagem, desde o histórico até a 

avalição. Ressaltase que registrar é, além de documentar, uma forma de comunicar, 

estabelecendo por escrito as ocorrências clínicas do paciente, as ações assistenciais 

executadas, os problemas reais e potenciais identificados, bem como as medidas 

implementadas (CARRIJO, OGUISSO, CAMPOS 2010, p. 866).  

 É a partir dessas anotações que gerenciamos o cuidado e observamos todas as fases do 

processo terapêutico dos clientes, fornecendo, assim, dados para o planejamento da 

assistência, para a execução dos cuidados e ainda possibilitando a avaliação da assistência 

prestada. Portanto, o registro é importante em todas as fases do Processo de Enfermagem.  

  Diante deste quadro, entendese que é necessária uma estratégia para que os 

profissionais de Enfermagem realizem e valorizem o RE. A fim de que isso aconteça, é 

necessário que esses profissionais se conscientizem sobre a importância do RE, pois os 

enfermeiros e técnicos de enfermagem precisam refletir juntos e, assim, elaborar subsídios 

para melhorar os seus registros.  

 A Educação Permanente em Saúde (EPS) trabalha com ferramentas que buscam a 

reflexão crítica sobre a prática cotidiana dos serviços de saúde, sendo, por si só, um processo 

educativo aplicado ao trabalho que possibilita mudanças nas relações, nos processos, nos atos 

de saúde e nas pessoas (CAROTTA, KAWAMURA, SALAZAR, 2009). 
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1.2. OBJETO DE ESTUDO 

 

 Educação permanente como estratégia para realização e valorização do Registro de 

Enfermagem. 

 

1.3. QUESTÕES NORTEADORAS 

 Quais são os obstáculos encontrados para realização e valorização do RE? 

 Como a EP pode contribuir para realização e valorização do RE? 

 

1.4. OBJETIVO GERAL 

 

Utilizar a EP para a melhoria e valorização do Registro de Enfermagem. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os principais obstáculos para realização do RE e não valorização do 

mesmo; 

 Utilizar a Educação Permanente como estratégia para elaborar, juntamente com os 

profissionais de enfermagem, soluções para os obstáculos encontrados para realização 

do RE. 

 

1.5. RELEVÂNCIA 

 

 A fim de reunir e sintetizar conhecimento préexistente sobre a temática abordada 

realizouse uma Revisão Integrativa. Submetida a Revista Pró Universus em abril de 2017. O 

artigo se apresenta conforme normas da revista. 

 

Educação permanente como instrumento para melhorar a qualidade do registro de 

enfermagem:  

revisão integrativa 

Permanent education as an instrument to improve the quality of nursing records: 

integrative review 
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Educación permanente como instrumento para mejorar la calidad del registro de 

enfermería: revisión  integrativa 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to conduct an Integrative Review about the Permanent 

Education being used as an instrument to improve the quality of Nursing Records. The 

method used was the Integrative Review held in the LILACS, MEDLINE via PUBMED and 

RCAAP via CAPES databases. Results: the two selected articles are of a descriptive 

qualitative approach. Deficiencies were found in the Nursing Records in both articles. 

Absences in Nursing diagnosis and health education, nonstandard abbreviations, 

inadequacies in nursing and physical examination histories, compromising the functionality of 

the registry as a tool of communication were observed. The authors understand that 

Permanent Education and investment in continuing education can solve the problems, but 

none of the articles present the carrying out of Permanent Education in the workplace. 

Conclusion: more research on the implementation of Permanent Education and its impact on 

the performance of the professionals must be carried out.  

Keywords: Nursing human resources in the Hospital, Nursing staff, Permanent Education, 

Nursing Records, Hospital Service of education, quality of healthcare, Nursing procedures, 

Quality Improvement.  

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi realizar uma Revisão Integrativa acerca da Educação Permanente, 

sendo utilizada como instrumento para melhorar a qualidade do Registro de Enfermagem. O 

método utilizado foi a Revisão Integrativa realizada nas bases de dados LILACS, MEDLINE 

via PUBMED e RCAAP via CAPES. Resultados: os dois artigos selecionados são descritivos 

com abordagem qualitativa. Foram encontradas deficiências nos Registros de Enfermagem em 

ambos os artigos. Observaramse ausências de diagnóstico de enfermagem e educação em 

saúde, abreviaturas não padronizadas, inadequações nos históricos de enfermagem e exame 

físicos, comprometendo, desse modo, a funcionalidade do registro como instrumento de 

comunicação. Os autores entendem que a Educação Permanente e o investimento na 

Educação Continuada podem solucionar os problemas encontrados, porém nenhum dos 

artigos apresenta efetivamente a realização da Educação Permanente nos locais de trabalho. 

Conclusão: É necessário que sejam realizadas mais pesquisas sobre a implementação da 

Educação Permanente e seu impacto na atuação dos profissionais. 
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Palavras-chave: Recursos humanos de Enfermagem no Hospital, Equipe de enfermagem, 

Educação Permanente, Registros de Enfermagem, Serviço Hospitalar de Educação, Qualidade 

da Assistência à saúde, Processos de Enfermagem, Melhoria de qualidade. 

 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue realizar una revisión integrativa sobre la educación 

permanente, siendo utilizado como un instrumento para mejorar la calidad de registro de 

enfermería. El método utilizado fue la revisión integrativa en las bases de datos LILACS, 

MEDLINE vía PUBMED y RCAAP, mediante CAPES. Resultados: los dos artículos 

seleccionados son enfoque cualitativo descriptivo. Fueron encontradas deficiencias en los 

registros de enfermería en ambos artículos. Fueron observadas  ausencias de diagnóstico de 

enfermería y educación en salud, abreviaturas no padronizadas inadecuaciones en los 

históricos de enfermería y examen físico, comprometiendo la funcionalidad del registro como 

una herramienta de comunicación. Los autores entienden que la educación permanente y la 

inversión en educación continuada pueden resolver los problemas, pero ninguno de los 

artículos presenta la realización de la educación permanente en el lugar de trabajo. 

Conclusión: se debe realizar más investigación sobre la aplicación de la educación 

permanente y su impacto en el desempeño de los profesionales. 

Palabras-clave: Recursos humanos de Enfermería en el Hospital, Personal de enfermería,  

Educación Permanente, Registros de enfermería, Servicio Hospitalar de Educación, Calidad 

de la atención médica, Procesos de Enfermería, mejoría de calidad. 

 

INTRODUÇÃO  

O Registro de Enfermagem (RE) é a forma escrita de comunicação entre toda equipe 

de Enfermagem e equipe multiprofissional. Nele encontramos o trabalho da equipe de 

enfermagem e as respostas apresentadas pelos pacientes. Através do RE toda a equipe pode 

dar continuidade ou mudar o cuidado, porque ele é a apresentação da evolução do paciente. 

Assim, o registro efetivo das atividades de enfermagem direcionadas aos cuidados do 

cliente fazse necessário para o desenvolvimento do Processo de Enfermagem. Esses registros 

fornecem subsídios para o planejamento da assistência, execução dos cuidados e avaliação da 

assistência prestada.1 

Portanto, as anotações da enfermagem são de extrema importância, visto que 50% das 

informações inerentes ao cuidado do cliente são fornecidas por esta categoria.  Tornase, pois, 

indiscutível a necessidade de registros adequados e frequentes no prontuário.2 
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Para que tal registro seja eficaz, é necessário inserir informações de forma completa, 

precisa, relevante e factual, escrever de forma legível, utilizar terminologia padrão, não 

rasurar e assinar logo após cada relato.34 

Porém, as pesquisas apontam que existem falhas no RE. Dentre elas, destacamse em 

uma pesquisa as seguintes lacunas: a repetição das informações, a predominância de registros 

voltados à descrição dos sinais físicos e biológicos do cliente. Além dessas insuficiências, 

ocorrem a falta de informações que facilitem a tomada de decisões, o planejamento e a 

avaliação contínua dos cuidados prescritos.5  

Ademais, é muito comum a ausência de identificação do profissional, sendo 

apresentada apenas rubrica, sem número de COREN, sem categoria profissional. Tais 

carências impossibilitam a identificação do cargo do profissional de enfermagem, se técnico 

de enfermagem ou enfermeiro.6 

Devese destacar, ainda, que o RE é um indicador de qualidade da assistência. A falta 

de continuidade e erros são fatores que impossibilitam qualquer tipo de avaliação, inclusive o 

amparo judicial.7 

Na enfermagem, a escassez de documentos indica má prática profissional. Sendo 

assim, é preciso que se façam anotações completas e frequentes, de maneira a atender às 

exigências técnicas e éticolegais estabelecidas pela profissão.5 

Diante deste quadro se faz necessária uma intervenção para que os profissionais de 

Enfermagem realizem o RE de forma adequada. Para isso, entendese que é imprescindível 

levar a equipe de enfermagem a refletir sobre a importância do RE, e entender os motivos de 

suas falhas. 

 A Educação Permanente em Saúde (EPS) trabalha com ferramentas que buscam a 

reflexão crítica sobre a prática cotidiana dos serviços de saúde, sendo, por si só, um processo 

educativo aplicado ao ofício que possibilita mudanças não só no processo de trabalho, mas 

também nas relações entre a equipe.8 

A EPS coloca as pessoas como atores reflexivos da prática e construtores do 

conhecimento e de alternativas de ação, ao invés de receptores.9 A possibilidade de a equipe 

poder opinar sobre o próprio trabalho, sua rotina, suas dificuldades no desempenho da 

profissão, levam a soluções que sejam possíveis uma vez que todos estão envolvidos na 

mesma realidade e planejam juntos uma solução.  

Portanto, a participação da equipe de enfermagem nesse processo de troca de saberes 

pode levar à conscientização do profissional sobre o valor do RE na sua assistência de 

enfermagem e consequentemente a valorização e realização do RE de forma mais adequada. 
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Diante deste contexto, o objetivo do presente estudo é realizar uma Revisão 

Integrativa (RI) sobre a utilização da Educação Permanente como instrumento para melhorar 

a qualidade do Registro de Enfermagem.  

MÉTODO 

A revisão integrativa proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da 

aplicabilidade de resultados significativos na prática. Ademais, a questão norteadora orienta a 

busca. Já, os dados obtidos permitem que se alcancem conclusões gerais sobre o problema de 

pesquisa.10 

São seis as etapas para a construção da RI: elaboração da pergunta norteadora, busca 

ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão 

dos resultados e apresentação da revisão integrativa.10 

A Questão Norteadora proposta foi: A implementação da Educação Permanente pode 

melhorar a qualidade do Registro de Enfermagem? 

Quanto à busca na literatura, inspirouse na estratégia PICO em que o P corresponde 

ao paciente ou população, I de intervenção ou indicador, C de comparação ou controle, e O do 

“outcome” ou desfecho. 

Foram utilizados os seguintes descritores referente a cada fase: 

P  Recursos humanos de Enfermagem no Hospital / Nursing Staff, Hospital, Equipe 

de enfermagem / Nursing, Team 

I  Educação Permanente / Education, Continuing (sinônimos: Educação contínua, 

Educação continuada), Registros de Enfermagem / Nursing Records (sinônimo: Anotações de 

Enfermagem), Serviço Hospitalar de Educação / Education Department, Hospital. 

C  O critério de comparação não foi aplicado por não existirem nesta área estudo 

caso/controle. 

O  Qualidade da Assistência à saúde / Quality of Health Care (sinônimo: Qualidade 

dos cuidados de saúde), Processos de Enfermagem / Nursing Process, Melhoria de qualidade / 

Quality Improvement (sinônimos: Melhora de Qualidade, Melhoramento de Qualidade) 

Os critérios de inclusão utilizados foram: publicações no período de 2010 a 2015, 

idiomas: português, inglês e espanhol. Critérios de exclusão: artigos que não abordam a 

temática desta pesquisa, artigos que trazem apenas a Educação Permanente e/ou apenas o 

Registro de Enfermagem no seu contexto, e artigos que não se adequam ao objetivo deste 

estudo e/ou fossem do tipo de revisão. 

A busca foi realizada nas bases de dados: LILACS (Literatura LatinoAmericana e do 

Caribe em Ciências da Saúde), RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de 
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Portugal) via Portal CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) via 

PUBMED (Serviço de U.S. National Library of Medicine).  

Seguindo a Estratégia PICO, a busca resultou em 827 publicações. Foram encontradas 

360 publicações no LILACS, no MEDLINE 209 produções, e no Portal RCAAP 37 

publicações. Após a utilização dos critérios de inclusão e exclusão, 2 produções foram 

definitivamente consideradas para esse estudo, conforme mostra o quadro abaixo (Quadro 1). 

 

 

Quadro 1 - Seleção de Artigos após critérios de exclusão 

BASE DE 

DADOS 

ENCONTRADOS SELICIONADOS 

APÓS LEITURA 

DE TÍTULO 

SELECIONADOS 

APÓS LEITURA 

DE RESUMO 

SELECIONADOS 

APÓS LEITURA 

DE TEXTO NA 

ÍNTEGRA 

SELECIONADOS 

DEFINITIVAMENTE 

LILACS 360 109 5 1 1 

MEDLINE 209 98 5 1 1 

RCAAP 37 16 2 0 0 

TOTAL 827 372 12 2 2 

Fonte: Próprio Autor (2016). 

A classificação do tipo de evidências das pesquisas apresentadas nesta revisão 

corresponde ao Centro Brasileiro para o Cuidado à Saúde Baseado em Evidências: Centro 

Colaborador do Instituto Joanna Briggs (JBI), que recomenda a classificação das evidências 

obtidas de acordo com o delineamento metodológico:11 

NÍVEL I. Evidência obtida a partir de revisão sistemática contendo apenas ensaios 

clínicos controlados randomizados. 

NÍVEL II. Evidência obtida a partir de pelo menos um ensaio clínico controlado 

randomizado. 

NÍVEL III. 1 Evidência obtida de ensaios clínicos controlados bem delineados, sem 

randomização. 

NÍVEL III. 2 Evidência obtida de estudos de coorte bem delineados ou casocontrole, 

estudos analíticos, preferencialmente de mais de um centro ou grupo de pesquisa. 

NÍVEL III. 3 Evidência obtida a partir de séries temporais múltiplas, com ou sem 

intervenção e resultados dramáticos em experimentos não controlados. 

NÍVEL IV. Parecer de autoridades respeitadas, baseadas em critérios clínicos e 

experiência, estudos descritivos ou relatórios de comitês de especialistas.11 
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RESULTADOS 

Analisando os dois artigos selecionados, em relação ao ano de publicação, temos um artigo 

publicado em 2012, na base de dados LILACS e o outro artigo publicado em 2013 na base de 

Dados Medline. O local do estudo foi um Hospital Público da Jamaica e o outro um Hospital 

de Ensino em Minas Gerais – Brasil, ambos realizados na Unidade de Clínica Médica com 

objetivo de avaliar e analisar os registros de enfermagem. Quanto ao tipo de estudo, os dois 

são descritivos, um deles possui abordagem qualitativa e quantitativa e outro só qualitativa. 

Por se tratarem de estudos descritivos, o nível de evidência dos artigos, de acordo com JBI, é 

IV (Quadro 2) 

 

Quadro 2  Sinóptico dos artigos selecionados para a Revisão Integrativa 

ARTIGO LOCAL DO 

ESTUDO 

TIPO DE ESTUDO 

ABORDAGEM 

NIVEL 

EVIDÊNCIA 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

Análise dos 

registros de 

enfermagem em 

prontuários de 

pacientes em um 

Hospital de 

Ensino12 

Clinica 

Medica 

Hospital de 

Ensino  

Minas Gerais  

Brasil 

 

Descritivo 

Abordagem 

Qualitativa 

IV 2012 

Evaluation of 

registered 

nurses’ 

knowledge 

and practice of 

documentation 

at a Jamaican 

hospital13 

Clínica 

Médica 

Hospital 

Público da 

Jamaica 

Descritivo 

Abordagem 

Qualitativa 

Quantitativa 

IV 2013 

Fonte: Próprio Autor (2016). 

 

Foram encontradas deficiências no RE em ambos os artigos, tais como, abreviaturas 

não padronizadas, inadequações nos históricos de enfermagem e exame físicos, 

comprometendo a funcionalidade do registro como instrumento de comunicação. Também 

encontrouse ausência de diagnóstico de enfermagem e educação em saúde.123 
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Os autores entendem que a Educação Permanente e o investimento na Educação 

Continuada podem solucionar os problemas encontrados, além de qualificação da equipe e 

apoio entre os pares. Porém, nenhum dos artigos apresenta efetivamente a realização da 

Educação Permanente nos locais de trabalho (Quadro 3). 

 

Quadro 3  Resultados de acordo com as Deficiências e Propostas 

Artigo Deficiências no Registro de 

Enfermagem 

Propostas para solucionar as 

Deficiências 

I 12 Abreviaturas não padronizadas; 

Inadequações nos históricos de 

enfermagem/ exame físicos; 

Há comprometimento da funcionalidade 

do registro como instrumento de 

comunicação. 

Realizar investimentos em 

educação continuada e permanente. 

II13 Ausência de Diagnóstico de 

Enfermagem; 

Ausência de Ensino em Saúde 

(orientação aos pacientes). 

Qualificação da Equipe 

Melhores; 

Orientação de Pares melhorada 

(apoio e auxilio do colega de 

equipe) 

Educação Continuada. 

Fonte: Próprio Autor (2016). 

DISCUSSÃO 

Diante das deficiências nas Abreviaturas Padronizadas, Histórico de Enfermagem, 

Exame Físico e no Diagnóstico de Enfermagem, foi selecionada a categoria Processo de 

Enfermagem (PE) para abordar esse tema. Também escolheuse a Educação Permanente 

como categoria por entender que sua proposta vai ao encontro das necessidades da equipe de 

enfermagem para a melhoria da qualidade do Registro de enfermagem. 

Processo de Enfermagem como possibilidade de minimizar as deficiências no RE 

Os artigos apresentaram deficiências no Histórico de Enfermagem, no Exame Físico, e 

no Diagnóstico de Enfermagem. Esses elementos fazem parte do Processo de Enfermagem e 

garantem a qualidade da assistência da mesma.  

Os autores dos artigos selecionados para esta RI entendem que a utilização do PE em 

toda sua plenitude e complexidade garante a continuidade e a qualidade do cuidado prestado 

aos pacientes. Destacam também a importância do profissional de enfermagem estar 
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familiarizado com todo processo para desenvolverem o registro adequado em todas as fases 

do PE.123 

O PE é apenas uma variação do raciocínio científico que permite que as enfermeiras se 

organizem, sistematizem e conceitualizem a Prática de Enfermagem.4 Ele tornouse uma 

ferramenta para o desenvolvimento do pensamento crítico, tomada de decisão do Enfermeiro 

e, ainda, a utilização do conhecimento científico. 

Tal Processo é dividido em etapas que se interligam umas as outras, promovendo a 

estrutura para o cuidado de enfermagem. Essas etapas são: o histórico, o diagnóstico, a 

prescrição, a implementação e a evolução/avaliação. Essa forma de estruturação do cuidado 

permitiu e permite até hoje que o profissional Enfermeiro organize sua assistência de maneira 

sistematizada e proceda ao registro de informações oriundas da mesma.14  

No Brasil temos a Resolução COFEN 358/200915 que dispõe sobre a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem que fornece 

embasamento para a realização do mesmo. 

O PE envolve um resumo dos dados coletados sobre a pessoa (histórico), os 

diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, as ações ou intervenções de 

enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados e os resultados 

alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas.15 

O exame físico é uma parte integrante do histórico de enfermagem. Ele é conduzido 

como avaliação inicial na triagem em emergência, na avaliação de rotina para o bemestar e 

nos cuidados de saúde preventivos.4 

A formulação de diagnósticos de enfermagem é a atividade final na etapa de 

identificação de problemas no processo de enfermagem.3 Quando não se dispõe dos dados 

completos sobre o cliente, o diagnóstico não será real. Essa carência compromete, assim, a 

assistência de enfermagem e possivelmente aumentando os dias de internação do cliente. 

Para que a comunicação escrita seja eficaz, existem várias diretrizes e a primeira delas 

é a escrita legível.3 No momento que se utilizam abreviaturas incorretas,  impedese a eficácia 

da comunicação, o que coloca em risco o paciente, já que podem ocorrer interpretações 

equivocadas da abreviatura.   

Logo, o PE é instituído para melhorar a qualidade da assistência ao cliente. Assim, a 

assistência de enfermagem é planejada para alcançar as necessidades específicas do paciente, 

sendo, então, redigida de forma que todas as pessoas envolvidas no tratamento possam ter 

acesso ao plano de assistência.  
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Entretanto, a sobrecarga de trabalho do Enfermeiro e a falta de conhecimento podem 

levar a não utilização do processo de enfermagem.16 Por outro lado, ele tem como objetivo 

facilitar o cuidado de enfermagem. 

Outro estudo reafirma que as dificuldades existentes na implementação do Processo de 

Enfermagem são as seguintes: excesso de atribuições do enfermeiro, falta de preparo para 

utilização desse método de trabalho, falta de recursos materiais para o cuidado, resistência na 

utilização e não valorização do método.17 

Podese afirmar, ainda, que poucos conhecem as competências técnicas e legais dentro 

da equipe de enfermagem. Em algumas instituições, inclusive, os profissionais de saúde não 

estão habituados com a presença permanente de enfermeiras, o que dificulta o 

desenvolvimento do processo de enfermagem.18 

Não é apenas a falta de conhecimento do Processo de enfermagem que impossibilita a 

sua realização, mas, acrescido a isso, há a carência de funcionários e, consequentemente, a 

sobrecarga de trabalho. 

Além disso, o registro de enfermagem precisa de tempo para ser elaborado. Diante da 

sobrecarga mencionada, o Registro sempre é deixado de lado, ou apresenta deficiências que 

afetam diretamente a qualidade do cuidado prestado ao paciente. 

 

Educação Permanente como proposta para solucionar as deficiências do RE 

Os autores percebem que é necessário investimento na EP para que os fatores e 

condições que atuam como dificultadores do registro de enfermagem sejam sanados.12 Os 

próprios profissionais de enfermagem recomendam que tal investimento seja viabilizado a fim 

de aperfeiçoar tal registro.13 

Diante das deficiências apresentadas, tornase necessária a conscientização e 

participação dos profissionais de enfermagem para juntos proporcionarem soluções possíveis. 

Esta é exatamente a proposta que Educação Permanente nos apresenta: o envolvimento dos 

profissionais, dentro do seu próprio ambiente de trabalho, na busca de soluções para as suas 

dificuldades.  

O modelo escolar, muito utilizado nas capacitações, nas quais ocorre a reunião de 

pessoas para ouvirem um especialista falar sobre como desenvolver uma nova atividade ou 

uma mudança desta, não tem alcançado êxito.9 

Na EP cada atividade educativa que se pretenda levar à prática vai exigir, 

necessariamente, que se parta da revisão crítica das ações atuais, de novos acordos entre os 

grupos de trabalho e das regras da organização.9 
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Essa mudança de modelo educacional permite que a equipe de enfermagem reflita 

sobre os fatores que levam à baixa qualidade do RE, discutam sobre eles, apresentem 

necessidades a serem supridas e proponham novas rotinas, novas formas de realização desse 

registro. 

Um dos fatores mais importantes desta proposta é a reflexão crítica dos processos de 

trabalho. Carotta, em seu artigo relata que o os profissionais se sentem motivados pela 

possiblidade de falarem dos problemas e construírem soluções coletivamente.8 

As principais estratégias para efetivação da referida educação permanente são a 

problematização, manutenção de espaços para a educação permanente, não espaços físicos 

apenas, mas espaços temporais que se trabalhe a problematização.19 

Outrossim, é importante o entendimento da EP como educação ao longo da vida. Tal 

aprendizado ocorre por meio de ressignificação do desenvolvimento pessoal e interpessoal 

contínuo, concebendo que o aprendizado no trabalho vai além da dimensão técnica.19 

A proposta da EP é, assim, envolver todo o profissional nesse processo de reflexão, 

para que, a partir daí, as mudanças possam acontecer, novas estratégias possam surgir. O mais 

importante é que sejam estratégias reais porque foram elaboradas por profissionais envolvidos 

nesse processo de construção e elaboração do RE. 

 

CONCLUSÃO 

É necessário que sejam realizadas mais pesquisas sobre a implementação da 

Educação Permanente e seu impacto na atuação dos profissionais. Esse incremento justifica

se pois, ainda que os autores brasileiros e jamaicanos entendam que seria a melhor opção para 

resolver os problemas encontrados no Registro de Enfermagem, não há efetivamente 

pesquisas relatando a experiência da utilização da Educação Permanente nas unidades de 

saúde. É fundamental que seja implementada a Educação Permanente e, ainda, que os 

profissionais também relatem sua experiência com a mesma. Não resta dúvida sobre a 

importância do Registro de Enfermagem dentro do Processo de Enfermagem e que a 

Educação Permanente pode melhorar a qualidade do Registro de enfermagem. 
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1.6. CONTRIBUIÇÃO 

 
 
 Esperase, com o desenvolvimento deste estudo, contribuir para uma melhor 

compreensão da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, por parte dos 

profissionais que atuam no Centro Cirúrgico do Hospital Federal de Bonsucesso. Além disso, 

objetivase colaborar para o desenvolvimento da EPS na unidade e para futuras reflexões, 

discussões e pesquisas acerca da educação permanente no contexto da saúde pública do 

Brasil. 

 Outro intento é que, a partir do desenvolvimento desta pesquisa, a EPS cause impacto 

sobre o processo de trabalho de todo hospital proporcionando maior qualidade dos serviços e 

ações de saúde ofertados à população.   

http://www.scielo.br/pdf/rsp/v48n1/0034-8910-rsp-48-01-0170.pdf
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2. REFERENCIAL 

 

 

2.1. REFERENCIAL TEMÁTICO  

 

2.1.1. QUALIDADE DO REGISTRO DE ENFERMAGEM  

  

 Hoje, com a Acreditação Hospitalar e a Auditoria na área de saúde, a necessidade dos 

Registros serem realizados aumenta porque em ambas se faz necessário que todas as 

atividades, como, por exemplo, pequenas alterações do cliente, motivos para deixar de 

realizar algum procedimento, enfim, todos os cuidados realizados estejam descritos no 

prontuário. 

  A sistematização da Assistência de Enfermagem é um grande passo para o 

Acreditamento das Instituições Hospitalares. Nesse âmbito, o RE permeia todas as fases desse 

processo, do mesmo modo que dá subsídios à Auditoria em Saúde. 

A auditoria na área de saúde tem sido uma ferramenta gerencial utilizada com a 

finalidade de avaliar a qualidade da assistência. O RE é a forma de comprovar o trabalho 

realizado, já que é um serviço, e em razão disto, é consumido no momento em que é realizado 

(VALENÇA, et al, 2013). 

O RE é uma questão deontológica prevista no Código De Ética Dos Profissionais De 

Enfermagem, Resolução 311/2007 enfatizando que é um dever do profissional registrar no 

prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.  

Da mesma forma, a questão da SAE é prevista através da Resolução 358/2009 e deixa 

claro que organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando 

possível a operacionalização do processo de Enfermagem. Destaca, ainda, que execução do 

Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente. 

O registro adequado no prontuário documenta o trabalho do Enfermeiro e de toda a 

equipe de enfermagem com as respostas apresentadas pelos clientes. Consequentemente, a 

qualidade do atendimento de enfermagem só pode ser comprovada através do RE.  

É, portanto, fundamental que se realizem estudos no sentido de detectar imperfeições 

que fragilizam as anotações de enfermagem com vistas a aprimorar o trabalho e também os 

documentos produzidos pela assistência administrada ao cliente (VENTURINI, MARCON, 

2008, p. 571). 

Segundo Potter e Perry (2004), a qualidade do cuidado ao cliente depende da capacidade dos 
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profissionais de se comunicarem entre si e com a equipe multiprofissional. O Registro de 

Enfermagem é uma forma de comunicação escrita e o resultado de uma comunicação 

inadequada pode influenciar na assistência ao paciente. 

 

2.1.2. O PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 

 Wanda de Aguiar Horta, em 1979, definiu o Processo de Enfermagem (PE) como uma 

dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas, visando à assistência ao ser humano. 

Esse processo distinguiase em seis fases ou passos: histórico de enfermagem, diagnóstico de 

enfermagem, plano assistencial, plano de cuidados paliativos ou prescrição de enfermagem, 

evolução, prognóstico.  

 Atualmente, a mais utilizada é a que o Art. 2º da Resolução COFEN 358/2009, que 

dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo 

de Enfermagem, a qual descreve: Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de 

Enfermagem), Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação, 

Avaliação de Enfermagem.  

 O PE fornece uma abordagem de tomada de decisão clínica para a enfermeira 

desenvolver e implementar um plano de cuidados (POTTER, PERRY 2013, p. 350 ). Portanto, 

esse instrumento tornouse uma ferramenta para o desenvolvimento do pensamento crítico, 

tomada de decisão do enfermeiro e também utilização do conhecimento científico.  

 Potter e Perry (2013) afirmam que, para aplicar com sucesso o Processo de 

Enfermagem, a enfermeira deve integrar os elementos do raciocínio crítico, a fim de fazer os 

julgamentos e empreender as ações com base na razão.  

 Portanto, o PE é instituído para melhorar a qualidade da assistência ao cliente. A 

assistência de enfermagem é planejada com vistas a alcançar as necessidades específicas do 

paciente, sendo, então, redigida de forma a que todas as pessoas envolvidas no tratamento 

possam ter acesso ao plano de assistência. Existindo um plano escrito, cada enfermeira é 

capaz de prestar assistência que inclua as preferências individuais e as necessidades do 

paciente. (ATKINSON, MURRAY 1989, p. 85). 

 O Registro de Enfermagem tem papel importante na realização do Processo de 

Enfermagem. Tais anotações são de extrema importância, visto que 50% das informações 

inerentes ao cuidado do cliente são fornecidas por essa categoria, tornandose indiscutível a 

necessidade de registros adequados e frequentes no prontuário (FRANÇOLIN et al, 2012, p. 

81). 
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 Para Pimpão et al (2010) é imprescindível o RE no processo de cuidado, mas se 

redigidos de maneira que retratem a realidade. Assim esses registros, além de proporcionar a 

comunicação permanente, podem  também ser utilizados para pesquisas na área de 

Enfermagem, como as auditorias, os processos jurídicos.  

 O RE é um importante indicador de qualidade. Franco, Akemi e D´Inocento (2012) 

afirmam que o registro também é uma forma de demonstrar o trabalho que está sendo 

realizado pela equipe de enfermagem. 

 Segundo Pinto (2010), o Registro de Enfermagem se insere em todas as fases, com 

grande ênfase no histórico, diagnóstico, plano de cuidados e evolução. É importante ressaltar 

que RE realizado de maneira adequada e correta retrata e avalia a qualidade da Assistência de 

Enfermagem prestada ao cliente, além configurarse como respaldo legal. 

 Segundo Taylor, Lillis, Lemone (2007), Potter e Perry (2013) no conteúdo do registro 

devem ser inseridas informações de forma completa, precisa, relevante e factual. As anotações 

dos problemas devem ser feitas à medida que forem ocorrendo, de forma ordenada e 

sequencial. Além disso, deve se registrar a intervenção e a resposta do paciente.  

 A adesão às diretrizes para documentação ajuda a evitar erros. Dados completos, 

precisos, concisos, factuais e organizados, comunicados de forma oportuna e confidencial 

facilitam a coordenação do cuidado. 

   O formato do registro pode variar de acordo com a instituição, porém a terminologia 

utilizada precisa ser padrão, principalmente as abreviaturas. Escrever de forma legível, 

assinar, datar e escrever o horário de cada registro é imprescindível. Silva, et al (2012) afirma 

que 37% dos registros não contém assinatura, data e hora e ainda apresentam escrita ilegível. 

 Outro fato importante no registro de enfermagem é assegurar que ele esteja sempre 

completo e principalmente que, como documento, ele não deve ter rasuras e utilização de 

corretivo ou apagadores, porque, dessa maneia, pode ser considerado como fraude. 

 Seignemartin, et al (2013) afirmam que os registros  favorecem  a  comunicação  entre  

a  equipe  de saúde,  promovendo  a  avaliação  da  qualidade  do  serviço realizado. Carrijo e 

Oguisso (2006) acrescentam que anotações de enfermagem são consideradas um importante 

meio de comunicação dentro da equipe de saúde, sobretudo quando valorizada e se realizadas 

com um determinado padrão de qualidade.  

 Pimpão et al (2010) destaca que, se os registros retratarem a realidade sobre as 

condições do cliente e assistência prestada, possibilitam a comunicação permanente entre toda 

equipe de saúde. Portanto, a qualidade dos RE de enfermagem não está apenas vinculado à 

assistência de enfermagem e, sim, ao acompanhamento do cliente para toda equipe de saúde. 
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2.2. REFERENCIAL POLÍTICO – POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM SAÚDE  

  

 Como Referencial Político, utilizaremos a Política Nacional em Educação Permanente 

em Saúde, que foi aprovada pelo Ministério da Saúde em 2003.  

 Tal política propõe que os processos educativos dos trabalhadores sejam realizados a 

partir da problematização do processo de trabalho. Preconiza ,ainda,  que as demandas por 

mudanças e melhorias devem ser baseadas no processo de trabalho e nos seus problemas e 

desafios. 

 Tratase de uma política pública estruturante que atua diretamente na prática, na qual a 

qualificação dos trabalhadores é pensada a partir de questões específicas identificadas no 

processo de trabalho. Baseiase, assim, em uma aprendizagem significativa, considerando 

cada cenário, cada setor de atuação do trabalhador. 

 “É aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano 

das organizações e ao trabalho” (Brasil, 2009, p.8), dando valor ao conhecimento prático e 

evidenciando que o processo de aprendizagem não se restringe às paredes de uma sala ou a 

um momento específico.  

 Logo, o aprendizado é realizado no próprio ambiente de trabalho e ao longo do tempo, 

não apenas em um momento específico. Assim, essa proposta tem um poder motivacional 

para os trabalhadores, porque os mesmos identificam as situações abordadas, além de terem 

seus conhecimentos prévios valorizados. 

 Nesse sentido, “O enfoque da Educação Permanente é modificar substancialmente as 

estratégias educativas, a partir da prática como fonte de conhecimento e de problemas, 

problematizando o próprio fazer” (BRASIL, 2009, p. 44).  

 Essa abordagem representa uma importante mudança na concepção e nas práticas de 

capacitação dos trabalhadores dos serviços. Anteriormente, a educação em serviço era 

realizada através de capacitação, muitas vezes sem interesse do profissional e sem interação 

do mesmo nesse processo. Dessa forma, eram apenas meros ouvintes diante deste processo.   

 Porém não se despreza ações específicas em sala de aula, ou em um espaço específico 

dentro do ambiente de trabalho, para ampliar o conhecimento, acesso bibliográfico e para 

açãoreflexão. Em alguns momentos poderão acontecer atividades fora do ambiente de 

trabalho, mas que sejam consideradas como etapas do processo. Como exemplo, podese citar 

o acesso à educação virtual, ou textos reflexivos para desencadear propostas de soluções.  
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 A EPS tem como objetivo envolver o profissional “colocando as pessoas como atores 

reflexivos da prática e construtores do conhecimento e de alternativas de ação, ao invés de 

receptores” (BRASIL, 2009, p. 44). Desse modo, a EPS rompe com o modelo tradicional de 

educação em serviço, a capacitação, que segue a seguinte forma:  

O desenho básico da capacitação de pessoal, dentro dessa lógica, pressupõe a 
reunião das pessoas em uma sala de aula, isolandoas do contexto real de trabalho, 
colocandoas ante um ou vários especialistas experientes, que transmitirão 
conhecimentos para, uma vez incorporados, serem aplicados (BRASIL, 2009, p. 41).  

 

 Assim, a EPS diferente da capacitação atua “incorporando o ensino e o aprendizado à 

vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais, no contexto real em que 

ocorrem” (BRASIL, 2009, p. 44).   

 Cecim e Ferla (2005) relatam que a EPS se apoia no conceito de ensino 

problematizador (utilizando a realidade sem impor superioridade do educador) e de 

aprendizagem significativa (interessada nas experiências anteriores e nas vivências pessoais 

dos alunos, despertando o desejo de aprender mais). 

 Ressaltase que a EPS é realizada a partir de problemas enfrentados no diaadia e leva 

em consideração as experiências que os profissionais possuem. Por este motivo, a 

metodologia de educação desses trabalhadores é realizada a partir da problematização dentro 

do processo de trabalho. 

 Por outro lado, não se pode desconsiderar as necessidades de atualização, formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores, porém esses saberes devem ser voltados às necessidades 

dentro de sua atuação, não fugindo de sua realidade de trabalho. 

 

2.3. REFERENCIAL TEÓRICO DE ENFERMAGEM – WANDA DE AGUIAR HORTA  

 

 O Referencial Teórico utilizado será a Drª Wanda de Aguiar Horta, enfermeira 

brasileira que participou ativamente no processo de modernização da enfermagem. A mesma 

iniciou a implementação e estudos sobre o Processo de Enfermagem (PE) no Brasil trazendo 

conceitos sobre enfermagem como ciência e também como arte, além da sistematização da 

assistência através desse processo. Desenvolveu, ainda, a Teoria das necessidades humanas 

básicas (NHB) baseada na Teoria de Motivação Humana de Abraham Maslow. 

 

2.3.1. A VIDA E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE WANDA DE AGUIAR HORTA 
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 Em 11 de agosto de 1926 ,em Belém, nasceu Wanda Cardoso de Aguiar. Era a quinta 

dos oito filhos do casal Alberico  Hesketh  de  Aguiar e Feliz Cardoso de Aguiar. O pai era 

militar, oficial do exército e a sua mãe teve uma educação informal, mas falava fluentemente 

o francês e gostava muito e ler e ouvir músicas, principalmente as eruditas.  

 Embora não tivessem realizado muitos estudos em escolas formais, os pais de Wanda,  

a mãe principalmente, incentivavam os filhos e faziam o possível para eles estudarem, dando

lhes as condições  necessárias  para  isso (PIRES, MÉIER, DANSKI, 2015). 

 Após concluir o Ciclo Secundário, hoje o Ensino Médio, Wanda fez o curso  

complementar PréMédico, demonstrando interesse pela área da saúde. Em 1948 inicia o 

curso de enfermagem na Universidade de São Paulo (USP). Em 1953, recebeu o diploma de 

Licenciada em História Natural, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 

do Paraná. No dia em 17 de dezembro do mesmo ano, casouse com Luis Emilio Horta, e 

passou a  ser  chamada  de  Wanda  de  Aguiar  Horta.  

 Em 1962, fez PósGraduação em Pedagogia e Didática Aplicada à Enfermagem, pela  

Escola de Enfermagem da USP. Fez o Doutorado em Enfermagem na Escola de Enfermagem 

Anna Nery,  da Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro (PIRES, MÉIER, DANSKI, 2015). 

 Ainda na  Escola  de  Enfermagem,  Anna  Nery,  da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro cursou Livre Docência em Fundamentos de Enfermagem, recebendo a certificação em 

31 de outubro de 1968 (PIRES, MÉIER, DANSKI, 2015).    

 Em 1970 publicou  “Contribuição  a  uma  teoria  sobre  enfermagem”,  considerado 

um  marco  no  processo  de  modernização  da enfermagem no Brasil. Em 1971  escreveu  

sobre  a  “Metodologia  do processo  de  enfermagem”  e,  no  mesmo  ano,  “A  observação  

sistematizada  como base para o diagnóstico de enfermagem” (PIRES, MEIER, 2007) 

 A Revista Enfermagem em Novas Dimensões (REND) foi idealizada e criada em 

março de 1975 por Horta, com o objetivo de construir novos saberes sobre as concepções 

teóricas e a metodologia da assistência de enfermagem (LUCENA, BARREIRA, 2011). O 

último número da REND foi publicado em junho de 1979.  Antes da criação da REND, as 

ideias de Horta eram divulgadas por dois periódicos existentes na época: a Revista Brasileira 

de Enfermagem (REBEN), e a Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São 

Paulo (REEUSP). 

 A REND teve grande número de assinantes não só no Brasil como no exterior e 

principalmente em Portugal, onde Wanda Horta já havia participado de congressos, proferido 

palestras defendendo e ampliando os conceitos nos quais acreditava. 
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 Dando continuidade aos seus estudos em 1979, publicou o livro “Processo de 

Enfermagem”, tendo a colaboração de Brigitta E. P. Castellanos. Obra conhecida e utilizada 

até hoje nos estudos sobre o tema. 

 Além de inúmeras publicações sobre observação sistematizada, filosofia  de  educação  

em enfermagem, Histórico de Enfermagem, Instrumentos Básicos de Enfermagem, 

Metodologia, Diagnóstico de Enfermagem, Processo de Enfermagem e muitos outros, a 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas foi sua obra de referência é o modelo teórico mais 

conhecido e  utilizado  em  nosso  país. 

 A teorista Horta faleceu em 15/06/1981, com cinquenta e cinco anos, deixando 

inúmeros estudos.  Seus textos, artigos e os livros foram considerados inovadores, 

estimulantes  e  complexos  para  a  época (LUCENA, BARREIRA, 2011). 

 Por essa significativa contribuição para enfermagem no Brasil e, principalmente, para 

o Processo de Enfermagem e a Sistematização da Assistência, onde temos o Registro de 

Enfermagem permeando todas as suas fases, essa teórica foi escolhida para esta pesquisa.  

  

 

2.3.2. WANDA DE AGUIAR HORTA E O PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 

 A dicotomia que se apresentava na década de 60 sobre o pensamento de enfermagem 

incomodava Horta. Desenvolverse como ciência própria ou tornarse a profissão de 

assistentemédico era o que se discutia e dividia os profissionais. 

 Wanda Horta (1979) acreditava que a enfermagem era uma ciência aplicada, que 

estava saindo da fase empírica para a científica, desenvolvendo suas teorias, sistematizando 

seus conhecimentos, pesquisando e tornandose uma ciência independente. 

 Por esse motivo desenvolveu uma teoria com o objetivo de explicar a natureza da 

enfermagem, definir seu campo de ação específico, sua metodologia científica. Sua teoria de 

enfermagem foi desenvolvida a partir dos princípios da motivação humana, de MASLOW, 

que se fundamenta nas necessidades humanas básicas (HORTA, 1979). 

 Para Horta (1979, p. 28), “o ser humano é parte integrante do universo dinâmico, e 

como tal, sujeito a todas as leis que o regem no tempo e no espaço. A dinâmica do universo 

provoca mudanças que o levam a estados de equilíbrio e desequilíbrio”. Esses desequilíbrios 

geram a necessidade de buscar a satisfação através da retomada do equilíbrio, porém essa 

retomada gera tensões até que seja alcançada. 
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 Logo, Horta (1979, p. 29) “compreende que as necessidades não atendidas ou 

atendidas inadequadamente trazem desconforto, e se esse se prolonga é causa de doença”. A 

função da enfermagem é “manter o equilíbrio dinâmico, prevenir desequilíbrios e reverter 

desequilíbrios em equilíbrio do ser humano, no tempo e no espaço” (HORTA, 1979, p. 29).  

 Segundo Horta (1979, p. 29) a enfermagem tem funções específicas e, assim,  expõe 

sua importância:  

 
A enfermagem como parte integrante da equipe de saúde implementa estados de 
equilíbrio, previne estados de desequilíbrio e reverte  desequilíbrios em equilíbrio 
pela  assistência ao ser humano no  atendimento de suas necessidades básicas; 
procura sempre reconduzilo à situação de equilíbrio dinâmico  no tempo  e  espaço. 

   

 Portanto, enfermagem é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de  

suas necessidades básicas, de tornálo independente dessa assistência, quando possível, pelo 

ensino do autocuidado (HORTA, 1979). Para desenvolver esta ciência e arte, a enfermagem 

precisa de uma metodologia de trabalho. Tal método foi denominado de Processo de 

Enfermagem. 

 Dentro do PE de enfermagem, Horta destaca que o primeiro passo é o histórico de 

enfermagem e esse dados precisam ser registrados afim de serem analisados e avaliados. 

Dessa forma, são fornecidas condições para alcançar o segundo passo que é o Diagnóstico de 

Enfermagem. 

 O diagnóstico de enfermagem levará ao terceiro passo que é o plano assistencial. Após 

determinado esse último, passase para o quarto passo, o plano de cuidados ou prescrição de 

enfermagem, também conhecido hoje como implementação. 

 O plano de cuidados é avaliado sempre fornecendo dados para o quinto passo no PE. 

Segundo Horta (1979), a evolução de enfermagem  é o relato diário das mudanças sucessivas 

que ocorrem no ser humano, enquanto estiver sob assistência profissional.   

 Como sexto passo, temse o Prognóstico de enfermagem: “a capacidade do ser 

humano em atender suas necessidades básicas alteradas após a implementação do plano 

assistencial e a luz dos dados fornecidos pela evolução de enfermagem” (HORTA, 1979, p. 

37). O prognóstico de enfermagem só pode ser bem elaborado através do registro diário 

realizado nos planos de cuidados. 

  Durante todo o PE é necessária a utilização de instrumentos básicos à enfermagem. 

Dentre eles, podese destacar a comunicação, que é indispensável para o desenvolvimento do 

processo. Essa comunicação pode ser oral ou escrita, mas, sem ela, o PE de enfermagem fica 

comprometido.   
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 “Com Wanda de Aguiar Horta, o Brasil conquistou um modelo de sistematização da 

assistência e, deste modo, do registro de enfermagem (CARRIJO E OGUISSO, 2006, p. 

457)”.  Os estudos da autora foram precursores,  no  entanto,  somente  em  1979  que  a  

atenção  dos enfermeiros brasileiros passa a ser direcionado para o processo de enfermagem 

(SILVA et al, 2011). Mesmo com um método para organização do trabalho, até hoje 

encontramos dificuldades na utilização do PE. Observamse entre os motivos para a sua  não 

realização,  tanto a  falta  de  tempo,  quanto de  conhecimento  teórico (SILVA et al, 2011). 

 Horta ainda descreve, em seu livro Processo de Enfermagem, como o RE deve ser 

realizado, dando destaque à organização de seu conteúdo e clareza nas palavras. Dessa forma, 

ela demonstra a importância do RE para o PE. 

 
 
 
2.4. REFERENCIAL FILOSÓFICO – PAULO FREIRE  

 

2.4.1. PAULO FREIRE E SUA VIDA 

 

 O Referencial Filosófico utilizado será o Educador, Pedagogo e Filósofo brasileiro, 

Paulo Freire. Tal escolha se deve ao fato de o pensador trazer a concepção de uma educação 

transformadora. Através dele se refletirá sobre a Educação, além da realização de uma 

analogia entre seus ensinos e a EPS. 

 Paulo Reglus Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, em Recife, 

Pernambuco. Na época, essa era uma das regiões mais pobres do país, onde logo cedo, o autor 

pôde experimentar as dificuldades de sobrevivência das classes populares. 

 Foi criado em um ambiente católico, junto com os irmãos e as irmãs. Sua mãe, à 

sombra das mangueiras, o ensinou a ler as palavras utilizando os gravetos que encontrava pelo 

chão. Talvez esse tenha sido um prenúncio do método, proposto no século XX, de 

alfabetização, criado por Paulo Freire na década de 1960. Um dos pilares desse método é a 

utilização da realidade do aluno como ponto de partida para a aprendizagem permanente 

(PROJETO MEMÓRIA, 2016). Aos seis anos, já alfabetizado, entra para a escola e sua 

primeira professora, Eunice Vasconcelos, o ensinou a colocar no papel quantas palavras 

pudesse, para depois formar sentenças e discutir o significado de cada uma delas (PROJETO 

MEMÓRIA, 2016).  

  Em 1929, devido à crise econômica, seu pai levou a família para a cidadezinha de 

Jaboatão dos Guararapes. Nessa época, Paulo Freire tinha 10 anos de idade. Três anos depois 
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seu pai faleceu e sua mãe teve que sustentar a família, passando, então, por muitas 

dificuldades financeiras. 

 As 16 anos. conclui o primeiro ano do ginásio. Em sua cidade, só havia escola 

primária e, por esse motivo, foi estudar no Recife. Sua mãe, por não ter mais condições de 

pagar a escola, iniciou a busca por uma instituição que o aceitasse com bolsa, o que ocorreu 

no Colégio Osvaldo Cruz. 

 Aos 22 anos ingressa na Faculdade de Direito do Recife. Conheceu Elza, com quem 

casouse e teve cinco filhos. Ainda nessa época, o mesmo Colégio Oswaldo Cruz que o 

acolheu como bolsista na adolescência, o contratou como professor de língua portuguesa 

(PROJETO MEMÓRIA, 2016).  

 Em 1947, Paulo Freire assume o cargo de Diretor do Setor de Educação do SESI do 

Recife. Foi então que percebeu a necessidade de executar um trabalho direcionado à 

alfabetização de adultos/trabalhadores.  

 Em 1952 foi nomeado Professor Catedrático da Faculdade de Belas Artes, da 

Universidade do Recife. Foi nomeado Diretor Superintendente do Departamento Regional de 

Pernambuco do SESIPE, cargo que ocupou de 1954 até outubro de 1956. Doutorouse em 

Filosofia e História da Educação em 1959, com a tese ”Educação e Atualidade Brasileira”. No 

início dos anos 60 engajouse nos movimentos de educação popular.  

 Foilhe conferido o título de Livre Docente da Faculdade de Belas Artes em 1961. 

Realizou a Experiência de Alfabetização de Angicos/RN em 1963 e criou as bases do 

Programa Nacional de Alfabetização, do Governo João Goulart. 

 Em 1964 o Golpe Militar extingue o Programa Nacional de Alfabetização. Paulo 

Freire é preso no Recife, pede asilo na Embaixada da Bolívia, no Rio de Janeiro. Em setembro 

parte para a Bolívia e em novembro segue para o Chile 

 Exilado publicou o livro Educação Como Prática da Liberdade em 1965. Em 1967 a 

1968, no Chile, escreveu o livro Pedagogia do Oprimido. Em 1969 mudouse para 

Cambridge, Massachussetts, USA. 

 Já em 1970 transferiuse para Genebra, Suíça, para trabalhar no Conselho Mundial das 

Igrejas, passa a “andarilhar” pelos cinco continentes e em 1971 fundou, com outros exilados, 

o Instituto de Ação Cultural em Genebra.  

 Visitou São Paulo, Rio de Janeiro e Recife em 1979 e logo após, em 1980 retornou ao 

Brasil, para lecionar na PUC/SP e na Unicamp. Pouco tempo depois publicou “A importância 

do ato de ler” em três artigos que se completam, livro que mereceu, em julho de 1990, o 

“Diploma de Mérito Internacional”, concedido pela “International Reading Assocition”, na 
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Suécia. Deste ano até 1992, escreveu os “livros falados”. 

 Recebeu o Prêmio UNESCO da Educação para a Paz e no dia 24 de outubro de 1986 

morreu sua esposa Elza. No ano seguinte passou a integrar o júri internacional da UNESCO, 

que escolhe e premia as melhores experiências de alfabetização do mundo. 

 No dia 27 de março1988 casouse em cerimônia religiosa, no Recife, com Ana Maria, 

sua segunda esposa. Assumiu, no ano seguinte, o cargo de Secretário de Educação da cidade 

de São Paulo. 

 Voltou depois de 10 anos a escrever livros autorais: Pedagogia da Esperança; Cartas a 

Cristina: reflexões sobre a minha vida e minha práxis; Professora sim, tia não: cartas a quem 

ousa ensinar; Política e educação; À sombra desta mangueira; e Pedagogia da Autonomia; e 

muitos outros artigos. 

 Faleceu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 02 de maio de 1997, vítima 

de um infarto agudo do miocárdio. 

 Paulo Freire nos trouxe muitos ensinamentos sobre a educação e muitas delas se 

assemelham a filosofia adotada pela EPS.  Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção (FREIRE, 2003). 

 Um conceito diferente sobre educação: “esta falsa concepção de educação, que se 

baseia no depósito de informes nos educandos, constitui, no fundo, um obstáculo à 

transformação” (FREIRE, 1981, p. 66). Como seres inacabados, os homens, para Freire 

(1979, p. 83), são também sujeitos de conhecimento: 

Conhecer não é ato através do qual um sujeito transformado em objeto recebe dócil 
e passivamente os conteúdos que outro lhe dá ou lhe impõe. O conhecimento pelo 
contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer sua ação 
transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante, implica em 
invenção e reinvenção.  

 

 Assim como na EPS somos sujeitos ativos no desenvolvimento do conhecimento. 

“Quem ensina aprende ao ensinar. E quem aprende ensina ao aprender (FREIRE, 2003, p. 

25)”. 

  

2.4.2. PENSAMENTO DE PAULO FREIRE  

 

 Paulo Freire acredita em uma educação libertadora, que desenvolva a capacidade 

crítica. Lutou contra o método tradicional (educação bancária) de educação onde entendia que 

o aluno era apenas um depósito de ideias, informações e palavras.  



44 
 

 Desenvolveu métodos para alfabetização entendendo que o desenvolvimento deveria 

ser de dentro pra fora, ou seja, leva em consideração aquilo que o aluno já possui de 

conhecimento e utilizar para a sua alfabetização.  

 A educação significativa também foi seu alvo, pois compreendia que se aquele ensino 

tivesse algum significado para o discente, este seria mais bem compreendido e aceito.  

 O livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire (1981) traz a questão da relação 

dialética entre opressores versus oprimidos e de como é necessário uma prática que possa 

orientar uma ação visando a superação dessas contradições. 

 Paulo Freire (1981) relata que a forma que o opressor envolve o oprimido faz com 

estes “sejam menos”, ou seja, vejamse em condições onde ele precise deste opressor.  

 A maior dificuldade para sair desta opressão é dada devido ao “educador” também ser 

um opressor. Ele não incentiva, nem estimula a libertação através do ensino. Muitas das vezes 

o oprimido não tem consciência de que está sendo oprimido, o que causa a sua permanência 

nesse estado. 

 Quando se entende oprimido almeja a liberdade, porém essa precisa ser conquistada, 

por seu próprio esforço e com o auxilio (comunhão) com os outros (FREIRE, 1981). A busca 

é dolorosa porque estamos cercados de opressores “A libertação, por isto, é um parto. E um 

parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem novo” (1981, p. 19).  

 O estado de opressor nem sempre é compreendido como tal. Estamos tão mergulhados 

nessa dialética de oprimido e opressor que já não causa estranheza para muitos. “Somente os 

oprimidos, libertandose, podem libertar os opressores” (1981, p.24). 

 Para Paulo Freire, arrancar massas oprimidas das mãos dos opressores é o  objetivo 

principal da Educação Popular, pois esta educação permite e possibilita  a libertação do 

oprimido que hospeda o opressor  (FREIRE, 1981). 

 Ao observar a Pedagogia do Oprimido refletimos sobre a as relações 

multiprofissionais no Centro Cirúrgico, que deu origem ao artigo que será apresentado no 

próximo tópico.  

  

2.4.3. REFLEXÃO A LUZ DE PAULO FREIRE 

 

 Este artigo de reflexão foi submetido à Revista Mineira de Enfermagem em julho de 

2017. Encontrase de acordo com as normas da revista. 
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RELAÇÕES ENTRE OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CENTRO 

CIRÚRGICO: REFLEXÃO À LUZ DA PEDAGOGIA DO OPRIMIDO. 

 

RELATIONSHIPS BETWEEN PROFESSIONALS THAT ACT IN THE SURGICAL 

CENTER: REFLECTION IN THE LIGHT OF THE PEDAGOGY OF THE 

OPRESSED. 

RELACIONES ENTRE LOS PROFESIONALES QUE ACTUAN EN EL CENTRO 

QUIRÚRGICO: REFLEXIÓN A LA LUZ DE LA PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO. 

 

ABSTRACT 

Objective: to present the main disparities in the multiprofessional relations within a closed 

sector, surgical center, and to reflect on the similarities of these relations with the pedagogy of 

the oppressed. Method: theoretical reflection that proposes dimensions of analysis, 

emphasizing the challenges of human relations in the pedagogy of the oppressed, in an 

attempt to find solutions about them. Results: the study reveals the proximity of power 

relations in the work environment and the ideals of Freire for having his dimension applied in 

the vision of transformation and awareness of beings in the world from their reality, and 

proposes a new way of educating, with results that impact multiprofessional relations. Final 

Thoughts: Reflecting on the roles played by professionals, from the perspective of the 

pedagogy of the oppressed through problematizing education, can transform practice and 

professional relationships. 

Descriptors: Education; Tertiary Health Care, Perioperative Care; Patient Care Team; 

Interprofessional Relations. 

 

RESUMEN 

Objetivo: presentar las principales disparidades en las relaciones multiprofesionales dentro de 

un sector cerrado, centro quirúrgico, y reflexionar sobre las semejanzas de esas relaciones con 

la pedagogía del oprimido Método: reflexión teórica que propone dimensiones de análisis, 

enfatizando los desafíos de las relaciones humanas frente a la pedagogía del hombre 

oprimido, en el intento de conseguir soluciones acerca de las mismas. Resultados: el estudio 

revela la proximidad de las relaciones de poder en el ambiente de trabajo y los ideales de 

Freire por tener su dimensión aplicada en la visión de transformación y concientización de 

seres en el mundo a partir de su realidad, y propone una nueva manera de educar, resultados 

que traen impacto a las relaciones multiprofesionales. Consideraciones finales: Reflexión 
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sobre los papeles desempeñados por los profesionales, en la perspectiva de la pedagogía del 

oprimido, a través de la educación problematizadora, puede transformar la práctica y las 

relaciones profesionales. 

Descriptores: Educación; Atención Terciaria a la Salud, Asistencia Perioperatoria; Equipo de 

Asistencia al Paciente; Relaciones Interprofesionales 

 

RESUMO 

Objetivo: apresentar as principais disparidades nas relações multiprofissionais dentro de um 

setor fechado, centro cirúrgico, e refletir sobre as semelhanças dessas relações com a 

pedagogia do oprimido Método: reflexão teórica que propõe dimensões de análise, 

enfatizando os desafios das relações humanas frente à pedagogia do oprimido, na tentativa de 

conseguir soluções acerca das mesmas. Resultados: o estudo revela a proximidade das 

relações de poder no ambiente de trabalho e os ideais de Freire por ter sua dimensão aplicada 

na visão de transformação e conscientização de seres no mundo a partir da sua realidade, e 

propõe uma nova maneira de educar, com resultados que tragam impacto as relações 

multiprofissionais. Considerações Finais: Reflexão sobre os papéis desempenhados pelos 

profissionais, na perspectiva da pedagogia do oprimido, através da educação 

problematizadora, pode transformar a prática e as relações profissionais.  

Descritores: Educação; Atenção Terciária à Saúde, Assistência Perioperatória; Equipe de 

Assistência ao Paciente; Relações Interprofissionais 

  

INTRODUÇÃO 

 O objetivo desse estudo é refletir sobre as relações dos profissionais que atuam no 

Centro Cirúrgico à luz da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire e propor soluções. A 

enfermagem é uma profissão focada no cuidado e iniciou essa prática através do empirismo. 

Com o passar dos anos o cuidado foi sistematizado e a enfermagem passou a produzir ciência, 

realizar pesquisa baseada em evidências, produzindo conhecimento, mudando o perfil do 

profissional e consequentemente a qualidade do cuidar1,2.  

 No centro cirúrgico, setor fechado, de acesso restrito e com atividades específicas, não 

foi diferente3. Hoje com a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória 

ampliouse a atuação da enfermagem no processo de cuidar especifico para estes pacientes, 

prevendo e provendo condições para a realização do ato anestésicocirúrgico4, além de atuar 

diretamente com as demandas do paciente esclarecendo suas duvidas e eliminando seus 

medos. 
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 Toda essa conquista se deve ao empenho de profissionais que se dedicam a 

valorização de sua profissão e importância da assistência de enfermagem no processo de 

cuidar. 

 O centro cirúrgico por ser um setor fechado tem uma proximidade maior entre os 

profissionais, porém os embates também o são. A necessidade do trabalho em equipe para a 

realização de um procedimento é inegável5. Ninguém atua sozinho dentro do centro cirúrgico, 

todos estão interrelacionados e não há uma escala de importância nas atuações, ou pelo 

menos não deveria haver. Todos são dependentes da boa atuação de cada profissional, desde a 

admissão do paciente para a realização do procedimento até a sua alta. 

 Quando em algum momento um desses profissionais envolvidos no ato anestésico

cirurgico destoa desta realidade de igualdade na importância para o procedimento, começa 

haver o desequilíbrio nas relações e o mal estar no desenvolvimento das funções. Por 

consequência disso, desperta o sentimento de desejo para a ocupação de uma melhor 

“colocação” nesse processo, ou de discutir “quem é o mais importante” para a realização deste 

ato. Assim começam os conflitos na busca de valorização profissional. 

 

METODOLOGIA 

 Tratase de artigo de reflexão o qual se fundamentou na pedagogia do oprimido de 

Paulo Freire e nas observações das autoras sobre as relações multiprofissionais dentro de um 

setor fechado, que é o Centro Cirúrgico, com peculiaridades diferentes de todos os outros 

setores de um hospital. Buscouse refletir sobre as semelhanças nas relações profissionais com 

a pedagogia do oprimido. Não temos intenção de esgotar a pedagogia do oprimido, mas de 

destacar alguns pontos significativos e articular com as relações profissionais no setor em tela 

e também propor soluções a cerca das mesmas.  

 

A PEDADOGIA DO OPRIMIDO 

 Para Paulo Freire6, existe o oprimido e o opressor. O Opressor é o desumanizado, que 

se impõe sobre o oprimido na busca pela manutenção dos seus interesses e do poder. Está 

sempre na busca do “ser mais”. O oprimido é aquele que, quando conscientizado da sua 

posição no processo de forma problematizada, busca a transformação social, tem o objetivo de 

tornar a sociedade humanizada, mas é visto como “ser menos”. 

 O oprimido tem sua humanidade roubada pelo opressor em uma distorção da vocação 

do “ser mais”.  A desumanização é uma distorção histórica, mas não é um destino6. 
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 Como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar 

contra quem os fez menos, uma luta em busca da humanidade de ambos, tanto do oprimido 

quanto do opressor. Aí está a grande questão, libertar a si mesmo e ao seu opressor6.  

 Quando não ocorre essa libertação o oprimido pode ser opressor, se não existir uma 

educação para a conscientização dessa posição, e ele conseguir trocar de lugar com o 

opressor. Um fato importante que Paulo Freire destaca é que o oprimido não deve se tornar 

um opressor do seu opressor e sim o restaurador da relações humanizadas6. Lutar pela sua 

própria liberdade e a do seu opressor pode abalar o oprimido, por isso tende a praticar a 

opressão ao seu opressor.  

 “Quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se engajam na luta 

organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando, assim, sua 

‘conivência’ com o regime opressor6”. A liberdade precisa de reflexão, a reflexão conduz a 

prática.  

RESULTADOS 

AFINAL QUAL É A RELAÇÃO DESTA PEDAGOGIA COM AS RELAÇÕES DOS 

PROFISSIONAIS DENTRO DE UM CENTRO CIRÚRGICO? 

 A enfermagem em sua trajetória carrega diversos estereótipos e preconceitos que 

foram historicamente definidos e reforçados pelo fato de ser vista como uma profissão de 

desempenho basicamente manual7.  

 Nos séculos passados, o médico era o único indivíduo qualificado para ensinar; ele 

definia o que poderia delegar as enfermeiras, assim as tornando subordinadas às suas ordens8.  

 Existem vários fatores geradores de conflitos entre essas profissões. Há a autoridade 

de gênero por ser a enfermagem predominantemente feminina e a medicina ainda com 

maioria masculina, a diferença salarial e as divisões de tarefas8.  

 Essa condição histórica encaixa o medico e o enfermeiro na posição de opressor e 

oprimido. Inegavelmente há uma valorização histórica da figura do médico, do “ser mais”, 

colocandoo assim na figura do opressor. O enfermeiro devido a sua trajetória histórica 

carrega o titulo de oprimido, do “ser menos”. 

 Essa conivência com o regime opressor é anterior a aceitação de sua situação de 

opressão, que pode ocorrer por simplesmente não saber que é uma situação desnecessária nas 

relações e da mesma forma no crescimento dos profissionais de saúde no ambiente de 



49 
 

trabalho. Esta realidade apenas confirma um desequilíbrio nas relações multiprofissionais que 

não acrescenta em nada na assistência e é nociva no ambiente de trabalho. 

 Porém como Paulo freire pontua, a distorção histórica não é um destino, pode e dever 

ser mudado, precisamos caminhar para a humanização e assim alcançar a libertação. A 

pedagogia do oprimido pode ser compreendida como a pedagogia dos homens empenhando

se na luta por sua libertação6. A libertação é um processo permanente que ocorre após a 

compreensão da opressão e da iniciativa de transformação.  

 É através da Educação que o homem pode se libertar da opressão, esta educação 

liberta a consciência e tornao mais reflexivo e capaz de transformar a sociedade 6,9. Quando a 

educação é problematizadora ela conduz a reflexão e torna os homens mais críticos e capazes 

de lidar com a realidade. 

 Enquanto oprimido, a enfermagem deseja muitas vezes se tornar opressor do seu 

opressor. Esta atitude é geradora de grandes conflitos. Não obtendo sucesso nessa empreitada 

contra o seu opressor, mas ainda desejando deixar de ser oprimido, o enfermeiro pode fazer 

faculdade de medicina, para de fato abandonar o lugar de oprimido e ser verdadeiramente um 

opressor.  

 O médico é um dos profissionais envolvidos no perioperatório e atua no Centro 

Cirúrgico, mas sozinho não consegue desenvolvêlo. O trabalho acontece em equipe. Todos 

têm seu valor: circulantes de sala, instrumentadores, enfermeiros, anestesistas e cirurgiões. 

Todos precisam estar envolvidos nesse processo para que o ato anestésicocirúrgico aconteça 

e por isso todos são importantes. 

 Como a pedagogia do oprimido destaca que a solução não está no oprimido de virar 

opressor, muito menos oprimir o opressor e sim entender que dentro desta relação profissional 

não pode haver nem opressor, nem oprimido e sim uma equipe, profissionais que caminham 

juntos para uma melhor assistência ao paciente. Isto poderá acontecer através da educação e 

da problematização das relações profissionais assim poderemos compreender o papel e a 

importância de cada profissional que atua no centro cirúrgico6,9.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Quando todos na equipe multiprofissional perceberem os papéis que estão 

desempenhando, dentro desta percepção da pedagogia do oprimido, poderão compreenderse 

através de uma educação problematizadora que desencadeará a reflexão e a postura crítica e 
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assim poderão ser conduzidos a caminhada em direção a libertação. Esta libertação poderá se 

percebida nas relações interpessoais dos profissionais que atuam neste setor.  

 Refletir sobre seu papel, sobre o seu lugar na equipe multiprofissional e no próprio 

conceito de equipe, de trabalhar junto será uma reflexão que poderá conduzir a uma melhor 

prática, uma assistência mais humanizada, uma assistência perioperatória focada no paciente, 

que é objetivo a ser alcançado por toda a equipe multiprofissional que atua no Centro 

Cirúrgico. 
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3. MÉTODO 

 

3.1. TIPO DE ESTUDO 

 

 Tratase de um estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo pesquisa 

convergente assistencial (PCA). O foco da PCA está na síntese criativa de um processo 

associativo da abordagem de pesquisa e prática de enfermagem desenvolvida em caráter de 

simultaneidade (PAIM et al, 2008).  Segundo Trentini e Beltrame (2006) a PCA tem o 

propósito de encontrar alternativas para solucionar ou minimizar os problemas que surgiram 

da prática assistencial e os pesquisadores estarão inseridos nas ações da prática durante a 

pesquisa. 

 

 

3.2. ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Esta pesquisa segue as determinações da Resolução 466/12 do conselho Nacional de 

Saúde, por envolver seres humanos (Apêndice 5). Aprovado pelo CEP/UFF e CEP/HFB sob 

número de parecer 1.805.784. O Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (Apêndice 1) 

contém os objetivos, finalidades da pesquisa, bem como a garantia de desistência de 

participação e todas as fases da pesquisa foram apresentadas aos participantes. 

 

3.3. CENÁRIO DO ESTUDO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Hospital Federal de Bonsucesso entrada principal 
http://www.aborlccf.org.br/memorial_descritivo_detalhes.asp?id=40 

 



54 
 

Figura 2 – Hospital General do Nascimento Vargas em 1966 
 Fonte: http://arqrio.org/noticias/detalhes/4504/nossa-senhora-do-
bonsucesso-de-inhauma-50-anos-bencaos 

 O cenário do estudo é o Centro Cirúrgico A do hoje chamado Hospital Federal de 

Bonsucesso (HFB), que acompanhou todas as mudanças do sistema de saúde do nosso país. 

Essas mudanças influenciaram e ainda influenciam diretamente na assistência de saúde 

prestada por esta instituição de saúde.  

 Foi criado em 1948 no governo de Getúlio Vargas, recebeu o nome de Hospital 

General do Nascimento Vargas, em homenagem ao pai de Getúlio Vargas. Pertencia ao 

Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas (IAPETEC) 

(HFB, 2014). Neste período, a assistência previdenciária e a saúde eram oferecidas  por  meio  

de  Seguro Social descontada em folha salarial dos trabalhadores, ou seja, para ter assistência 

a saúde era necessário contribuição. 

 Algumas categorias possuíam seu próprio Instituto de Aposentadoria e Pensão (IAP) 

que não eram responsáveis apenas pelas aposentadorias e pensões, mas também pela 

assistência em saúde da sua categoria específica. Sendo assim, só quem tinha direito ao 

IAPETEC eram os motoristas profissionais, estivadores e conferentes do Cais do Porto. 

 Na década de 60 foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 

agregando todos IAP’s e mantendo o modelo de Seguro Social. O acesso do trabalhador  à 

assistência médica e previdenciária  estava vinculado à contribuição ao INPS (HFB, 2014). 

Neste momento o Hospital General do Nascimento Vargas passou a atender outras categorias 

além dos motoristas profissionais, estivadores e conferentes do Cais do Porto. 
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Figura 3 - Hospital Federal de Bonsucesso Hoje 
Fonte: http://www.aborlccf.org.br/memorial_descritivo_detalhes.asp?id=40 

 Em 1975 os hospitais passaram a ser geridos pelo Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS). A partir de então, o Hospital General do 

Nascimento Vargas passou a denominarse Hospital Geral de Bonsucesso (HFB, 2014). 

 Em 1990, a Lei nº 8.880 cria o  Sistema Único de Saúde (SUS),  conquistouse  a  

saúde  como  direito  do  cidadão  e  dever  do  Estado,  integrando todas as unidades  de 

saúde,  ficando  o  Hospital Geral de Bonsucesso (HFB, 2014).  

 Subordinado à Coordenação Geral de Atenção Hospitalar Secretaria de Atenção à 

Saúde (SAS) do Ministério da Saúde. Em 2007 passou a denominarse Hospital Federal de 

Bonsucesso (HFB, 2014). 

 

 Como vimos, este hospital mudou o seu público de acordo com as mudanças na saúde 

do nosso país. Hoje os atendimentos realizados por esta instituição, são aproximadamente 

70% residentes no município do Rio de Janeiro e 30% residentes em outros municípios (HFB, 

2014). 

 O Hospital Federal de Bonsucesso fica situado no bairro de Bonsucesso, Zona Norte 

da cidade do Rio de Janeiro. Está localizado na Av. Brasil próximo à confluência desta com as 

Linhas Amarela e Vermelha, que são as principais vias da cidade. 

 Este é o maior hospital da rede pública do Estado do Rio de Janeiro em volume geral 

de atendimentos, sendo categorizado como hospital federal com porta hospitalar de 

emergência e reconhecido como Centro Regional Terciário.  

 Além disso, é considerado referência em Oftalmologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, 

Atendimento à Gestante de Alto Risco e atendimento de alta complexidade como transplante 

de rins e córnea. 

 Este hospital possui, de acordo com HFB (2014):  
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 Unidade de Internação com 487 Leitos,  

 Unidade de Tratamento intensivo Adulto com 17 Leitos,  

 Unidade Coronariana com 10 Leitos,  

 Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal com 12 Leitos,  

 Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico com 4 Leitos,  

 Unidade de Tratamento Intermediário Neonatal com 30 Leitos,  

 Sala de Recuperação PósAnestésica com 6 Leitos,  

 Centro Cirúrgico com 11 Salas de Cirurgia,  

 Centro Obstétrico MaternoInfantil com 4 Salas de Cirurgia,  

 Ambulatório com 86 Consultórios,  

 U.S.E. com 32 Leitos de Observação e Repouso, 4 Consultórios, 1 Consultórios de 

Odontologia, 1 Sala de Pequenas Cirurgias e 1 Sala de Gesso.  

  

 O Centro Cirúrgico A, em suas onze salas de cirurgia, atende as seguintes 

especialidades cirúrgicas: Cirurgia Geral, Neurocirurgia, Oftalmologia, Torácicas, Cardíacas, 

Urológicas, Ortopédicas, Cabeça e Pescoço, Vasculares e Transplante Renal. 

 

   

                Figura 4 – HFB vista aérea  
                Fonte: http://www.aborlccf.org.br/memorial_descritivo_detalhes.asp?id=40 
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3.4. PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes da pesquisa são os profissionais de enfermagem que atuam no Centro 

Cirúrgico do HFB. A Equipe de Enfermagem é composta por quatorze Enfermeiros e entre 

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem são sessenta e três profissionais, que se revezam em 

escalas de trabalho 12x60, 12x36 e diaristas para que o Centro Cirúrgico funcione 24 horas 

por dia.  

Foram excluídos os profissionais que não aceitaram participar da pesquisa, se 

encontrarem de licença médica ou maternidade por mais de um mês e os profissionais que 

trabalham neste setor a menos de um ano. 

O critério de exclusão adotado levou em consideração que os funcionários que estão 

atuando no setor em tela por menos de um ano, estão conhecendo as rotinas, os impressos e 

ainda podem possuir alguma dificuldade em relação as rotinas e realização do RE.  

Participaram desta pesquisa 7 (sete) Enfermeiros representando 17% (dezessete por 

cento) dos participantes da pesquisa, e 34 (trinta e três) Técnicos de Enfermagem 

representando 83% (oitenta e três por cento) totalizando 41 (quarenta e um) participantes. 

(gráfico 1).  

O número de Técnicos de Enfermagem participantes da pesquisa diverge da 

quantidade total de funcionários no setor, além dos critérios de exclusão já apresentados, 

devido à saturação de informações pode ser definida como suspensão de inclusão de novos 

participantes porque os dados obtidos passam a apresentar, redundância ou repetição, não 

sendo considerado relevante persistir na coleta de dados (TURATO, 2008). 

 

 
                
 GRÁFICO  1 - PORCENTAGEM DE PARTICIPANTES 
                  FONTE: PRÓPRIO AUTOR 

Enfermeiros
17%

Técnicos de 
Enfermagem

83%

Participantes
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3.5. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES  

  

 Apresentase a seguir a caracterização dos participantes desta pesquisa, com o 

propósito de se obter um conhecimento mais aprofundado deste grupo. Serão apresentados 

gráficos representando sexo, idade, tempo de profissão (exercício profissional na 

enfermagem) e formação. Quarenta e um participantes da pesquisa seis são do sexo masculino 

sendo que, um é Enfermeiro e cinco são Técnicos de Enfermagem. Trinta e cinco são do sexo 

feminino sendo que sete são Enfermeiras e vinte e oito são Técnicas de Enfermagem (Gráfico 

2). Deste modo percebemos que a maioria dos profissionais de enfermagem são do sexo 

feminino, esse predomínio é histórico em nossa profissão. 

 

GRÁFICO 2 – Sexo dos participantes da pesquisa 
Fonte: Proprio autor 

  

 Dos quarenta e um profissionais, 03 (6%) deles estão na faixa etária de 25 a 30 anos, 7 

(15%) estão na faixa etária entre 31 a 35 anos, sendo 2 Enfermeiros, 7 (15%) na faixa etária 

de 36 a 40 anos, 13 (34%) na faixa etária de 41 a 45 anos, sendo 2 Enfermeiros, 5 (12%) na 

faixa etária de 46 a 50 anos, sendo 1 Enfermeiro, 2 (6%) na faixa etária de 51 a 55 anos, 2 

(6%) na faixa etária de 56 a 60 anos, não há ninguém na faixa etária de 61 a 65 anos, mas 

ainda temos 2 (6%) funcionários na faixa etária de 66 a 70 anos, ambos são Enfermeiros. 

Percebese, deste modo, que a predominância dos Técnicos de Enfermagem se encontra na 

faixa etária de 41 a 45 anos, enquanto que os Enfermeiros se agrupam na faixa etária de 31 a 

35 anos, 41 a 45 anos e a faixa etária de 66 a 70 anos é exclusivamente ocupada por 
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Enfermeiros.  

 Possivelmente esse fato se dá pela idade mínima para participação em concurso, 

juntamente com o tempo do último concurso para os Hospitais Federais no Rio de Janeiro, 

que ocorreu em 2006. 

 

GRÁFICO 3 - Idade dos Participantes da Pesquisa 
Fonte: Próprio Autor 

  

 Sobre o tempo de profissão ou exercício profissional na enfermagem, dos quarenta e 

um entrevistados, 9 (20%) possuem 5 a 10 anos, sendo 2 Enfermeiros, 7 (18%) possuem de 11 

a 15 anos, sendo 1 enfermeiro, 10 (26%) possuem 16 a 20 anos, 6 (15%) possuem de 21 a 25 

anos, sendo 1 Enfermeiro, 6 (12%) possuem de 26 a 30 anos sendo 1 enfermeiro, 1 (3%) 

possui de 31 a 35 anos e 2 (6%) possuem impressionantes 36 a 40 anos, ambos são 

enfermeiros. Assim percebese que o maior número dos Técnicos de Enfermagem possuem 16 

a 20 anos de tempo de serviço, os Enfermeiros prevalecem no período de 5 a 10 anos e 36 a 

40 anos, os dois extremos. 
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GRÁFICO 4 - Tempo de Serviço dos Participantes da Pesquisa 
Fonte: Próprio Autor 

 

 Dos sete Enfermeiros participantes desta pesquisa, seis possuem pósgraduação e um 

possui Residência em Obstetrícia e Mestrado. Dos trinta e quatro participantes Técnicos de 

Enfermagem, 8 Técnicos possuem nível médio, 6 possuem graduação em andamento (1 

Direito, 2 Farmácia, 1 Biologia, 1 Assistente Social, 1 Psicologia), 7 possuem 1 graduação (1 

Assistente Social, 1 Recursos Humanos, 4 Enfermagem, 1 Moda), 9 possuem 1 graduação e 1 

pós graduação (8 Enfermagem, 1 Fisioterapia), 2 possuem 2 graduações (1 Turismo e 

Recursos Humanos e 1 Direito e Psicologia) , 1 possui 2 graduações e 1 andamento 

(Educação Física, Enfermagem e Direito em andamento), 1 possui 2 graduações e Mestrado 

(Direito, Serviço Social, Mestrado em Direito Médico).  

 Essa informação nos permite afirmar que a maiorias dos técnicos possuem graduação 

em Enfermagem, logo compreendem a importância do RE para o PE. Da mesma forma, os 

técnicos de enfermagem que possuem graduação em Direito compreendem as questões legais 

relacionadas ao RE. Concluímos que todos são capazes de compreender a importância do RE 

para a prática profissional. 
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GRÁFICO 5 - Formação Profissional dos Enfermeiros 
Fonte: Próprio Autor 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRÁFICO 6 - Formação dos Técnicos de Enfermagem 
Fonte: Próprio Autor 
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GRÁFICO 7 - Área de Formação dos Técnicos de Enfermagem 
Fonte: Próprio Autor 

 

 

3.6. COLETA DE DADOS 

 

 A PCA está dividida em 4 fases: concepção, instrumentação, perscrutação (investigar, 

examinar) e análise. Estas fases foram desenvolvidas da seguinte forma: 

  

3.6.1. CONCEPÇÃO 

 

 A Fase de concepção é o processo de definição do problema de pesquisa e envolve 

revisões de literatura e reflexão, segundo Trentini, Paim e Silva (2014), portanto iniciamos 

esta fase na introdução desta pesquisa, onde apresentamos a justificativa do estudo, os 

objetivos e a revisão de literatura. 

  

3.6.2. INSTRUMENTAÇÃO 

 

 Na fase de instrumentação inclui a delimitação do espaço físico da pesquisa, escolha 

dos participantes e instrumentos para coleta de dados. Utilizamos dois métodos para coleta de 
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dados, a observação participante e a entrevista conversação.  

 Na observação participante, temos a possiblidade de um contato pessoal do 

pesquisador com o objeto de investigação, permitindo acompanhar as experiências diárias dos 

sujeitos e apreender o significado que atribuem à realidade e às suas ações (LUDKE, 

ANDRÉ, 2013). 

 Utilizamos a observação participante para pesquisar a frequência do RE no Prontuário, 

pelos profissionais de enfermagem do Centro Cirúrgico. Estes prontuários foram selecionados 

aleatoriamente na Recuperação Pós Anestésica (RPA) onde paciente e prontuário se 

encontravam após o procedimento cirúrgico.  

 Foram observados vinte prontuários. A técnica de coleta de dados utilizada foi o 

roteiro de observação participante (apêndice 2).  

 Ainda como parte da fase de instrumentação, realizamos a entrevista conversação, se 

desenvolveu através de quatro perguntas que estão diretamente ligadas os objetivos desta 

pesquisa: 

1. Qual a importância do RE pra você? 

2. Quais as dificuldades que você encontra para realizar o registro de enfermagem 

durante sua jornada de trabalho? 

3. O que você entende por educação permanente em saúde? 

4. Você acredita que a Educação Permanente em saúde pode contribuir para a realização 

do registro de enfermagem? 

  Segundo Trentini, Paim e Silva (2014), a entrevista conversação permite captar 

informações mais fidedignas, porque as conversas informais oportunizam uma relação de 

confiança mútua. 

 É oportuno registrar que, na medida em que a entrevista conversação era realizada, as 

respostas dos participantes da pesquisa eram analisadas. Sendo assim, após a trigésima quinta 

entrevista conversação, foi constatado que havia sido atingido o ponto de saturação. 

 “As informações fornecidas por novos participantes da pesquisa pouco acrescentariam 

ao material já obtido, não mais contribuindo significativamente para o aperfeiçoamento da 

reflexão teórica” (TURATO, 2008, p.18). 

 Informamos que a divergência entre o número de participantes e o número de 

entrevistas se deu devidos as fases da pesquisa. Quando falamos em participantes da pesquisa 

englobamos todas as fases e quando falamos sobre a entrevista apresentamos apenas os 

participantes desta fase da pesquisa. 
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3.6.3. PERSCRUTAÇÃO 

 

 Nesta fase, demos continuidade a coleta de dados e realizamos os grupos de 

convergência.  

 A fase da perscrutação foi um espaço de interlocução entre os profissionais de 

enfermagem e o pesquisador em cinco encontros com datas variadas para possibilitar a 

participação do maior número possível de profissionais, e o método utilizado foi grupo de 

convergência que, segundo Trentini, Paim e Silva (2014), tem por finalidade desenvolver 

pesquisa simultaneamente com pratica assistencial.  

 Os encontros foram registrados por meio de anotações de acordo a aprovação do CEP. 

Nesse momento, utilizamos os dados levantados na fase de instrumentação, na forma de 

situações problemas que foram discutidos e analisados pela equipe com o intuito de elaborar 

estratégias para os obstáculos relacionados à realização do RE e também para alcançar o 

produto desta pesquisa.  

 Nos três primeiros grupos realizados nos dias 22, 29 e 31 de março de 2017 

obtivemos: a exposição dos problemas, teorização e elaboração de hipóteses. Um grupo 

realizado no dia 14 de abril de 2017 avaliando o produto construído a partir de todas as 

hipóteses elaboradas. No último grupo a aplicação à realidade e aprovação do produto 

(checklist) para elaboração do RE e também de mais um produto (aplicativo de celular com 

descrição das funções dos técnicos de enfermagem, enfermeiros e instrumentadores 

cirurgicos). 

 Ainda realizamos mais um grupo para sanar pendências em relação a sistematização. 

Este grupo desenvolveu mais dois produtos (diagnósticos de enfermagem e implentação de 

cuidados e checklist de vista préoperatória) que foram incluídos no aplicativo. 

 Utilizamos para analisar os grupos de convergência a Metodologia da 

Problematização. Para Berbel (1998), a problematização é um conjunto de ações 

sistematizadas (por meio do arco de Maguerez), que visam uma determinada problemática da 

realidade.  

 A realidade ou recorte da realidade tem uma primeira ação que é de observar, depois 

de refletir, teorizar, construir hipóteses e a última ação é a de intervir na realidade (BERBEL, 

1998). 

 Cabe ressaltar que os grupos de convergência foram fundamentados a partir da Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde, Wanda Horta e da Pedagogia de Paulo Freire 

que destacam que somos sujeitos ativos no desenvolvimento do conhecimento. 
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3.6.4. ANÁLISE 

 

 Analisamos a observação participante, realizada na fase de instrumentação, através da 

EPS, Wanda Horta e Paulo Freire.  

 A entrevista conversação, também realizada na fase de instrumentação foi analisada 

através da análise de conteúdo. A análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens (BARDIN, 2009). 

 Entendendo alguns conceitos de Bardin: 

 A organização da Análise se dá em torno de três polos cronológicos: préanálise, a 

exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

 Segundo Bardin (2009) A primeira fase é a préanalise: é uma leitura flutuante, 

exaustiva, com homogeneidade, pertinência e também formulando hipóteses, referenciando 

índices e elaborando de indicadores esta é a preparação do material. 

 A segunda fase é a exploração do material consiste essencialmente de operações de 

codificação (BARDIN, 2009). 

 A terceira fase é o tratamento dos resultados obtidos e interpretação (BARDIN, 2009). 

 Para Bardin (2009) a codificação significa tratar o material, codificálo. A organização 

da codificação compreende: recorte (escolha das unidades);  enumeração (escolha das regras 

de contagem); classificação e  a agregação (escolha das categorias). 

 A unidade de registo é a unidade de significação a codificar e corresponde ao 

segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando à categorização e a 

contagem frequencial (BARDIN, 2009). 

 O tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado 

segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura (BARDIN, 2009) 

 Bardin (2009) descreve a categorização como uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto. Classificar em categorias impõe investigação do que 

cada um deles tem em comum com outros, permitindo assim o seu agrupamento. 

 Os Grupos de Convergência foram analisados através da Metodologia da 

Problematização e Paulo Freire visto que sempre defendeu uma pedagogia problematizadora 

que pudesse servir para emancipação do homem e para sua humanização (BERBEL, 1999). 

 O quadro abaixo ilustra as fases da PCA: 
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ETAPAS OBJETIVOS INSTRUMENTOS ANÁLISE 

Concepção Definição do problema de 

pesquisa e envolve revisões de 

literatura e reflexão 

Leitura sobre a temática 

Revisão Integrativa 

 

 

 

Instrumentação Identificar a valorização dos 

profissionais de enfermagem 

sobre o registro. 

 

Descrever os principais 

obstáculos para realização do RE. 

 

Conhecer o entendimento dos 

profissionais de saúde sobre a 

EPS 

 

Identificar se os profissionais de 

enfermagem acreditam que a EPS 

pode contribuir para o RE 

 

1 Observação 

Participante. 

 

 

2 Entrevista 

Conversação 

1 EPS, Horta e 

Pedagogia de  

Paulo Freire 

 

2 Análise de Conteúdo  

Perscrutação Utilizar a Educação Permanente 

como estratégia para elaborar, 

junto com os profissionais de 

enfermagem, soluções para os 

obstáculos encontrados para 

realização do RE. 

 

Elaborar, junto com os 

profissionais, maneiras de 

registros mais adequados a 

realidade do CC. 

Grupos de  

Convergência 

Metodologia da 

Problematização e 

Pedagogia de Paulo Freire 

Quadro 4 - Síntese da PCA. Fonte: Próprio autor. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. CONTEXTULALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NO CENTRO 

CIRURGICO A DO HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 

 

 O instrumento utilizado no CC para elaboração do RE em SO e na RPA é o checklist, 

porém existem outros registros que não possuem a mesma forma de apresentação, nestes os 

dados precisam ser escritos. Existem  as seguintes apresentações de Registro de Enfermagem 

no CC:  

1. Folha de Admissão do Paciente: onde os dados da entrevista do paciente são anotados. 

Essa é preenchida pelo enfermeiro quando o paciente chega ao CC. Sua apresentação 

é em forma de checklist. (Anexo 4) 

2. Folha de assistência de enfermagem no centro cirúrgico: nessa há o RE do paciente 

em SO. Esses foram uns dos dados mais observados nessa pesquisa. Também é um 

checklist. O técnico de enfermagem é quem preenche essa folha. (Anexo 5) 

3. Folha de Órtese e Prótese de Materiais Especiais (OPME). Nela são anotados todos os 

materiais de órtese e prótese implantadas ou utilizadas na cirurgia, como, por 

exemplo: tela de marlex, clipadores endoscópicos, clips endoscópicos, próteses e etc. 

O técnico de  enfermagem anota o material utilizado, anexa etiqueta de identificação 

com código que vem na embalagem e nota fiscal. Essa folha não é em checklist, pois 

ela é toda discursiva com necessidade de dados específicos sobre o material utilizado. 

(Anexo 6) 

4. Folha de Estatística Cirúrgica: deve ser preenchida pelo técnico de enfermagem com 

os dados do paciente (nome idade, prontuário, data de nascimento, horário de entrada 

em SO, início de anestesia e cirurgia, cirurgia proposta e realizada, local de 

internação, nome completo dos cirurgiões e anestesista e equipe de enfermagem em 

SO, todos com suas devidas matrículas e também equipe de apoio como raios X, por 

exemplo). Seu preenchimento é todo discursivo, o que demanda tempo para seu 

preenchimento. (Anexo 7) 

5. Folha de Controle de medicamentos e materiais cirúrgicos por paciente (anexo 8). 

Nela checamse todas as medicações e materiais médicohospitalares que foram 

usados no procedimento cirúrgico.  Deve ser preenchida em SO pelo técnico de 

enfermagem durante o ato cirúrgico. É um checklist para o qual, muitas  vezes, a 
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enfermagem pede colaboração dos anestesistas para seu preenchimento, pois eles 

utilizaram as medicações administradas no paciente e, por esse motivo, são mais 

eficazes no preenchimento.  No entanto, esse setor, não é uma “responsabilidade” 

atribuída a eles para esse controle de gastos. 

6. Folha de Assistência De Enfermagem Na Sala De Recuperação PósAnestésica (anexo 

9). Ela é preenchida na RPA pelo técnico de enfermagem, com orientação do 

Enfermeiro quando necessário, pois na RPA há um enfermeiro, diferente da SO. Essa 

folha possui dados sobre nível de consciência, respiração, atividade muscular, náuseas 

e vômitos, sondas, drenos, punção venosa, curativo, dor, controle de sinais vitais e 

escala de Aldrete  para avaliação pelo anestesista e alta da RPA para a enfermaria.  

  Além dessas folhas de preenchimento exclusivo da enfermagem, há outras que são de 

preenchimento dos outros profissionais que ficam a cargo da enfermagem “lembrar” aos 

profissionais sobre o mesmo. Como exemplos desse procedimento, podese citar a descrição 

cirúrgica, a prescrição médica, o pedido de exame histopatológico, o pedido de cultura e a 

justificativa de suspensão de cirurgia, se for o caso.  

  Como se vê, existem instrumentos para o processo de enfermagem nesse setor, porém 

eles não são sistematizados. A SAE é uma metodologia de trabalho, que possibilita a 

organização, planejamento e avaliação do cuidado prestado. 

  Os impressos ou folhas de registro sozinhas não podem garantir os registros completos

  e fiéis à realidade. Para que isso aconteça, é necessária a compreensão da importância desses 

dados. É neste sentido que a EPS se torna pertinente, porque, aprendendo no trabalho, os 

trabalhadores estão buscando dar sentido a uma situação que lhes parece incompreensível.  

Eles reconhecem e assumem, assim, uma postura que propicie a aprendizagem significativa e 

também compromissos com o trabalho (BRASIL, 2014). 

 

 

4.2. RESULTADO DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

 Foram observados 20 prontuários no período de janeiro e fevereiro de 2017. O roteiro 

de observação foi divido em período préoperatório, período transoperatório, período pós

operatório (na Recuperação Pós Anestésica).  

 No período préperatório, foi observado que, nos vinte prontuários observados, não 
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havia visita préoperatória do Enfermeiro. Apenas cinco desses prontuários apresentam 

histórico de enfermagem. Quatro apresentavam relato de exame físico realizado. Nenhum 

prontuário apresentava diagnóstico de enfermagem e implementação de cuidados de 

enfermagem (gráfico). 

  

GRÁFICO 8- PERÍODO PRÉ OPERATÓRIO – Fonte: Próprio Autor. 

 

 No período transoperatório observouse que todos os prontuários apresentavam 

admissão do paciente no centro cirúrgico. A Identificação do Paciente com pulseira foi 

relatada quatorze vezes. Não houve registro de exame físico, ainda que simplificado, em 

nenhum dos vinte prontuários observados. Nenhum dos prontuários apresentava registros de 

sinais vitais na Admissão do Paciente, diagnósticos de enfermagem, prescrição para cuidados 

transoperatória, prescrição de cuidados quanto ao posicionamento do paciente. Todos os 

prontuários apresentavam registros sobre cuidados de enfermagem em sala de cirurgia e 

realização de punção venosa, mas apenas quatorze apresentavam o local. Os drenos e as 

sondas utilizadas foram relatados em dezessete dos prontuários. Dezoito apresentavam 

registro sobre placa dispersiva, porém quatorze apresentavam o local. Apenas dois desses 

prontuários não apresentaram registros de encaminhamento do paciente imediatamente após 

cirurgia. 
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GRÁFICO 9 - PERÍODO TRANSOPERATÓRIO – Fonte: Próprio Autor. 

 

 No período pósoperatório imediato (RPA), todos os prontuários apresentavam 

registros de Sinais Vitais, Nível de Consciência, respiração, Atividade Muscular, Náuseas e 

Vômitos, condições de Sondas, Drenos, Punção Venosa, Curativo. Além disso, havia o 

registro de apresentação de dor se o mesmo foi encaminhado após RPA, porém nenhum 

prontuário apresentou diagnóstico de enfermagem e implementação de cuidados de 

enfermagem. 

 

 

 

GRÁFICO 10 - PERIODO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO – Fonte: Próprio Autor. 
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4.2. RESULTADO DA ENTREVISTA CONVERSAÇÃO 

 

 Na tabela 1 encontrase a síntese das Unidades de Registro (UR), com as respectivas 

Unidades de Significação (US) e Categorias na análise de conteúdo. 

CÓD US TOTAL 
UR % 

CATEGORIA % 
CAT 

B 
 
E 
 
 
G 
 

Processo de Enfermagem 
 

Fonte para Equipe 
Multiprofissional 

 
 

Valorização do Registro de 
Enfermagem 

 

41,67 
 

5,56 
 
 

18,51 

Categoria 1: 
A importância do Registro de Enfermagem no 

Processo de Enfermagem 
 

 
 
  

67,74 

A 
 
C 
 
D 

Respaldo Legal 
 

Segurança do Paciente 
 

Auditoria 

19,44 
 

4,63 
 

5,56 

Categoria 2: 
Gerência e Segurança caminhando juntas para 

uma melhor assistência de enfermagem  

134,26 

F 
 
I 
 
J 
 
K 
 
 
L 

Gerencia / Gestão 
 

Falta de Tempo 
 

Sobrecarga de Trabalho 
 

Dimensionamento Profissional 
 

Documentação a ser preenchida 
(Burocracia) 

 

4,63 
 

25,45 
 

12,73 
 

12,73 
 
 

25,45 

  

H 
 
 
 
M 

Não consideram que realizam o 
registro de enfermagem no CC 

 
 

Não há dificuldade 

7,28 
 
 
 

16,36 
 

  

N 
 
 
O 
 
P 
 
 
Q 
 
 
R 
 
 
 
S 
 
 
 
 
T 

Educação Permanente em Saúde 
 
 

Educação Continuada 
 

Não  
souberam responder  

 
Não sabe 

 
 

Educação Permanente dando 
suporte ao registro de Enfermagem 

 
 

Reconhecem a importância da EP 
para RE mas não conseguem 
expressar de que forma isso é 

possível 
 

 Educação / Qualificação 

7,23 
 
 

83,13 
 

9,64 
 
 

5,56 
 
 

33,33 
 
 
 

44,44 
 
 
 
 

16,67 
 

Categoria 3: 
O conceito de educação continuada 

predomina sobre a Educação permanente em 
saúde.  

 
 
 
 

200 

Tabela 1 – Elaboração das Categorias. Fonte: Próprio Autor. 
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 A análise de Bardin deuse da seguinte forma:  

1. Leitura das entrevistas diversas vezes, após serem transcritas como objetivo, de 

reconhecimento das ideias apresentadas. 

2. Definição das unidades de registro (UR). Foram marcadas no texto as ideias 

apresentadas pelos profissionais. Foram identificadas 252 URs. 

3. Construção das Unidades Significação (US) através das URs. Foram quantificadas 20 

USs e ,para codificálas, foram usadas letras do alfabeto de A até T. Os agrupamentos 

para formação de US foram realizados por semelhança de ideias entre as URs. 

Apresentamse desta forma: A – Respaldo Legal (21 URs), B – Processo de 

Enfermagem (45 URs), C – Segurança do Paciente (5 URs), D – Auditoria (6 URs), E 

– Fonte para Equipe Multiprofissional (6 URs), F – Gerência/Gestão (5 URs), G – 

Valorização do Registro de Enfermagem (20 URs), H – Não consideram que realizam 

o Registro de Enfermagem no Centro Cirúrgico (4 URs), I – Falta de Tempo (14 URs), 

J – Sobrecarga de Trabalho (7 URs), K – Dimensionamento do Pessoal (7 URs), L – 

Documentação a ser Preenchida/Burocracia (14 URs), M – Não há dificuldade (9 

URs) N – Educação Permanente em Saúde (6 URs), O – Educação Continuada (69 

URs), P – Não souberam responder (8 URs), Q – Não sabe (4 URs), R – Educação 

Permanente dando suporte a realização do RE (24 URs), S – Reconhecem a 

importância da EPS para o RE mas não conseguem expressar de que forma isso é 

possível (32 URs), T – Educação/Qualificação (12 URs).  

4. A categorização foi realizada através da união das USs de acordo com cada pergunta 

da entrevista conversação respondendo os objetivos propostos por essa pesquisa.  

Os resultados serão apresentados de acordo com as categorias: 

 Categoria 1: A importância do Registro de Enfermagem no Processo de Enfermagem.  

  Alguns dos participantes compreendem a importância do RE no PE, de acordo com as 

afirmações abaixo: 

“Não temos uma sistematização como realmente deve ser feita, mas 

acho que devemos realizar o registro mesmo assim.” Enf1 

 

“... é importante pra você conhecer a história e você vê a evolução...” 

TE4 

“...registro a gente consegue descrever tudo que foi feito com o 
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paciente desde a anamnese até  a  evolução de enfermagem...”TE24 

 

“...é muito importante, mas no aspecto de você ter uma metodologia 

de assistência” ENF5 

 

  Os entrevistados também compreendem o RE como forma de comunicação:  

 

“... pra dar continuidade a assistência e assim prestando atendimento 

cada vez mais individualizado ao paciente.” TE26 

 

“... também a continuidade da assistência para o colega que chegar 

estar mais atento...” TE5 

 

  Tentam descrever a importância do RE: 

 

“Eu acho que a importância do registro de enfermagem é... manter a 

comunicação... entre... quem presta cuidados ao paciente... dá uma... 

um... seguimento no tratamento... manter um... pessoas informadas do 

que está sendo feito com aquele paciente.” TE20 

 

“sem o registro você não consegue gravar nada...” ENF2 

 

 Categoria 2: Gerência e Segurança caminhando juntas para uma melhor assistência de 

enfermagem; 

“Com o RE certinho, completinho, eu acho que dá, mais segurança 

pra você que trabalha e mais segurança para o paciente”. TE4 

 

“A importância dos registros de enfermagem, pra mim, em primeiro 

lugar é a segurança dos profissionais que está ali cuidando.” TE5 
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“RE é você poder registrar as ocorrências, se há complicações, se 

não há, é um modo de se proteger legalmente.” TE17 

 

“eu acho que a principal dificuldade que a enfermagem encontra pra 

fazer o registro, muitas vezes, é a questão do dimensionamento da 

equipe para o numero de pacientes”. TE21 

 

“... às vezes a dificuldade que encontro para fazer um bom relato é 

não ter tempo, na verdade é o pouco tempo que a gente tem para 

desenvolver a nossa prática”. TE29 

 

“Excesso de trabalho, falta de mão de obra, às vezes uma pessoa fica 

sozinha na sala. No nosso caso de CC são muitos papéis, as 

dificuldades então são essas, falta de gente e quantidade de folha que 

a gente tem que preenche.” TE1 

 

“ não realizo registro de enfermagem no meu trabalho”TE22 

 

“O RE serve de fonte de consulta ou para uma auditoria, ou se tiver 

algum tipo de processo, até para outros profissionais também, os 

demais membros da equipe multidisciplinar”. TE6 

 

 Categoria 3: O conceito de educação continuada predomina sobre a Educação 

permanente em saúde.  

“EPS é a atualização permanente e continua das atividades 

específicas da profissão.”ENF1 

 

“Entendo que é uma educação no trabalho para o trabalho nos 

diferentes âmbitos dentro de uma instituição hospitalar ou em saúde 

pública e tem finalidade de melhorar a saúde da população e também 

a saúde dos próprios funcionários”.TE6 

“EPS pra mim é EC. Precisamos sempre estar  atualizados, sempre 
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que possível participarmos de palestras, de curso, de simpósio, tudo 

que possa melhorar o nosso trabalho.” TE22 

 

“EPS e EC é a merma coisa. É aperfeiçoar cada vez mais, é. 

qualificar cada dia mais o profissional num aprendizado maior.” 

ENF6 

   

  As perguntas da pesquisa conversação foram elaboradas de modo a responder os 

objetivos da pesquisa. Da mesma forma, foram desenvolvidas as categorias. Na Tabela 2 

encontrase a síntese das categorias relacionadas aos objetivos da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  A categoria 1 responde ao objetivo específico:  Identificar a valorização dos 

profissionais de enfermagem sobre  o registro. A categoria 2 responde ao seguinte objetivo 

específico: Descrever os principais obstáculos para realização do RE. A categoria 3  responde 

aos objetivos específicos:  Conhecer o entendimento dos profissionais de saúde sobre a EPS e 

Identificar se os profissionais de enfermagem acreditam que a EPS pode contribuir para o RE.  

  

 4.3 – RESULTADOS REFERENTES AOS GRUPOS DE CONVERGÊNCIA  

  

CATEGORIA OBJETIVO 

 
Categoria 1  

A importância do Registro de Enfermagem no 
Processo de Enfermagem. 

 
 

 
Objetivo Específico: 

 
Identificar a valorização dos profissionais de 

enfermagem sobre  o registro. 

 
Categoria 2: 

Gerência e Segurança caminhando juntas para uma 
melhor assistência de enfermagem. 

 

 
Objetivo Específico:  

 
Descrever os principais obstáculos para realização do 

RE  
 

Categoria 3: 
O conceito de educação continuada predomina sobre 

a Educação permanente em saúde. 
 
 

 
Objetivos Específicos:   

 
Conhecer o entendimento dos profissionais de saúde 

sobre a EPS. 
 

Identificar se os profissionais de enfermagem acreditam 
que a EPS pode contribuir para o RE; 

Tabela 2 – Relação entre as Categorias e os Objetivos da Pesquisa. Fonte: Próprio Autor 
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Os grupos foram realizados nos meses de março, abril e maio de 2017. Não foi permitido pela 

chefia de enfermagem do centro cirúrgico que os grupos fossem realizados dentro do setor, 

como era a proposta da pesquisa e também de EPS, mesmo após explicações sobre o objetivo 

da pesquisa.  Vale destacar que a autorização para realização desta pesquisa foi assinada pela 

chefe de enfermagem anterior à atual.  No ano passado, a direção hospital passou por 

mudanças, o que acarretou a alteração da chefia do centro cirúrgico.  

Com isso, os grupos de convergência foram realizados no auditório da urologia, que 

fica no quarto andar do mesmo prédio do centro cirúrgico. Mesmo tendo que descer apenas 

um andar, a saída do setor dificultou um pouco a participação dos funcionários, 

principalmente dos enfermeiros que estavam em número reduzido em relação aos técnicos de 

enfermagem. Isso ocorreu já que, para sair do setor, é necessário trocar de roupa porque, 

como em todo centro cirúrgico, utilizase pijama de uso restrito ao setor. 

Duas semanas antes do início dos grupos foram anexados cartazes anunciando os dias 

e horários da realização dos grupos, que foram intitulados de “Café Educativo”. Também foi 

anunciado no grupo do WhatsApp que a equipe de enfermagem já possuía.  Esse convite era 

intensificado na véspera e no dia da realização do grupo. 

Segue a dinâmica do primeiro grupo, realizado no dia 22 de março de 2017. A 

pesquisadora foi para o auditório antes para montar Datashow, organizar as cadeiras em 

círculo e preparar a mesa para o lanche após o grupo. Depois retornava para convidar os 

funcionários de sala em sala e explicar onde ficava o auditório, já que poucos o conheciam. 

Estavam presentes cinco técnicos de enfermagem,  pois nenhum enfermeiro pode 

participar nesse dia porque havia  dois enfermeiros no setor e não podiam descer. No primeiro 

momento, foi explicado o que é a EPS e a importância do RE. Posteriormente, foi exposto o 

objetivo do grupo, além dos resultados da observação participante em forma de situação 

problema. Por conseguinte, iniciouse a discussão para ouvir as propostas para resolução das 

nossas dificuldades. 

 

Algumas propostas: 

“Temos muitas folhas para preencher, escrevemos as mesmas coisas 

várias vezes, nome, prontuário, enfermaria, nome dos cirurgiões e 

anestesistas muitas vezes isso toma tempo. ”TE25 
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“Em um hospital que eu trabalhei, na folha de registro tinha um 

boneco, então nós marcávamos o local onde tinha a punção, onde 

colocava a placa e assim por diante.” TE13 

“Quando estamos sozinhos na sala e difícil dar conta de tantas folhas 

para preencher”.TE29 

 

“Acho que poderia escrever uma vez só os nomes e assim fazer o esse 

cabeçalho uma vez só, assim seria mais prático. Tem como fazer isso? 

”. TE39 

 

“Poderíamos rever a folha de gasto (Folha de Controle de 

medicamentos e materiais cirúrgicos) porque tem muita coisa 

repetida e outras faltando poderíamos refazer ela. Pode?” TE30 

 

Como não tivemos enfermeiros presentes, porque apenas dois estavam de plantão, não 

houve discussão, nem proposta sobre a SAEP. Ao final do grupo, todos foram convidados a 

estarem presentes no grupo de avaliação para apresentação do produto desenvolvido a partir 

das ideias do grupo. 

No segundo dia, 29 de março de 2017, sete pessoas estiveram presentes, todos técnicos 

de enfermagem. Os mesmos procedimentos do primeiro dia foram adotados: Preparo da sala, 

do Datashow, lanche, convite aos funcionários nas salas de cirurgia, orientações para chegar 

ao auditório. Deuse início com explicação do que é a EPS e a importância do RE, depois foi 

falado sobre o objetivo de grupo. Então, os resultados da observação participante em forma de 

situaçãoproblema foram apresentados e deuse  início à discussão para ouvir as propostas 

para resolução das nossas dificuldades. O grupo propôs mudanças no checklist de RE já 

existente no setor e propôs que fossem agrupadas algumas folhas para não precisar escrever 

os dados do paciente tantas vezes. 

 

Algumas das propostas: 

“Podemos incluir no checklist esta parte que fica faltando, local da 

placa de bisturi, da punção venosa. ” TE26 

 

“Se tivesse uma maneira de unir todas as folhas seria muito bom, ou 

pelo menos algumas. ” TE31 
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“Poxa, seria bom também ter sempre um grupo assim pra gente poder 

resolver os problemas e tirar duvidas porque sempre chegam e falam 

que a gente tem que fazer isso ou aquilo e aumenta a quantidade de 

coisa que a gente tem que escrever, aí como como você não sabe pra 

que é você não dar importância, eu  acho que se explicassem pra 

gente aí daríamos valor e faríamos direitinho porque sabemos pra 

que serve.”TE38 

 

 “É muita folha pra fazer mas tem que escrever porque é 

importante. A gente precisa registrar o que a gente fez de alguma 

forma.”TE22 

 

 “Tem um monte de coisa errada na folha de gasto (Folha de 

Controle de medicamentos e materiais cirúrgicos)...”TE15 

 

 Nesse dia, também não havia enfermeiro no grupo, pelo mesmo motivo do dia 

anterior. Tal ausência impossibilitou a discussão sobre a SAEP. 

 No terceiro dia, 31 de março de 2017, muitos funcionários estavam interessados em 

participar do grupo. Os procedimentos foram os mesmos em relação à sala, o convite aos 

funcionários e início da reunião. Houve bastante insistência com os enfermeiros que estavam 

presentes, a fim de que comparecessem ao grupo, pois nos anteriores não houve nenhum e 

seria positiva a participação do mesmo na discussão.  

Apesar do interesse, estiveram presentes cinco funcionários sendo quatro técnicos e 

um enfermeiro porque o mapa cirúrgico estava extenso e com grande quantidade de cirurgias 

de emergência. Nesse dia, três enfermeiros estavam de plantão possibilitando a presença de 

um enfermeiro no grupo, devido a este fato foi possível uma breve discussão sobre SAEP, 

mas o foco acabou ficando com os registros dos técnicos e a reformulação do checklist. 

Também foi levada  a Folha de Controle de medicamentos e materiais cirúrgicos (Anexo 10) 

para reformulação da mesma. 

Alguns já foram marcando o que podia tirar e o que precisava acrescentar na folha de 

gasto. Uma técnica perguntou se podia fazer em casa e trazer no outro dia, pedido o qual foi 

aceito. Ela realmente entregou no outro dia e as alterações coincidiram com as já apontadas. 

 As propostas desse dia não foram muito diferentes das anteriores: 
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“Tem que colocar mais itens na folha pra gente escrever menos e 

ganhar tempo, só marcar fica mais fácil.”TE40 

“Acho que o problema maior não é quantidade de folhas, acho que é 

a quantidade de funcionários na sala, é mais difícil fazer tudo 

sozinho. ”TE5 

 

“A organização é fundamental, precisamos nos organizar porque 

sabemos o que precisamos fazer, então não acho que é o tempo, ou a 

quantidade de pessoas e sim falta de organização. ”ENF7 

 

“No checklist linha que ter espaço para a gente escrever porque as 

vezes a gente quer escrever algumas coisa e não tem espaço”.TE41 

 

“Tem muita gente que entra para trabalhar no Centro cirúrgico sem 

saber nada, nós não temos um treinamento, vamos aprendendo com 

os colegas, e nem sempre sabemos se o que estamos fazendo está 

certinho ou não porque cada um faz de um jeito, se a gente tivesse 

uma orientação antes para ter certeza das coisas seria muito bom. 

”TE18 

 

“Faltam algumas fases da sistematização, tem que organizar. ” Enf 7 

 

A ideia da realização desses três primeiros grupos  foi  no sentido de ouvir propostas 

para sanar as falhas nos registros apontadas na observação participante. São elas: ausência de 

registros no préoperatório (vista préoperatória) como: histórico, exame físico, diagnósticos 

de enfermagem e implementação dos cuidados de enfermagem. Além disso, no 

transoperatório não há diagnósticos de enfermagem e implementação de cuidados, alguns 

prontuários não apresentam local da placa dispersiva, local da punção venosa e no pós

operatório imediato não há diagnósticos de enfermagem e implementação de cuidados de 

enfermagem. Infelizmente até esta fase ainda não se tem questões a sanar devido à ausência 

de enfermeiros nos grupos. 

Com as propostas dos técnicos de enfermagem, foi realizada uma reformulação do 

checklist de RE na SO e na Folha de Controle de medicamentos e materiais cirúrgicos, os 

quais são registros realizados no período transoperatório.  Essas duas folhas foram agrupadas, 
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nas quais foram colocados espaços para anotações. Não havia mudanças propostas para o 

Registro na RPA, que é o período pósoperatório, tampouco há qualquer folha de registro 

elaborada para a visita préoperatória, que não foi possível realizar ainda pela ausência de 

enfermeiros para propostas de elaboração. 

O quarto Grupo, de avaliação,  foi realizado no dia 14 de abril de 2017. Reuniramse 

todas as pessoas que estavam no plantão e que participaram de algum dos três grupos 

anteriores em uma sala de cirurgia, que não estava sendo utilizada. Fomos de sala em sala 

chamando os funcionários para uma rápida avalição do produto produzido. Nove funcionários 

compareceram, todos eles técnicos de enfermagem.  

Foram apresentadas duas propostas, uma com o boneco proposto no primeiro dia de 

grupo (Apêndice 5) e outra com os possíveis locais de punção e possíveis locais para aderir a 

placa dispersiva. Dessa forma, basta  marcar um “X” no local escolhido, como um checklist 

(Apêndice 6). Ambas tinham as mesmas alterações na Folha de Controle de medicamentos e 

materiais cirúrgicos, ajustes em outros registros e local para anotações. O grupo aprovou a 

aglutinação das folhas e escolheram a folha com os locais já descritos para a marcação, pois 

entenderam que o boneco poderia causar divergências com os locais. 

Após a aprovação do novo checklist para o período transoperatório,  providenciaram

se as cópias que foram testadas em dez cirurgias para avaliação dos participantes no dia 26 de 

abril de 2017. Como resultado, obtiveramse as seguintes avaliações: 

“Adorei porque não fica aquele monte de folha solta”TE25 

 

“Ficou bem mais prático e difícil de esquecer de anotar os 

dados”TE13 

 

“Acho que tem que anotar tudo certo independente de qualquer 

coisa”TE29 

 

“Ficou ótima. Está bem mais completa que a outra, a impressão é 

melhor, mais legível os materiais tem mais opções pra gente marcar. 

Tá bem melhor. Tem as opções do local da placa, facilitou, tá bem 

mais completa, tá bem melhor, melhorou muito em relação a que a 

gente tem pra trabalhar. Eu gostei muito”.TE39 
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“A folha tá legal, só que eu achei desnecessário, colocar tanta coisa, 

na crise que a gente vive, minha filha, ficar gastando papel e tinta 

eles não vão quer fazer isso né. Eu acho que do jeito que era ficava 

mais fácil, a gente escrevia”.TE5 

 

“Achei a folha muito prática porque ela contém a folha de assistência 

de enfermagem e controle de medicamentos juntas, então a gente não 

deixa a folha em um canto e depois procura e não sabe onde está. 

Achei mesmo muito interessante e seria realmente interessante se 

fosse adotado esse padrão”.TE18 

 

“Muito boa. É ótima! Só não sei se vão fazer aqui por conta do 

papel”. TE28 

 

Ademais, foi um aplicativo com as principais atividades a serem desenvolvidas pelo 

enfermeiro, técnico de enfermagem e instrumentador no centro cirúrgico. Esse instrumento 

serve para sanar as dúvidas dos funcionários atuais, mesmo com algum tempo de atuação no 

setor, para novos funcionários e para implementação da SAEP no CC. O link e o core code foi 

disponibilizado para os funcionários de setor. Os funcionários aprovaram este aplicativo e 

avaliaram como muito útil. 

Ainda tínhamos pendente a SAEP. Então, para tentar sanar essa questão, foi realizado, 

em 12 de maio de 2017, mais um grupo somente com enfermeiros. Na oportunidade, levouse 

um rascunho de checklist para o préoperatório e artigos sobre os principais diagnósticos de 

enfermagem nos períodos pré, trans e pós imediato, juntamente com suas propostas de 

intervenções. 

Nesse grupo, compareceram dois enfermeiros, uma delas estava presente no terceiro 

dia do grupo. Apresentouse a proposta do grupo para discussão da SAEP e ambas 

concordaram com a importância da sistematização e da necessidade de implementála 

adequadamente no CC.  

Elaboramos um checklist para a visita préoperatória da enfermagem, já com os 

possíveis diagnósticos de enfermagem e implementações de cuidados. Através dos artigos e 

do conhecimento das enfermeiras, foram separados alguns diagnósticos de enfermagem mais 

prevalentes no trans e pós. Com isso, surgiu a proposta da elaboração de um aplicativo com os 

diagnósticos de enfermagem e implementações de cuidados de enfermagem, podendo, assim, 
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aproveitar o checklist do pósoperatório imediato. Isso se deve ao fato de que ele já é utilizado 

na RPA e o novo checklist do transoperatório, apenas por meio das anotações dos 

diagnósticos de enfermagem e as implementações de acordo com cada paciente.  

Esse checklist foi apresentado para a chefia de enfermagem do CC, para 

implementação. A chefia, então, o  aprovou  para a visita préoperatória, e o novo checklist 

para o transoperatório. Por outro lado, destacou a dificuldade de implementação da visita pré

operatória de enfermagem devido a pouca quantidade de enfermeiros no setor, e uma 

demissão recente. O Ministério da Saúde não renovou contrato com o Núcleo de Estadual do 

Rio de Janeiro (NERJ), logo os contratos estão findando e não há previsão para renovação, 

nem tão pouco para novos contratos.  Assim, há a possibilidade de diminuição ainda maior do 

número de enfermeiros do setor. 

Nesse contexto, algumas propostas foram elaboradas, como ter um enfermeiro no 

período da tarde para realizar as visitas préoperatórias, ou o enfermeiro da clínica cirúrgica 

realizar a visita préoperatória, ou, ainda, fazer a solicitação de mais enfermeiros para o centro 

cirúrgico, a fim de realizar essas visitas durante o plantão. Essas propostas foram 

encaminhadas à direção de enfermagem, mas ainda não se obtive nenhuma resposta, pois 

recentemente ocorreu outra mudança na direção geral do hospital. Logo, essa nova gestão 

ainda não se apropriou das demandas da enfermagem no CC. 

Os participantes da pesquisa, desde a entrevistaconversação até os grupos de 

convergência, propuseram que houvesse grupos ou reuniões permanentes para discussão de 

temas de interesse de todos e fizeram, ainda, a proposta de temas para serem discutidos. Esses 

últimos estão relacionados diretamente às demandas do setor, logo se pensou na  

implementação da EPS no CC, que é um setor fechado e com demandas específicas. 

Para tal execução, foi solicitado o apoio à Educação Continuada do hospital para 

manter uma agenda de encontros com horários flexíveis para facilitar a participação dos 

funcionários sem que os mesmos precisem sair do setor e, assim, poderem discutir sobre suas 

demandas. 

Ao observar o andamento da pesquisa, uma das Enfermeiras responsável pela 

Educação Continuada propôs que a mesma fosse um projeto piloto para implementação da 

Sistematização de Enfermagem em todos os Centros Cirúrgicos do HFB. Além disso, a 

pesquisa foi apresentada na 78ª Semana de Enfermagem do HFB realizada no auditório do 

prédio dois, sexto andar em17 de maio de 2017. 
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4.4. O INÍCO DA MUDANÇA 

 

 No mesmo período de início dos Grupos de Convergência (GC), a Corregedoria Geral 

(CGU) da União, notificou o hospital devido aos registros incorretos nas folhas de cirurgia. 

Foram encontradas algumas inadequações sendo a de maior destaque foi a constatação de que 

o nome dos profissionais que atuavam no procedimento cirúrgico  não corresponderem ao 

nome do profissional que trabalha naquele hospital. Segue um exemplo de tal incongruência: 

Maria Cristina Silva e Souza é o nome da funcionária, mas nas folhas de cirurgia encontraram 

Maria Silva, Maria Cristina e Cristina Souza ou apenas Maria. 

 Essas inadequações causaram grande transtorno, uma vez que não aparecia o nome 

dos profissionais nas folhas nos dias que eles deveriam estar trabalhando. Por isso, a CGU 

determinou que devese  anotar o nome completo de todos os profissionais envolvidos no 

procedimento cirúrgico, bem como a matrícula de cada um. 

 Essa determinação está fortemente ligada à enfermagem, pois, como já foi dito antes, 

ela faz o preenchimentos da maioria das folhas de registro no CC. Esse fato evidenciou a 

importância do RE no CC e a relevância desta pesquisa. 

 Outro fato que sucedeu o início dos GC foi a utilização de uma nova folha de 

admissão de paciente ao CC (anexo 4) elaborada pelo Núcleo de Segurança e Qualidade do 

Paciente. A mesma foi recebida com resistência pelos funcionários, pois lhes parecia apenas 

mais uma folha para preencher. Esse fato demostrou que quando os profissionais não 

compreendem o motivo, a importância do preenchimento de uma nova folha, para que ela 

serve, ele só consegue vêla como mais trabalho a ser feito.  

 Esses fatos remetem a EPS (2014), no sentido de ser necessário promover uma 

aprendizagem significativa, compreendendo que o ato de aprender exige ações educativas 

direcionadas para que os envolvidos aprofundem e ampliem os significados já elaborados.  

 Devido a esses fatos, durante os GC esses assuntos foram abordados, apresentando a 

importância do registro de forma correta e completa.  Também falouse sobre a segurança do 

paciente e a importância do preenchimento da nova folha de admissão que não se restringia 

apenas à informações de admissão do paciente, mas com anotações que deveriam ser 

realizadas também durante o procedimento cirúrgico. 

 Após os grupos, foi possível perceber que os participantes se dedicaram mais ao 

preenchimento dessa folha, diminuíram as reclamações e alguns foram explicando para outros 

colegas porque ela era importante. Ou seja, eles encontraram o significado e, por conseguinte, 

se tornaram atores reflexivos de sua prática. 
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5. PRODUTO DA PESQUISA 

 
 
5.1. REFORMULAÇÃO DO CHECKLIST  

 

 A ideia de reformular checklist surgiu nos grupos de convergência nos quais os 

participantes apontaram algumas deficiências na Folha de Controle de Medicamentos e 

Materiais Cirúrgicos por Paciente, além daqueles contidos na Folha de Assistência de 

Enfermagem no Centro Cirúrgico. Ambas em formato de checklist.  

 Na folha de controle de medicamento e materiais havia medicamentos repetidos, 

outros, muito usados, em falta.  Além disso, alguns materiais usados rotineiramente não se 

encontravam na folha, então os participantes foram acrescentando o que faltava e retirando os 

repetidos. 

 Na folha referente à assistência de enfermagem, propuseram melhorar alguns pontos, 

como, por exemplo, escrever os possíveis locais de punção venosa, os possíveis locais de 

fixação de placa dispersiva para apenas marcar o local escolhido. 

 Ademais, outras propostas foram feitas desde as entrevistas. Um exemplo disso, foi o 

de criar um local específico para anotações de enfermagem, algo que não existia nas 

folhas/checklist anteriores. 

 Todos propostas foram acolhidas pelo pesquisador, que elaborou dois modelos 

diferentes de checklist para avaliação do grupo. Dessas, a escolhida foi testada em cirurgias 

eletivas, sendo bem aceita pelos técnicos de enfermagem. 

 A importância dessa reformulação é facilitar o registro de enfermagem durante o 

período perioperatório, no qual o profissional de enfermagem exerce várias funções. Esse é 

prejudicado pelo dimensionamento inapropriado de profissional. 

 A utilização do checklist permite a análise geral de todo o processo que está sendo 

realizado na prestação da assistência de enfermagem (CORREA et al, 2011) 

 

5.2. ELABORAÇÃO DO CHECKLIST PARA VISITA PRÉ-OPERATÓRIA 

 

 A necessidade do checklist para visita préoperatória se evidenciou após a observação 

participante, na qual  não foi encontrado nenhum registro referente a esse período. Foi 

necessário, então, esclarecer os enfermeiros sobre a SAEP e todas as suas fases. 
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 Após compreensão da SAEP, os enfermeiros perceberam que existia registro de 

enfermagem no transoperatório e no pósoperatório imediato (RPA). Eles precisavam apenas 

ser sistematizados com elaboração de diagnósticos de enfermagem e implementação de 

cuidados, mas na visita préoperatória não havia nenhuma forma de registro já estabelecida, 

era, pois, a mais carente de atenção. 

 Então, decidiram permanecer com os registros já existentes, incluindo apenas os DE e 

a implementação dos cuidados. Ficou decidida, ainda, a elaboração desse checklist completo 

para a visita préoperatória de enfermagem. 

 Esse tipo de visita representa o início da SAEP (SOBECC, 2013). Ela Possibilita 

identificar, além das condições físicas, sentimentos como ansiedade, medo, preocupação, dor 

e insegurança. 

 Tal instrumento pode ser um guia norteador da assistência no préoperatório ao 

fornecer indicadores de avaliação da qualidade do cuidado, e possibilitar a formulação de 

novas estratégias para melhoria dos serviços de saúde (ALPENDRE et al, 2017). Sua 

elaboração se deu através da leitura de artigos com a temática sobre a visita préoperatória de 

enfermagem, pelos enfermeiros participantes do GC. 

 SAEP é um grande aliado que norteia as ações de enfermagem no CC, tanto na 

assistência quanto na promoção da saúde e na prevenção de complicações  pósoperatórias 

(SOUZA, CARVALHO, PALDINO, 2012). 

  

5.3.  A ENFERMAGEM E A TECNOLOGIA  

 

5.3.1. APLICATIVO COM DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM E IMPLENTAÇÃO 

DO CUIDADO NO PERIOPERATÓRIO  

  

 No GC, pensando em como incluir os DE e as implementações dos cuidados de 

enfermagem nas folhas de registro, utilizadas no trans e pósoperatório já existentes. Surgiu a 

ideia de colocar os diagnósticos em um aplicativo, para facilitar a consulta e utilizar apenas os 

diagnósticos relativos a cada paciente. Assim,  deduziuse o número de folhas que seriam 

necessárias para incluir todos os diagnósticos. 

 Identificar os diagnósticos de enfermagem facilita a assistência e oferece qualidade no 

serviço prestado (SOUZA, CARVALHO, PALDINO, 2012). Adotouse a taxonomia North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA), para a identificação  dos DE.    
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 Os diagnósticos são baseados em problemas reais e potenciais do paciente e são as 

bases para o desenvolvimento da implementação do cuidado de enfermagem. O aplicativo foi 

elaborado de forma que a implementação do cuidado esteja atrelada ao diagnóstico. 

 Foram elencados os diagnósticos que ocorrem com maior frequência em cada fase do 

perioperatório. Eles se encontram separados por fase. No momento da visita préoperatória o 

enfermeiro pode abrir apenas os possíveis diagnósticos para o préoperatório e, da mesma 

forma no transoperatório e pósoperatório imediato.  

 Para essa formulação também foram utilizados artigos relacionados ao diagnóstico de 

enfermagem no perioperatório. A pesquisadora se dispôs a procurar em livros a 

implementação de cada diagnóstico, pois esse processo ocuparia mais tempo disponível no 

GC. 

  

5.3.2. APLICATIVO SOBRE ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA  

  

 Durante a pesquisaconversação e os grupos de convergência, os partipantes falaram 

algumas vezes sobre a função de cada profissional de enfermagem no CC. Alguns relataram 

que quando começaram a trabalhar no CC não sabiam absolutamente nada sobre o setor. 

 Então, propuseram que houvesse um treinamento, ou pelo menos algo para ler sobre o 

que fazer no CC, como, por exemplo, uma apostila ou algo nesse sentido. Nesse mesmo 

período, a chefia de enfermagem no CC abordou a pesquisadora solicitando uma fonte de 

informação sobre a função do enfermeiro plantonista e diarista no CC. 

 Diante desses questionamentos, a pesquisadora se debruçou sobre o assunto e elaborou 

um resumo com os seguintes temas relativos ao CC: 

 Atribuições do enfermeiro assistencial (plantonista); 

 Atribuições do enfermeiro coordenador (diarista); 

 Atribuições do enfermeiro na RPA; 

 Atribuições do técnico de enfermagem; 

 Atribuições do técnico de enfermagem na RPA; 

 Atribuições do instrumentador cirúrgico; 

 Montagem de sala de operações; 

 Posicionamento do paciente para cirurgia; 

 Cuidados com placa dispersiva e bisturi elétrico. 
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 Esse material foi disponibilizado para a chefia de enfermagem do CC, no primeiro 

momento, atendendo a sua demanda. Entretanto,  após apresentar o material a alguns 

participantes da pesquisa, os mesmos acharam interessante e ficou decidida a disponibilização 

em aplicativo. 

 

5.3.3. A CRIAÇÃO DO APLICATIVO 

 

 Para a criação do aplicativo, o site http://fabricadeaplicativos.com.br foi utilizado. A 

realização do cadastro pode ser feita através de sua conta do Facebook ou email. Esse site 

possui apenas quatro passos para criação de um aplicativo. 

 Os quatro passos são simples, primeiro escolheuse o design. Posteriormente, definiu

se o conteúdo e, em seguida,  o aplicativo foi configurado. Por último, foi possível publicar 

nas lojas de aplicativos. Essa opção é paga ou podese escolher a opção gratuita de acesso ao 

aplicativo pelo site ou QR code. 

 Todo processo é bem intuitivo, o que traz facilidades para profissionais de qualquer 

área. A criação de uma aplicativo, não exige que seja necessariamente especialista em 

informática para a realização desse processo. 

 Após realizar o cadastro no site,  os passos recomendados foram seguidos. Foi inserido 

o conteúdo com o resumo sobre as atribuições dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem e 

instrumentadores no CC. Também foram incluídos os diagnósticos de enfermagem e a 

implementação dos cuidados, o checklist da visita préoperatória. Todo o conteúdo foi 

disponibilizado no CC através do site   http://app.vc/enfermagem_perioperatria. Os 

participantes da pesquisa avaliaram e aprovaram o aplicativo. 

 A vantagem do aplicativo é a disponibilidade desse conhecimento, não só para os 

funcionários do CC do HFB, mas também para funcionários de outros hospitais e para alunos 

de enfermagem. Além disso, esse aplicativo também poderá ser utilizado para orientação de 

novos funcionários de enfermagem no CC de qualquer hospital. 

 

5.4. PESQUISA COMO PROJETO PILOTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA SAE NOS 

CC DO  HFB 

 

 No início da presente pesquisa, ainda na elaboração do projeto, o objetivo era 

melhorar o registro de enfermagem. Além do desejo de alcançar todos os setores do hospital. 

http://fabricadeaplicativos.com.br/
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Entretanto, era impossível que uma mestranda conseguisse expandir a pesquisa para todos os 

setores. Diante disso,  permaneceuse no setor de origem da pesquisadora. 

 Tal desejo foi adormecido e ocorreu o envolvimento com a pesquisa no CC. Buscando 

atender o desejo dos participantes da pesquisa de implementação da EPS no setor e 

permanência com os espaços coletivos para reflexão e ação. Assim, a Educação Continuada 

foi procurada para a solicitação de apoio nesse processo.  Nesse contexto,  os desdobramentos 

da pesquisa foram apresentados. 

 Foi possível conseguir todo o apoio da Educação Continuada e, muito mais do que 

isso, a utilização desta pesquisa para sistematização da  assistência de enfermagem no HFB. 

Logo, o desejo adormecido se despertou, a proposta foi apresentada e aprovada pelo 

Departamento de Gestão Hospitalar, e agora o trabalho será nesse sentido.  

 A contribuição da presente pesquisa é para todo o Hospital Federal de Bonsucesso. 

Inicialmente será melhorada a sistematização no Centro Cirúrgico A, local onde se realizou a 

pesquisa. Posteriormente, será implementada nos outros Centros Cirúrgicos do hospital, e, 

desse modo, vai se ampliando a sistematização da enfermagem. 

  

5.5. PÚBLICO ALVO AO QUAL O PRODUTO SE DESTINA: 

  

 O produto desta pesquisa se destina a profissionais de enfermagem que atuam em 

Centro Cirúrgico e estudantes de enfermagem. 

 

5.6. ABRANGÊNCIA DO PRODUTO: 

 

 A abrangência do produto é nacional, pois o aplicativo pode ser acessado de qualquer 

lugar com disponibilidade de internet. 

 

 

  

Figura 7 - Aplicativo - Fonte: 
http://app.vc/enfermagem_perioperatria 
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6. ANÁLISE  

 

6.1 ANÁLISE REFERENTE À OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

  Antes de se iniciar essa análise, é preciso definir alguns conceitos que foram 

apropriados para compreensão do PE no Centro Cirúrgico.  

  A Resolução número 358/2009 considera o PE um instrumento metodológico que 

orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. A 

SOBECC (2013) Considera que, através desse instrumento e da documentação produzida, 

temse uma evidência da contribuição da enfermagem na atenção à saúde da população, 

aumentando, dessa forma, a visibilidade e o reconhecimento profissional.  

  A SAE é uma metodologia científica de trabalho do enfermeiro, que permite 

implementar, na prática assistencial seus conhecimentos técnicoscientíficos e de 

humanização (TANNURE, 2011). A SOBECC (2013). Conclui, pois, que a SAE organiza o 

trabalho profissional quanto ao método, ao pessoal e aos instrumentos, tornando possível a 

operacionalização do PE. 

  O Centro Cirúrgico, por ser um setor com atividades específicas, possui uma 

sistematização exclusiva que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória 

(SAEP). A mesma deve ser implementada por enfermeiros perioperatórios na busca pela 

segurança, satisfação e confiança do cliente, além da destreza dos profissionais de 

enfermagem atuantes no CC. 

  Segundo a SOBECC (2013), os Principais objetivos da SAEP são: 

 Ajudar o paciente e a família a compreenderem e a se prepararem para anestesia 

proposta; 

 Prever, prover e controlar recursos humanos e matérias para o procedimento cirúrgico 

e anestésico; 

 Diminuir os riscos pela utilização de materiais e equipamentos durante o procedimento 

cirúrgico. 

 Diminuir os riscos ao ambiente específico de CC e Sala de Recuperação Pós

anestésica (SRPA). 

  A SAEP mais utilizada no Brasil é fundamentada no atendimento das necessidades 

humanas e no PE estruturados por Wanda Horta (SOBECC, 2013). Foi proposta em 1990 por 

Castellanos e Jouclas antes da Resolução do COFEN em 2009, que Dispõe sobre a SAE e a 
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implementação do PE. 

 O SAEP compreende cinco fases (CASTELLANOS e JOUCLAS, 1990):  

 a visita préoperatória de enfermagem,  

 o planejamento da assistência perioperatória,   

 implementação da assistência,  

 avaliação da assistência por meio de visita pósoperatória de enfermagem,   

 reformulação da assistência a ser planejada, segundo resultados obtidos e solução de 

situações não desejadas ou ocorrência de eventos adversos. 

  Como se vê, a SAEP organiza o trabalho profissional com os mesmos instrumentos 

metodológicos propostos pelo PE adequados à realidade do CC. 

  Com esse esclarecimento realizado, serão analisados os dados da observação 

participante. Após observar os registros de enfermagem através do roteiro previamente 

estabelecido percebeuse que existem algumas falhas no mesmo. Destas, serão destacadas 

aquelas mais evidentes. 

  No período préoperatório, deparouse com a ausência de visita préoperatória da 

enfermagem.  É nesse período, de acordo com a SOBECC (2013), que os dados são coletados 

para a interpretação e elaboração dos diagnósticos.  Por seguinte, é feito o planejamento da 

assistência que abrangerá o preparo do paciente até ser encaminhado do CC e no período 

transoperatório.  

  Consequentemente também não encontraramse diagnósticos de enfermagem, 

prescrição de enfermagem  e implementação ou plano assistencial de enfermagem. Tais 

ausências  podem comprometer a qualidade da assistência e a segurança do paciente. 

  O protocolo universal  da  Joint  Commission on  Accreditation  of  Healthcare  

Organizations (JCAHO)  para  a  segurança  do  paciente  no  CC destaca que  a visita  pré

operatória  tem objetivo de  verificar  todos  os  documentos  e  informações relevantes  antes  

do  início  do  procedimento, garantindo, assim, a segurança do paciente (SOUSA, 

GONÇALVES, LIMA, TURRINI, 2013). 

  A visita de enfermagem préoperatória também tem o objetivo de orientar e esclarecer 

o paciente e a família sobre o procedimento a ser realizado (SOBECC, 2013), o que traz 

maior conforto para este momento tão delicado para o paciente. 

  Horta, já em 1979, afirmava que o PE é a dinâmica das ações sistematizadas de 

enfermagem, visando à assistência de enfermagem ao  indivíduo,  família e comunidade. Hoje 

observase essa mesma defesa na SAEP 
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  A visita préoperatória de Enfermagem beneficia todas as partes envolvidas no 

processo do cuidado, pois  proporciona o bemestar do paciente, promove a visibilidade ao 

cuidado do profissional Enfermeiro e fornece subsídios ao planejamento da assistência 

(OLIVEIRA, MENDONÇA, 2014). 

  No entanto, organizar e planejar a assistência de enfermagem perioperatória ainda é 

um grande desafio. Quando o enfermeiro compreende que o PE e a SAE são instrumentos que 

podem ser utilizados para melhorar o registro, ampliar a qualidade do cuidado, comprovar e 

valorizar a sua atuação profissional ficará mais estimulado a desenvolver essa prática.  

  Essa compreensão pode ser alcançada através da educação. Tal posicionamento se 

justifica, pois a educação é, simultaneamente, uma determinada teoria do conhecimento posta 

em prática, um ato político e  um  ato  estético  (Freire,  1986). 

  Por esse motivo a implementação da EPS no CC é de grande valia, uma vez que 

trabalhará as questões relativas à realidade específica do setor através de uma educação 

problematizadora. Dessa forma, podese trazer resoluções para as dificuldades de 

implementação da SAEP. 

  É possível perceber que a dificuldade de implementação da SAEP não é exclusiva do 

setor em tela. Remizoski,  Rocha e Vall (2010) destacam que existem muitos fatores que 

interferem. Dentre eles, destacamse o dimensionamento da equipe de enfermagem 

inadequado, falta  de estabelecimento  de  prioridades organizacionais, falta de conhecimento 

sobre a realização do exame físico,  registro  inadequado  da  assistência  de enfermagem, 

conflito  de  papéis, além da  falta  de credibilidade nas prescrições de enfermagem. 

  Silva el al (2014) concorda com Remizozi, Rocha e Vall (2010) e afirma que a 

sobrecarga de trabalho e número insuficiente de profissionais para o desempenho das 

atividades dificultam a implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

  A Sobrecarga de trabalho pode estar diretamente ligada ao dimensionamento de 

pessoal e, assim, realmente pode prejudicar a assistência de enfermagem.  Porém Horta 

(1979) afirma que o planejamento através da sistematização evita a sobrecarga da 

enfermeira(o), portanto, mais uma vez reafirmase a importância da SAEP. 

  Quando se analisam os resultados no período transoperatório, o que mais chama 

atenção é a ausência de exame físico, sinais vitais e diagnóstico de enfermagem, Isso ocorre 

em todos os vinte prontuários observados. Consequentemente, devido à ausência de 

diagnósticos de enfermagem não há prescrição de intervenções de enfermagem, nem tão 

pouco cuidados com posicionamento do paciente em SO. 

  Na verdade, ocorre um efeito cascata, como não há visita préoperatória, não há exame 
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físico, sinais vitais, diagnósticos de enfermagem ausentes não permitem a implementação de 

cuidados. Isso aponta fortemente para a ausência de sistematização.  

  A visita préoperatória representa a essência para o sucesso da SAEP e, somente a 

partir desta, é possível dar continuidade à assistência nas fases subsequentes (OLIVEIRA, 

MENDONÇA, 2014).  

  Na visita préoperatória, o enfermeiro realiza exame físico, formula diagnósticos, faz 

prescrições necessárias para o preparo do paciente e as intervenções do transoperatório, sendo 

imprescindível avaliar os riscos para prevenir ou reduzir complicações (SOBECC, 2013). 

  O diagnóstico de enfermagem é desenvolvido no período préoperatório, assim como a 

implementação ou prescrição de enfermagem. Wanda Horta (1979) destaca que no 

diagnóstico de enfermagem são analisados os dados colhidos no histórico e identificamse os 

problemas de enfermagem.  Essa análise leva à identificação das necessidades básicas 

afetadas e do grau de dependência do paciente em relação à enfermagem para seu 

atendimento.  

  Assim, há a implementação da assistência de enfermagem ou plano assistencial, como 

definia Wanda Horta. Ele é resultante da análise do diagnóstico de enfermagem,  examinando

se  os  problemas  de  enfermagem, as necessidades afetadas e o grau de dependência 

(HORTA, 1979). 

  Klein, Bitencourt, Pai e Wegner (2011), ao avaliar os registros  de enfermagem no  

período  perioperatório e,m um hospital no Sul do Brasil,  também perceberam que 100% dos 

prontuários analisados não possuíam diagnóstico de enfermagem e evidenciaram a 

necessidade do oferecimento  de  cursos  de  capacitação, exercícios  de  formulação  de  

diagnósticos.  

  A falta de conhecimento suficiente sobre o processo de enfermagem tornase barreira 

para a sua adesão e execução deste método (TAKAHASHI et al, 2008), o que torna 

indispensável a qualificação do profissional, treinamentos e/ou capacitação pela EC. 

  Criado, Dias e Carmo (2017) entendem que, embora se façam treinamentos de equipe, 

qualquer ferramenta, é necessário dispor de estratégias. Essas estratégias são melhor 

elaboradas pela EPS, pois têm o objetivo de produzir transformações na prática. 

  É necessário que o enfermeiro, mesmo que esteja atuando há anos, compreenda que 

sempre existe algo novo para aprender. “Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós 

sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre 

(FREIRE, 1981)”. 

  Existem enfermeiros formados há dez ou quinze anos e, depois de sua formação, 
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muitos programas nacionais de saúde foram implementados. Como por exemplo, podese citar 

o Programa Nacional de Segurança do Paciente, lançado em 2013. Esse Programa possui o 

protocolo de segurança do paciente e um dos seus itens é a identificação dos pacientes, que 

apresentou um déficit significativo no período da pesquisa. 

  A correta identificação do paciente tem o objetivo de reduzir a ocorrência de 

incidentes. O processo de identificação do mesmo deve assegurar que o cuidado seja prestado 

à pessoa para a qual se destina (BRASIL, 2013). 

  É importante observar e identificar o paciente na admissão ao CC. No caso do HFB, os 

pacientes são encaminhados ao CC com pulseiras de identificação. No período da observação 

dos prontuários, muitos ainda eram encaminhados sem pulseiras. Entretanto, no início desse 

ano, a segurança do paciente foi ampliada com protocolo de admissão segura, que ocasionou 

um aumento na identificação dos pacientes. Porém,  a inobservância desta identificação expõe 

o paciente ao risco, pois a identificação é uma barreira que impede que o risco atinja o 

paciente (BRASIL, 2014).  

  Horta (1979) classificava a observação e a comunicação como instrumentos básicos 

para enfermagem, principalmente para o enfermeiro. Esses instrumentos efetivamente levarão 

à identificação eficiente do paciente e, consequentemente, à segurança. 

  Posteriormente, será realizada a observação na RPA, que é o local onde se inicia o pós

operatório imediato (POI). Foi muito positiva, pois foram encontrados 100% de 

preenchimento em todos os dados observados, com exceção apenas dos Diagnósticos de 

enfermagem e Implementação dos cuidados de Enfermagem.  

  O levantamento dos Diagnósticos de Enfermagem é fundamental, pois facilita a 

assistência de enfermagem, de forma organizada  e  sistematizada, prestada na RPA. Dessa 

maneria, é exigido do enfermeiro conhecimento e tomada de decisão (SOUZA, CARVALHO, 

PALDINO, 2012). 

  O diagnóstico de enfermagem comporta  duas  dimensões: identificar as necessidades  

e  determinar o grau de dependência (HORTA, 1979). O paciente, quando chega a RPA no 

POI, devido à anestesia, apresenta perda temporária das funções cognitivas, perda da 

capacidade dolorosa e dos reflexos, bem como a capacidade de se comunicar.  Portanto os 

diagnósticos devem ser estabelecidos diante deste grau de dependência. A intervenção, ou 

plano assistencial, é a determinação global da assistência de enfermagem que o paciente deve  

receber diante do diagnóstico  estabelecido (HORTA, 1979). 

  Souza, Carvalho e Paldino (2012), assim como Horta (1979), entendem que, para 

prescrever as intervenções de enfermagem, é necessário haver um Diagnóstico de 
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Enfermagem previamente estabelecido e um plano de ação sobre o que deve ser prescrito, a 

fim de que se alcancem os resultados esperados. 

  Seria redundante mais uma vez falar sobre a importância do diagnóstico de 

enfermagem, visto que ele foi mencionado em todas as fases da observação do prontuário. É 

notável, portanto, a necessidade da sistematização, pois não há diagnósticos de enfermagem 

em todo perioperatório.  

  Logo, fazse necessário o despertar dos enfermeiros para a realização da SAEP, visto 

que eles conhecem a sistematização, não têm apenas a prática da mesma. É necessário, pois, 

que esses profissionais sejam treinados para esta atuação. 

  Visando estimular o desenvolvimento da consciência nos profissionais, esse 

treinamento pode ocorrer através da EC e EPS para que, além da capacitação, também ocorra 

a reflexão sobre as práticas com o objetivo de melhoria da qualidade da assistência. 

 

 6.2. ANALISE REFERENTE AS ENTREVISTAS. 

 

6.2.1. CATEGORIA: A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE ENFERMAGEM NO 

PROCESSO DE ENFERMAGEM. 

  

 Durante a entrevistaconversação, foi possível perceber que alguns dos participantes 

compreendem a importância da SAEP.  

  A Resolução 358/2009 afirma que toda instituição de saúde, onde ocorra cuidado de 

enfermagem, deverá utilizar a SAE. A conscientização do enfermeiro diante da necessidade e 

da importância do RE, mesmo considerando que não existe SAE ou SAEP no seu setor,  

demostra que existe conscientização do enfermeiro. 

  Paulo Freire (1981) afirmava que “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 

sozinho: os homens se libertam em comunhão”. Entendese que essa libertação vem através 

da conscientização, a qual  permite compreender que é necessário desenvolver um registro, 

mesmo que a SAEP não esteja implementada na unidade de saúde onde se atua.  

  Essa conscientização abre portas para implementação, não só da EPS como do RE e a 

implementação da SAEP. Isso se dá porque a EPS está diretamente ligada à participação e à 

comunhão de todos para resolução de um problema.  

  Uma pessoa consciente é uma pessoa crítica, que já se libertou da educação baseada 

no depósito de palavras e de ideias (FREIRE, 1981), o que impede que a pessoa desenvolva o 

seu próprio pensamento e seja capaz de argumentar, propor e realizar mudanças.    
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  Assim como Paulo Freire, a EPS utiliza processos educativos que procuram 

transformar  o  conhecimento  ingênuo  em  libertário,  a  partir  da  consciência  crítica  dos 

fatos. A  EPS é,  por  essência, libertária porque traz diálogos transversais e conscientização. 

  É essa conscientização que nos encaminha a realizar melhores registros e, 

consequentemente, uma melhor assistência, com o objetivo de desenvolver uma prática de 

enfermagem com qualidade.   

  Percebese também que os técnicos de enfermagem não estão aquém do PE e da 

SAEP. Compreendese que esse evento pode ser consequência da formação acadêmica dos 

mesmos, descrita na caracterização dos participantes. Muito são enfermeiros e, por mais que 

estejam efetivados nesta instituição de saúde como técnicos de enfermagem, não conseguem 

desconstruir o conhecimento adquirido na graduação de enfermagem.  

  Quando Paulo Freire (2014) inicia o processo de alfabetização pela conscientização, 

ele faz um levantamento do universo vocabular dos grupos com os quais trabalhará. Tal 

metodologia tem com o objetivo  fazer uma alfabetização de dentro pra fora, e não impositiva.  

  Da mesma forma, é necessário perceber e também utilizar o conhecimento de cada 

profissional envolvido nas práticas diárias do CC porque todos eles trazem dentro de si um 

conhecimento. Com isso, sua própria experiência que pode ser aplicada, compartilhada e 

desenvolvida.  É essa troca de conhecimentos que a EPS (2009) propõe. Reflexão, mudanças 

no cotidiano de práticas e de saúde, que são viáveis somente pela experimentação no contexto  

do  trabalho. 

  Francolin et al (2012) afirma que a documentação das atividades e dos seus resultados, 

por meio de registros escritos, constituise no instrumento de comunicação mais efetivo para o 

(re)planejamento, continuidade e avaliação da assistência. Assim como Wanda Horta destaca, 

o RE é, em síntese, uma  avaliação  global do plano de  cuidados (Horta, 1979). 

  Os entrevistados compreendem o registro de enfermagem como forma de 

comunicação. Horta (1979) destaca a importância da comunicação, em sua produção sobre o 

PE, e define que ela é um instrumento básico para a enfermagem.  Existem duas formas de 

apresentação da mesma: falada ou escrita.  

  Diante da realidade atual, onde se atua praticamente o dia todo “conectados”, 

realizando várias atividades ao mesmo tempo, temse a necessidade de desenvolver o registro 

escrito, para que nada deixe de ser relatado.  

  Em seu artigo intitulado “Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e 

necessário”, Ceccim (2005) denota que a EPS trabalha com a realidade:  “O permanente é o 

aquieagora, diante de problemas reais, pessoas reais e equipes reais” (CECIM, 2005, p.167). 
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É através desse desenvolvimento que se entende a aprendizagem significativa descrita nas 

obras de Paulo Freire.    

  Esse tipo de aprendizagem acontece  quando o conhecimento  novo  é construído a  

partir de  um diálogo  com  o  saber  já conhecido (CARVALHO, CECCIM, 2006).  Para os 

profissionais, a aprendizagem passa a ter significado quando ela está relacionada à sua prática 

diária, não apenas uma teoria distante de ser implementada, mas uma dialógica entre a teórica 

e a prática. 

  Horta (1979) procurou desenvolver uma teoria que pudesse explicar a natureza da 

enfermagem, definir seu campo de ação específico e sua metodologia  científica. Ou seja, ele 

desejava que sua teoria fosse voltada para a realidade de atuação da Enfermagem. Essa 

aproximação de sua teoria com a realidade promoveu maior aceitação da mesma. 

    Concluindo a importância do RE para o PE, destacase a seguir o que Paulo Freire 

entende por registrar:   

A prática de registrar nos leva a observar, comparar, selecionar, estabelecer relações 
entre fatos e coisas, de modo que o ato de registrar não se esgota no puro ato de fixar 
com pormenores o observado tal qual para nós se deu. Significa também arriscarnos 
a fazer observações críticas e avaliativas a que não devemos, contudo, emprestar 
ares de certeza (FREIRE, 1993 p. 56 e 46) 

   

  O conceito de Paulo Freire (1993) sobre registro vai ao encontro do pensamento de 

Wanda Horta (1979), pois, para ela, a enfermagem é um processo de ação, reação e interação 

entre indivíduos para  alcançar objetivos de saúde ou ajustamento aos problemas  de saúde.  

  Para alcançar o objetivo a metodologia utilizada, é o PE que observa, registra dados do 

paciente, faz relações entre fatos e coisas, faz observações críticas, avalia, reavalia e 

estabelece diagnósticos para que seja possível a realização de todas as fases do processo. Da 

mesma forma, a EPS insere o processo educativo no cotidiano do trabalho para a reflexão e 

avaliação dos atos produzidos no cotidiano (CECCIM, 2005).  

  A produção da compreensão atual implica a reprodução da compreensão anterior 

(FREIRE, 1993). O RE diário  possibilita reler o que já foi realizado e, através dessa releitura, 

produzir um novo conhecimento, uma nova atuação, um novo cuidado. 

  Registrar as atividades, as ações de enfermagem é a oportunidade de refletir 

sobre a prática, rever, repensar o cuidado, avaliar as ações. Assim, tornase ator reflexivo de 

sua prática, tal qual a proposta da EPS. 

   

6.2.2. CATEGORIA 2: GERÊNCIA E SEGURANÇA CAMINHANDO JUNTAS PARA 

UMA MELHOR ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
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  Foi muito difícil agrupar tantos temas levantados nas entrevistas apenas nessa 

categoria. No entanto, eles precisavam ser abordados nesta pesquisa, pois foi uma 

representação significativa das ideias, da opinião, em alguns casos, até desabafo dos 

participantes. Serão divididos em dois tópicos, nos quais se discorrerá sobre gerência, tratando 

do dimensionamento de pessoal em enfermagem. Em seguida, a abordagem será sobre 

segurança do paciente. 

  

6.2.2.1 DIMENSIONAMENTO PROFISSIONAL EM CENTRO CIRURGICO, UM 

DESAFIO PARA GERÊNCIA EM ENFERMAGEM 

 

  Alguns artigos apontam a dificuldade do dimensionamento de enfermagem no CC. 

Existe a necessidade  de adequação  das  instituições  hospitalares  quanto  ao quantitativo de 

profissionais, principalmente na categoria enfermeiros (MENEGUETI, et al, 2013).  

  O dimensionamento ideal nem sempre é exequível, principalmente quando se trata de 

instituições públicas, nas quais os Enfermeiros não possuem autonomia quanto à contratação 

de pessoal (MORENO, CARVALHO, PORFÍRIO, 2014).  

  O enfermeiro é o profissional responsável, além de ser capacitado para dimensionar a 

quantidade de profissionais de enfermagem necessária para o funcionamento do CC, de 

acordo com quantidade de salas de cirurgias e cirurgias realizadas no setor. 

  Falar sobre dimensionamento profissional não é apenas discutir números, é olhar para 

a realidade, perceber a necessidade da assistência de enfermagem e pensar na qualidade da 

assistência que se quer prestar. Conhecer é interferir na realidade conhecida (FREIRE, 2014). 

  Estimar o quadro de pessoal de enfermagem tem sido uma questão complexa, um 

desafio que poder trazer consequências diretas para os profissionais de enfermagem ou para 

os pacientes (SOBECC, 2013). 

  Baseado na proporção profissional/categoria (COFEN, 2017), é necessário um 

enfermeiro para cada três salas cirúrgicas (eletivas), considerando o Enfermeiro exclusivo nas 

salas de cirurgias eletivas e de urgência/emergência,  de acordo com o grau de complexidade e 

porte cirúrgico. 

  O CC onde foi realizada essa pesquisa possui onze salas de cirurgias.  Então, de 

acordo com o COFEN, seria necessário ter aproximadamente quatro enfermeiros por dia, mas 

há apenas dois.  Esse fato dificulta a assistência sistematizada de enfermagem, não impedindo 

o funcionamento do setor, mas implicando na qualidade da assistência e na realização do RE 
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devido à sobrecarga de trabalho. 

  O RE exerce um verdadeiro controle sobre a qualidade do atendimento, fornecendo 

dados para a supervisão do pessoal auxiliar (HORTA, 1979). Tais dados são imprescindíveis 

para a equipe multiprofissional e para supervisão não só interna, mas também externas como 

as auditorias, por exemplo. 

  As falhas nos registros, nesse caso, podem ser uma consequência do dimensionamento 

de enfermagem inadequado. Essas lacunas acarretam complicações em auditorias, visto que 

estas utilizam o prontuário, local onde encontramos os RE, como fonte de evidência 

(BRASIL, 2011). 

  O enfermeiro é o profissional habilitado a gerenciar todo ato anestésicocirúrgico em 

todas as suas etapas (SOBECC,2013) e a redução do número desse profissional prejudica 

diretamente a assistência ao paciente, principalmente no período préoperatório e no pós 

operatório imediato, onde encontrase significativa redução de RE. 

  Felizmente existem CC do HFB, profissionais que sentem falta de uma assistência 

sistematizada, sentem até necessidade da implementação da SAEP e outros que, mesmo não 

estando a par desse processo, estão caminhando para compreensão.  

  Toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, a uma ação. Captado o desafio, 

compreendido, admitidas as hipóteses de resposta, o homem age (FREIRE, 2014). Acreditase 

que essa pesquisa é apenas o início de uma mudança, o início de um processo que pode ser 

lento, mas que está caminhando. 

  Essa crença se dá através da compreensão do potencial da EPS, que abre espaços e 

desperta temas que geram autoanálise, autogestão, implicação, mudança institucional, enfim, 

pensamento e experimentação (CECCIM, 2005). 

  A experimentação e a autorreflexão levam ao aprofundamento consequente da tomada 

de consciência que resultará na inserção da história, não como espectadores, mas como 

figurantes, autores (FREIRE, 2014). 

  Assim, através da EPS, implementada no CC a partir desta pesquisa, ocorreu a 

condução à reflexão e experimentação. Logo, tornarseá atores reflexivos da prática, com 

embasamento para argumentar sobre a necessidade de mais enfermeiros para esse setor. Isso 

ocorre porque as mudanças mais importantes se dão por meio da deliberação coletiva 

(FREIRE, 2014).  

  A qualidade está intimamente ligada à quantidade do pessoal porque irá limitar ou 

favorecer a  realização do RE, bem como de todo  o processo de enfermagem (HORTA, 

1979). 
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 6.2.2.2 REGISTRO DE ENFERMAGEM: SEGURANÇA DO PACIENTE NO 

CENTRO CIRURGICO E DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 

 

  Ficou muito evidente, durante as entrevistas, a preocupação dos técnicos de 

enfermagem e enfermeiros com a segurança do paciente e também com sua própria segurança 

enquanto garantia e prova de ter realizado um cuidado adequado. Assim, de forma expressiva, 

os profissionais de enfermagem entendem que o registro de enfermagem é mais do que 

segurança do paciente, configurase  também como sua própria segurança, por garantir por 

escrito que o cuidado necessário foi prestado. 

  Essa preocupação possivelmente se dá devido a várias exposições midiáticas do 

hospital, com reportagens que nem sempre expressam total realidade. O fato é que com o 

grande número de intervenções judiciais para internações, cirurgias e atendimento, os 

profissionais ficam sobressaltados. 

  De certa forma, no que se refere à auditoria, há razão em se ter preocupação com os 

registros, pois eles estão ligados à própria segurança. Uma Auditoria de Qualidade se refere à 

análise das atividades realizadas pela equipe de enfermagem, por meio da análise do 

prontuário em geral, com foco nos RE (OLIVEIRA, JACINTO, SIQUEIRA. 2013). 

 Além dessa questão de segurança pessoal, a preocupação com seus próprios registros é 

também pertinente devido à Auditoria de custos, que é a mais comum em CC.  

  Essa auditoria se dá por meio da análise das anotações de enfermagem, descrições 

cirúrgicas e anestésicas, comparandoas com as cobranças realizadas e o débito de sala na 

recuperação anestésica (OLIVEIRA, JACINTO, SIQUEIRA. 2013).  

  Tais atividades incluem todo o perioperatório. A presença do técnico de enfermagem e 

do enfermeiro é fundamental para realização do ato anestésico/cirúrgico e também há 

anotações de enfermagem em todos os períodos, caracterizando, assim, sua importância. 

  O registro relacionado à segurança também foi pauta expressiva nas entrevistas. A 

segurança do paciente é um assunto bastante debatido hoje. Desde 1999 se percorreu um 

grande caminhada até chegar ao Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) em 

2013.  

  Alguns dos objetivos do PNPS (2013) são os seguintes: promover  e  apoiar  a  

implementação  de  iniciativas  voltadas  à  segurança  do paciente, além de produzir,  

sistematizar  e  difundir  conhecimentos  sobre  segurança  do paciente.  

  Um dos caminhos propostos para alcançar os objetivos é a Cultura de Segurança, na 

qual “todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, 



103 
 

assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, 

pacientes e familiares” (BRASIL, 2014. p. 15). 

  Essa cultura prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais e 

proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança 

(BRASIL, 2014). 

  Tal temática leva toda equipe de enfermagem a refletir sobre o cuidado adequado. Um 

cuidado sem riscos, reduzindo a mínimas ou aceitáveis as ocorrências de riscos, danos ou 

eventos adversos ao paciente. 

  Essa reflexão traz significado e sentido ao cuidado. Tornando, dessa forma, a cultura 

de segurança uma aprendizagem significativa, pois possibilita a articulação dos saberes dos 

profissionais de enfermagem com os problemas vivenciados para manter a segurança do 

paciente.  

  O conceito de aprendizagem significa apresentada pela EPS (2014) remete a Paulo 

Freire (1993) o qual afirma que apenas apresentação de conteúdos e objetivos não 

representam importância em si só, mas a maneira em que são incorporados à prática. Ressalta

se, assim, a necessidade da reflexão do cotidiano e prática para a segurança do paciente. 

  A cultura de segurança para Freire (2003, p.27) “não é apenas transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Incorporando esta 

cultura, as metas de segurança do paciente, preconizadas pelo PNSP, serão atingidas. 

  Por sua vez, Horta (1979) afirma que o conhecimento é essencial para a segurança do 

serviço prestado uma vez que ele traz consigo uma crescente capacidade para um serviço 

significante. 

  A significação, o conhecimento, a reflexão, a criação de possibilidades desencadeiam 

o desenvolvimento de melhores práticas para alcançar a segurança do paciente. Além disso, 

também são asseguradas, dessa maneira, proteção e certeza na realização do cuidado ao 

profissional de enfermagem. 

  

 

6.2.3. CATEGORIA 3: O CONCEITO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PREDOMINA 

SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE. 

 

  Embora seja uma política pública aprovada desde 2003, ainda é muito comum que os 

profissionais confundam o conceito de EPS com  EC. Muitos participantes da presente 

pesquisa afirmaram ser a EPS uma continuação de estudos, bem como uma ampliação na 



104 
 

formação acadêmica.  

  No próprio cenário de pesquisa, há a EP vinculada ao Centro de Estudos onde são 

orientados os acadêmicos e residentes para pesquisa, enquanto que a EC atende as demandas 

de todos os setores, de acordo com as necessidades.  

  Poucos profissionais de enfermagem, até mesmo enfermeiros, conseguiram descrever 

o que é a EPS, alguns até insistiram que se tratava da mesma coisa. 

  Por este motivo, serão destacadas algumas diferenças entre a EC e a EPS para fins de 

esclarecimento.  Algumas dessas definições foram apresentadas nos grupos de convergência. 

  A EC é um conjunto de atividades educativas para atualização do profissional. É, pois, 

uma oportunidade de aprendizado para o funcionário na instituição (SOUZA, CRUZ, 

STEFANELLI, 2010).  

  A EPS é definida como aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar são 

incorporados ao cotidiano das organizações e ao processo de trabalho. Propõe que, os 

processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização da 

própria prática (PEIXOTO, et al, 2013). 

  EC é o conjunto de experiências subsequentes à formação  inicial,  que  permitem  ao 

trabalhador  manter,  aumentar  ou  melhorar  sua  competência,  para  que  esta  seja 

compatível  com  o  desenvolvimento  de  suas  responsabilidades (PASCHOAL, 2004).  

  EC está centrada na transmissão de conhecimentos atualizados, mas distanciada dos 

problemas concretos dos serviços e por dedicarse, quase que exclusivamente, à capacitação 

de médicos, sem enfoque multidisciplinar. Ela se caracteriza por enfoque disciplinar, em 

ambiente didático e baseado em técnicas de transmissão, com fins de atualização (BRASIL, 

2006). 

  O mais importante na EPS é a participação do profissional, nas quais suas ideias são 

ouvidas. É um espaço onde há interação e diálogo e busca para soluções de problemas no 

próprio ambiente de trabalho. 

  A EPS (2009) propõe que a educação dos trabalhadores da saúde seja feita a partir da 

problematização do processo de trabalho, tendo como objetivo a transformação das práticas 

profissionais e a organização do trabalho.  

  Após essas definições, é importante salientar que não se está mensurando o que é 

melhor ou pior, mas, sim, esclarecendo conceitos e percebendo que ambas, EC e EP podem 

caminhar juntas para qualificação profissional e, principalmente, para uma melhor assistência 

de enfermagem. 

  Portanto, acreditase que a compreensão desses conceitos favorecem a implementação 
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da EPS no CC, que é um setor com muitas singulares e diversas demandas, não só da 

enfermagem, mas multiprofissional. 

  Essas demandas podem ser motivadoras, pois o enfermeiro deve ampliar 

conhecimentos e aplicálos, bem como realizar investigações e pesquisas (HORTA, 1979). 

Precisa ser consciente, reflexivo sempre em busca do conhecimento. 

  Essa conscientização e reflexão favorecem a prática, aproximandoa da teoria, 

buscando novos saberes e novos espaços de conhecimento, trazendo à consciência, o 

inacabado, a ideia de que não se sabe tudo, visto que há sempre algo a ser aprendido. “A  

consciência de si inacabado insere o ser consciente de sua inconclusão num permanente 

movimento de busca” (FREIRE, 2003, p.32). 

 

6.3. OS GRUPOS DE CONVERGENCIA E A METODOLOGIA DA 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 
  
 O arco de Maguerez (Figura 5), utilizado na metodologia da problematização por 

Berbel (2011) como caminho de ensino e pesquisa, tem como ponto de partida a realidade e, 

logo após a observação da mesma, definindo o problema de estudo através da realidade 

vivida.  

 Logo após, foram buscados os aspectos que precisam ser melhor compreendidos a fim 

de se alcançar respostas para o problema, Esses seriam os pontoschave.  

 Percorreuse esse caminho até chegar ao grupo de convergência e, junto com ele, 

foram feitas teorizações, levantamento de hipóteses e aplicação à realizada. Todo o proposto 

foi testado na prática.  

 

Figura 5 – Arco de Maguerez  
Fonte: https://virtual.ufms.br/objetos/Unidade3/obj-un3-mod1/6.html 
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 Para uma melhor elucidação do processo, elaborouse o próprio arco (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIAÇAO DE 
CHECKLIST UTILIZADO 

PARA O RE. 
IMPLEMENTAÇÃO DA 

SAE. 

SISTEMATIZAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA NO 

PERIOPERATÓRIO. 
DIMENSIONAMENTO  

DE PESSOAL 
INADEQUADO. 

REGISTRO DE ENFERMAGEM 

FALHAS NO 
REGISTRO DE 

ENFERMAGEM NO 
PERIOPERATÓRIO 

 

IMPORTÂNCIA DO RE 
NO PERIOPERATÓRIO E 

DA SAEP. 
NECESSIDADE IDEAL 

DE ENFERMEIROS 
PARA O CC. 

 

UTILIZAÇÃO DO NOVO 
CHECLIST. 

ELABORAÇÃO DE CHECKLIST 
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APLICATIVO PARA APOIO NA 
ELABORAÇÃO DIAGNÓSTICO 

DE ENFERMAGEM 

Figura 6 – Arco segundo Maguerez. Fonte: Própria Autora. 
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 A construção coletiva para solucionar problemas é uma característica bem marcante da 

EPS, mas antes  a teorização foi necessária para compreensão da EPS e da importância do RE, 

que já foi amplamente exposto aqui. Isso se deve, principalmente, à falta de compreensão dos 

participantes sobre a EPS. 

 A teorização foi realizada de uma forma leve e clara a fim de que não fosse 

desgastante para o grupo. Seguindo o conceito de Paulo que entendia a prática educativa com 

afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança (FREIRE, 

2003).  

 Na verdade, em momento algum da exposição teórica sobre o RE e a EPS os 

participantes se mostraram incomodados. Ao contrário, demonstraram estar  acostumados 

com esse tipo de exposição por lhes remeter à educação bancária de acordo com a qual são 

“depósitos” e estão passivos em todo o processo (FREIRE, 1981). 

 Após apresentar a EPS e a possibilidade de participação coletiva, houve certa 

resistência – talvez um receio – de expor ideias e fazer propostas para melhorar o RE. 

Também foi possível perceber uma descrença na possibilidade de poder opinar sobre a própria 

prática diária de trabalho. 

 Nesse sentido, espaços coletivos construídos na EPS são uma estratégia de 

democratização das relações assimétricas de poder e decisão, ampliando o acesso à 

informação e o envolvimento com o trabalho (BRASIL, 2014 p. 8).  

 No entanto, ainda existe uma estranheza nessa proposta, na possibilidade de participar, 

de falar, porque estão acostumados com a educação bancária (FREIRE, 1981), segundo a qual 

recebem pacificamente comunicados, memorizam e repetem, sem nenhuma reflexão. 

 No início, o processo foi difícil fazer com que alguns profissionais, que estão 

acostumados a só receberem instruções de forma passiva, sem liberdade para se expressar 

tornaremse atores reflexivos de sua própria prática.  

 

Toda vez que se suprime a liberdade, fica ele um ser meramente ajustado ou acomodado. É 

por isso que, minimizado e cerceado, acomodado a ajustamentos que lhe sejam impostos, sem 

o direito de discutilos, o homem sacrifica imediatamente a sua capacidade criadora (FREIRE, 

2014 p. 59). 

 

 No entanto, foi libertador para alguns a possibilidade de expor suas ideias e contribuir 

para mudanças na prática diária. Tal fato se deu a partir da compreensão da proposta da EPS 
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que, através de ações coletivas dos trabalhadores, propõe novos processos  no cotidiano 

do trabalho (BRASIL, 2014). 

 Assim, no momento que entenderam que a EPS apoia a reflexão crítica e a 

problematização das situações enfrentadas no cotidiano (BRASIL, 2014), pareciam mais à 

vontade para fazer propostas de mudança nos checklist e propor novos modelos com RE 

significativos que deem informações para estabelecer DE e implementação de cuidados de 

enfermagem (HORTA, 1979). 

 Assim se deu com os três primeiros GC. Foi elaborada uma hipótese para melhorar o 

RE no CC e partiuse para a próxima fase proposta pelo Arco de Maguerez. Depois de ouvir 

as propostas dos três primeiros, prosseguiuse para uma avaliação do grupo e posterior 

aplicação à realidade. 

 De acordo com Paulo Freire ( 2014 p.127), “a análise da realidade não pode fugir à 

discussão criadora, sob pena de ser uma farsa”. Pensando nisso, após a utilização do novo 

checklist desenvolvido pelos participantes desta pesquisa, a opinião dos mesmos foi ouvida 

novamente para compreender como ele foi recebido. 

 Essa avaliação seria compreendida no Arco de Maguerez como retorno à realidade. 

Nesse contexto, obtivese uma aceitação positivas e compreensão de que o novo ckecklist 

trouxe maior praticidade ao RE.  

 Através dessa caminhada, alcançouse a conscientização, que só acontece em grupo, 

que permite a comunicação (FREIRE, 1981).  Dessa forma, é possível que os atores 

envolvidos se compreendam como sujeitos de sua própria formação e, assim, ocorre o 

desenvolvimento  por meio da reflexão sobre seu lugar no mundo, a realidade e as vivências 

que circundam tais indivíduos. 

 Essa experiência despertou nos participantes a necessidade de permanecer com esse 

espaço coletivo. Tais espaços são uma estratégia de democratização das relações assimétricas 

de poder e decisão, ampliando o acesso à informação e o envolvimento com o trabalho 

(BRASIL, 2014 p.8). 

 Diante dessa necessidade, os encontros mensais de EPS foram organizados com o 

objetivo de ouvir as demandas e proposição de soluções. Acreditase que esse espaço coletivo 

contribuirá para melhora não só do RE, mas também para a assistência de enfermagem como 

um todo. 

 O espaço coletivo, assim como o círculo de cultura de Paulo Freire, se encontram e 

reencontram  no mesmo mundo comum.  Juntos recriam criticamente o seu mundo. No 

círculo não se ensina, aprendese em “reciprocidade de consciência” (FREIRE, 1981 p. 6). 
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 Após essa fase, foi possível  perceber que ainda se faz necessário  pensar sobre as 

pendências na sistematização. Esse é um fato preocupante, pois a SAEP orienta o cuidado 

profissional de enfermagem e promove a qualidade no cuidado prestado (SOBECC, 2013). 

 Por ser função exclusiva do enfermeiro e como houve uma presença reduzida destes 

nos GC, decidiuse realizar mais um grupo apenas com enfermeiros. 

 Mais uma vez, seguiuse o fluxo da proposta do Arco de Maguerez. Já havia os 

problemas, os pontoschave, então a teorização foi mais objetiva para o levantamento de 

hipóteses. Foram utilizados artigos sobre a SAEP para problematização e auxílio no 

levantamento de hipóteses. 

 A utilização da EPS proporciona um grande suporte porque toda prática educativa 

permanente surge dos problemas reais vivenciados, cuja superação parte dos conhecimentos e 

das experiências que as pessoas envolvidas possuem (BRASIL, 2014).   

 Assim com a experiência dos enfermeiros presentes no GC, esboçouse o checklist da 

visita préoperatória. Surgiu nesse momento a proposta de desenvolver um aplicativo com os 

diagnósticos de enfermagem e implementação de cuidados para o perioperatório.  

 Os aplicativos já são amplamente utilizados na educação, permitindo que o aluno 

aprenda a qualquer hora, em qualquer lugar, fora e/ou dentro do ambiente físico de ensino, 

dando uma autonomia maior na aprendizagem (OLIVEIRA e ALENCAR, 2017).  

 O uso de dispositivos móveis vem crescendo enormemente. Na área da saúde, 

utilizamse cada vez mais os aplicativos para o uso na rotina diária (LÁZARO, LEÃO, 2013). 

Os aplicativos ainda não são utilizados amplamente na prática de enfermagem em CC, mas 

pode ser uma ótima ferramenta devido ao fácil acesso a informações específicas para a 

atuação de enfermagem nesse setor. 

 Pensando nessa possibilidade prática do aplicativo, o checklist da visita préoperatória 

foi elaborado. Foram, assim, elencados  os principais DE e suas devidas implementações de 

cuidados para os períodos pré, trans e pósoperatório, os quais foram colocados em formato 

de aplicativo. 

 Antes de construir o aplicativo, apresentouse o checklist e os DE com as 

implementações para os enfermeiros. Os mesmos aprovaram a apoiaram a ideia de introduzir 

tudo em um aplicativo. 

 Toda essa nova construção se deu através da problematização do trabalho, observando 

as necessidades do serviço tal qual a proposta da EPS (BRASIL, 2014). Só foi possível mudar 

e propor mudanças através da reflexão e ação dos profissionais sobre o seu mundo (neste caso 

o CC) para transformálo, como propõe Paulo Freire (1983 p. 21). 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
o
n

sid
e
r
a

ç
õ
e
s F

in
a

is 

É
 m

u
ito

 fá
c
il c

o
n
tin

u
a
r
 a

 r
e
p
e
tir

 a
s r

o
tin

a
s, fa

z
e
r
 a

s c
o
isa

s, c
o
m

o
 tê

m
 sid

o
 fe

ita
s, c

o
m

o
 to

d
o
 m

u
n
d
o
 fa

z
. 

A
s r

o
tin

a
s e

 r
e
p
e
tiç

õ
e
s tê

m
 u

m
 c

u
r
io

so
 e

fe
ito

 so
b
r
e
 o

 p
e
n
sa

m
e
n
to

: e
la

s o
 p

a
r
a
lisa

m
. 

A
 n

o
ssa

 e
stu

p
id

e
z
 e

 p
r
e
gu

iç
a
 n

o
s le

v
a
m

 a
 a

c
r
e
d
ita

r
 q

u
e
 

a
q
u
ilo

 q
u
e
 se

m
p
r
e
 fo

i fe
ito

 d
e
 u

m
 c

e
r
to

 je
ito

 d
e
v
e
 se

r
 o

 je
ito

 c
e
r
to

 d
e
 fa

z
e
r
 

R
u
b
e
m

 A
lv

e
s 



111 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 É possível considerar que os profissionais de enfermagem do Centro Cirúrgico A do 

Hospital Federal de Bonsucesso compreendem a importância da realização do RE, mas o 

dimensionamento profissional inadequado afeta diretamente a realização de melhores 

registros. Ausências do RE em várias fases do perioperatório e, principalmente, a ausência dos 

DE e da implementação de cuidados de enfermagem estão diretamente ligadas à falta da 

SAEP. 

 Os profissionais de enfermagem do setor em tela não conheciam a EPS e alguns 

confundiam com a EC. A maioria entendia que ambas consistiam na mesma coisa. Após 

compreenderem suas diferenças, abraçaram a proposta da EPS e se tornaram atores reflexivos 

de sua prática. 

 A EPS no CC foi a possiblidade utilizada para melhorar os registros, a qualidade da 

assistência de enfermagem, e a implementação da SAEP. Isso possibilitou a implementação da 

EPS no CC, o que vai permitir que outros funcionários também possam refletir sobre sua 

prática e que em novas demandas sejam capazes de propor ações a partir da reflexão.  

 A construção coletiva dos novos checklists e o aplicativo criado pela pesquisadora 

como forma de divulgação dos mesmos favorecerão a realização de melhores RE. Ademais, 

através da EPS sendo realizada dentro do setor, novas propostas para ampliação podem surgir. 

Além disso,  novos saberes podem ser construídos, novas formas de registros podem ser 

desenvolvidas e podem ser divulgadas através do aplicativo.  

 Esperase que a utilização desta pesquisa como projeto piloto para implementação da 

SAEP nos outros Centros Cirúrgicos do Hospital Federal de Bonsucesso proporcione maior 

qualidade dos serviços prestados à população e quem sabe, também seja ampliada para os 

outros setores do hospital. 

 É possível perceber que a conclusão desta pesquisa não é o final de todo um trabalho. 

É como concluir um Arco de Maguerez para iniciar outro. É como viver como homem 

inacabado, é compreender que o mundo está sendo.  É voltarse para transformação de si 

mesmo para transformar a realidade.   

 Não é uma busca pelo óbvio e sim uma busca de possibilidades através da qual foi 

possível sair da inércia de ser apenas trabalhadores, executores de técnicas e procedimentos. 

Dessa forma, sem nenhum momento de reflexão. 

 O profissional enfermeiro atua com a vida, com a morte, com a alegria e com a dor. 

Ele é humano, sensível e, às vezes, endurecido pelo sistema que os quer calar. Sistema esse 
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que insiste na educação bancária, na posição de opressor. Sim, esse profissional é muitas 

vezes oprimido. 

 Portanto, ele busca a libertação  através de uma educação problematizadora, 

libertadora. Tal educação  proporcionará a transformação das suas mentes, atitudes, e 

consequente dos registros e da assistência de enfermagem perioperatória.   

 O caminho encontrado para essa libertação foi a EPS, a qual permite um espaço 

coletivo para reflexão da prática de enfermagem e ação, dentro do próprio setor, onde se tem a 

possibilidade de falar sobre as demandas e propor soluções para as mesmas. 

 Ainda são necessários mais estudos sobre a implementação da SAEP e seus resultados 

na qualidade da assistência. Precisase, ainda, de dimensionamento profissional adequado 

para realização dos registros pelos profissionais de enfermagem. Dessa maneira, a EPS tem a 

possibilidade de ser o instrumento utilizado para esse fim. 
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APÊNCIDES  

  

APÊNDICE 1 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO NOS PRONTUÁRIOS 
 

PERÍODO PRÉPERATÓRIO 
Houve visita préoperatória do Enfermeiro? (  )S  (  )N   
Há histórico de enfermagem? (  )S  (  )N 
Há foi realizado exame físico? (  )S  (  )N 
Há diagnóstico de enfermagem? (  )S  (  )N 
OBS:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
PERÍODO TRANSOPERATÓRIO 
Admissão (  )S  (  )N 
Identificação do Paciente com pulseira (  )S  (  )N 
Existe prescrição transoperatória? (  )S  (  )N 
Há exame registro de exame físico ainda que simplificado? (  )S  (  )N 
Há Registro de sinais vitais na Admissão do Paciente? (  )S  (  )N 
Há prescrição de cuidados quanto ao posicionamento do paciente? (  )S  (  )N 
Há registros de: 
Cuidados de enfermagem em sala de cirurgia? (  )S  (  )N 
Sondas (   )S (   )N 
Drenos (   )S (   )N 
Punção Venosa (   )S (   )N 
Placa dispersiva (   )S (   )N  
Há registros de encaminhamento do paciente imediatamente após cirurgia?(  )S  (  )N 
OBS:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
RPA 
Há registro de:  
Sinais Vitais? (   )S (   )N 
Nível De Consciência (   )S (   )N 
Respiração (  )S (  )N  
Atividade Muscular (   )S (   )N 
Náuseas e Vômitos (   )S (   )N 
Sondas (   )S (   )N 
Drenos (   )S (   )N 
Punção Venosa (   )S (   )N 
Curativo (   )S (   )N  
Dor (   )S (   )N 
Há registros de encaminhamento do paciente após RPA?(  )S  (  )N 
OBS: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA CONVERSAÇÃO 
 

 
1. Qual a importância do RE pra você? 

2. Quais as dificuldades que você encontra para realizar o registro de enfermagem 

durante sua jornada de trabalho? 

3. O que você entende por educação permanente em saúde? 

4. Você acredita que a Educação Permanente em saúde pode contribuir para a realização 

do registro de enfermagem? 
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APÊNDICE 3 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título Do Projeto: Educação Permanente Como Estratégia Para Realização E Valorização Do 
Registro De Enfermagem. 
Pesquisador Responsável: Aline Figueiredo Ferreira, Elaine Antunes Cortez. 

Instituição a que Pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefone para contato: (21) 964189835 , (21) 995628687 

Nome do voluntário: __________________________________________________________  

Idade: ________ anos  RG. _________________________________________  

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Educação 

Permanente Como Estratégia Para Realização E Valorização Do Registro De Enfermagem”,  

de  responsabilidade  da  pesquisadora  Aline Figueiredo Ferreira e Elaine Antunes Cortez. 

Percebemos que existem dificuldades na elaboração do Registro de Enfermagem, que é o 

meio de comunicação mais utilizado na prática de Enfermagem e a forma de documentação 

dos cuidados e evolução do cliente. A Educação Permanente é o principal instrumento que 

será utilizado como possibilidade de melhoria deste Registro. Os objetivos desta pesquisa  

são:  Utilizar a EP para a melhoria e valorização do Registro de Enfermagem; Identificar os 

principais obstáculos para realização do RE e não valorização do mesmo;  Aplicar a Educação 

Permanente como estratégia para elaborar, juntos com os profissionais de enfermagem, 

soluções para os obstáculos encontrados para realização do RE. Teremos duas etapas. Serão 

realizadas entrevistas, com duração de aproximadamente 5 a 10 minutos, que serão anotadas 

pelo pesquisador, e reuniões em grupo que poderão ser gravadas apenas em áudio, cada 

reunião terá a duração de aproximadamente 30 minutos, ambas serão realizadas 

imediatamente após o termino do plantão. Todo o material gerado que será utilizado nesta 

pesquisa ficará arquivado sob a guarda do pesquisador por 5 (cinco)  anos,  em  sua  própria  

residência,  em  uma  pasta  de  arquivo  pessoal destinada para essa finalidade e após esse 

período  todo material será destruído.  Os riscos relacionados com a sua participação são 

mínimos. Caso apresente algum problema no decorrer de qualquer etapa da pesquisa que lhes 

cause emoções desconfortantes, será prestado apoio psicológico respeitando este momento e 

decisão dos participantes quanto à continuidade da sua participação, podendo essa ser 

interrompida, remarcada ou mesmo cancelada. Quanto aos benefícios, o registro adequado no 

prontuário documenta o trabalho do Enfermeiro e as respostas apresentadas pelos clientes. 

Aumentar a visibilidade do profissional de Enfermagem na medida em que se enriquecem as 

informações sobre os cuidados prestados pelo cliente. Caso necessite, poderão ser marcados 
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encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca da pesquisa.  A sua 

participação é voluntária. Se quiser, você poderá sair da pesquisa em qualquer momento, sem 

que isso traga prejuízo profissional. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em 

trabalhos e/ou revistas científicas. Será mantido o caráter confidencial de todas as 

informações relacionadas a você, para tanto utilizaremos nomes ou apelidos escolhidos por 

você para identificarmos as suas informações. Este documento será elaborado em duas vias, 

uma para você e a outra será arquivada pelo pesquisador.  

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações:  

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

Também poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Federal 

de Bonsucesso: 

Email: cephgbrj@gmail.com                             Telefone: (21) 39779833 

Eu,_________________________________________________, RG nº_________________  

declaro  ter  sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito.  

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______. 

                                                                 

 _________________________________       _________________________________ 

(Participante da pesquisavoluntário)             (Responsável por obter o consentimento) 

 

 

_________________________________       _________________________________ 

                (Testemunha)                                                                     (Testemunha) 
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APENDICE 4 - ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM NO CENTRO CIRURGICO 1 
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APENDICE 5 - ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM NO CENTRO CIRURGICO 2 



127 
 

APÊNDICE 6 – CHECKLIST VISITA PRÉ-OPERATÓRIA – FRENTE E VERSO 
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APÊNDICE 7 – PRODUTO CHECKKLIST – FRENTE, MEIO E VERSO 
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APÊNDICE 8 – APLICATIVO 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 – CARTA DE ANUÊNCIA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

 
 
ANEXO 2 – FOLHA DE ROSTO – PLATAFORMA BRASIL 
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ANEXO 3 – PARECER COSUBSTANCIADO – CEP 
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ANEXO 4 – FOLHA DE ADMISSÃO DO PACIENTE  - FRENTE E VERSO 
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ANEXO 5 - FOLHA DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO CENTRO 
CIRÚRGICO 
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ANEXO  6 - FOLHA DE ÓRTESE E PRÓTESE DE MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)   
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ANEXO 7 - FOLHA DE ESTATÍSTICA CIRURGICA 
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ANEXO 8 - FOLHA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
CIRÚRGICOS POR PACIENTE – FRENTE E VERSO 
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ANEXO 9 - FOLHA DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SALA DE 
RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA – FRENTE E VERSO 
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