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RESUMO 

OLIVEIRA, Dorquelina Augusta Maia Rodrigues de. A Educação Permanente como Instrumento para 

Gestão da Informação em Atenção Básica de Saúde. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde, Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2015. 

Trata-se de um projeto de dissertação do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da 

Universidade Federal Fluminense, que tem por objetivos: Descrever o processo de 

trabalho dos profissionais da Atenção Básica, no que se refere à produção e utilização 

dos registros em saúde; discutir a importância da gestão da informação em saúde e sua 

relevância para a qualidade dos registros de enfermagem; Propor um planejamento 

estratégico pautado nos princípios da educação permanente que possa ser 

implementado pelos profissionais na Atenção Básica, no que se refere aos registros em 

saúde, no sentido de contribuir para a gestão da informação. Método: estudo tipo 

exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, pesquisa de campo com análise 

documental, que teve como cenário: três Centros Municipais, unidades de saúde 

consideradas tipo B, onde convivem equipes de saúde da família com outros 

profissionais. Os sujeitos foram auxiliares, técnicos e enfermeiros em atividade nestas 

unidades. O referencial teórico está baseado no conceito de uma prática reflexiva 

defendido por Donald Schön, que enfatiza a instrução e a aprendizagem, através do 

fazer. Doze profissionais em atividade nas unidades cenário da pesquisa foram 

entrevistados, sendo os dados analisados a partir das dimensões para análise e 

atributos para gestão da qualidade da informação propostos por José Osvaldo De 

Sordi. Três categorias emergiram do estudo, as quais foram analiticamente 

denominadas de: 1ª – A prática do registro no ”fazer” da enfermagem; 2ª – A qualidade 

do registro no pensar da enfermagem; 3ª – Os registros de enfermagem no contexto da 

gestão da informação em saúde. Tais categorias permitiram concluir que se faz 

necessário investir em estratégias de educação permanente, visando promover o 

desenvolvimento de uma responsabilidade intelectual e consequentemente o 

aprimoramento da prática de registrar em enfermagem. 

Palavras-chave: Educação Permanente; Gestão da Informação em Saúde, Registros 

de Enfermagem. 



 

 

ABSTRACT 

OLIVEIRA, Dorquelina Augusta Maia Rodrigues. The Permanent Education as a Tool for Information 
on primary health care management. Project Master presented to the Faculty of the Graduate 
Program in Nursing, Nursing, Aurora Afonso Costa, Fluminense Federal University. Niteroi, 2015 

 

It is a Professional Master's thesis project in Health Education in the Federal Fluminense 

University that aims to: describe the process of working with professionals of primary 

care, as regards the production and use of health records; discuss the importance of 

information management in health and its relevance to the quality of nursing records; 

propose a strategic plan guided by the principles of lifelong education that can be 

implemented by professionals in primary care with regard to health records in order to 

contribute to the management of information. Method: exploratory-descriptive study with 

a qualitative approach, field research to document analysis that took place at three 

municipal centers, health facilities considered type B, where live family health teams with 

other unit staff. The subjects were auxiliaries, technicians and nurses at work in these 

units. The theoretical framework is based on the concept of reflective practice advocated 

by Donald Schön that emphasizes education and learning by doing. Twelve workers 

were active in the units setting of the research were interviewed and the data analyzed 

from the dimensions for analysis and attributes for quality management of information 

proposed by José Osvaldo De Sordi. Three categories emerged from the study, which 

were analytically named: 1st - The practice of registration in the "doing" of nursing; 2nd - 

The quality of the record in the thinking of nursing; 3rd - The nursing records in the 

context of health information management. These categories have concluded that it is 

necessary to invest in lifelong learning strategies to promote the development of an 

intellectual responsibility and consequently the improvement of the practice of recording 

in nursing. 

 

Keywords: Continuing Education; Information Management in Health, Nursing Records. 
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I- Considerações iniciais 

 “Apenas quando somos instruídos pela realidade é que podemos mudá-la”. 

(Bertolt Brecht ) 

 

O interesse em desenvolver o presente estudo, surgiu a partir da vivência 

profissional e aumentou durante o período de minha Especialização em Saúde Pública 

em 2007, ao cursar o módulo de Informação em Saúde, temática que me interessava, 

tendo em vista o cargo gerencial que ocupava, exatamente nessa fase. No período de 

2009/2012 atuando como membro da Divisão de Ações e Programas de Saúde em uma 

Coordenação de Área do Município do Rio de Janeiro, ao realizar análise de impressos 

padronizados para registro de ações e procedimentos realizados em Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) da área em questão, me chamou atenção a falta de integridade e/ou 

inexistência de dados, o que interferia na quantificação e avaliação das ações 

desenvolvidas, assim como na confiabilidade das informações produzidas. 

Atualmente, em atividade em uma unidade básica considerada mista, segundo 

novas diretrizes propostas pela Secretaria Municipal e Defesa Civil do Rio de Janeiro, 

referente à atenção primária em saúde, constatou-se que os registros de enfermagem 

produzidos pela equipe responsável pela assistência a usuários portadores de lesões 

em membros inferiores não permitiam um conhecimento real sobre: o perfil da clientela 

assistida, período de acompanhamento pela equipe de enfermagem, características 

e/ou evolução da lesão, indicação de medicamento utilizado, especialidade de 

referência para tratamento e acompanhamento clínico, regularidade de avaliação por 

profissional médico, assim como UBS de referência para tratamento considerando a 

micro área de residência.  

Sendo a Unidade Básica de Saúde (UBS), porta de entrada para o sistema de 

saúde e a estratégia organizadora do cuidado integral (SILVEIRA, 2010, p.1714), 

http://pensador.uol.com.br/autor/bertolt_brecht/
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entende-se que a precisão e o registro sistemático dos dados, assim como a 

transformação dos mesmos em informação, são fundamentais para nortear processos 

intrínsecos à área da Saúde.  

Neste sentido, Valentin (2007, Mimeo), evidencia sua percepção de “informação” 

como uma estrutura complexa e elemento que em qualquer âmbito precede a 

comunicação, a tecnologia, o conhecimento e a ação, ou seja, é insumo para qualquer 

“fazer”. Por conseguinte, busca-se destacar no presente estudo, a necessidade de sua 

gestão, visando ampliar a compreensão e o comprometimento dos profissionais no que 

se refere a sua relevância e propósito. Nesta lógica a autora ainda acrescenta que: 

As organizações necessitam redimensionar o papel da informação 
e do conhecimento, re-significando seu valor para os indivíduos que nela 
atuam e para a própria organização. O nível de complexidade requer 
atenção quanto à precisão, relevância e propósito da informação. Há 
necessidade de trabalhar a cultura e o comportamento das pessoas em 
relação a geração, compartilhamento e apropriação de informação  e 
conhecimento. (VALENTIM, 2013, Mimeo) . 

Na intenção de provocar um repensar sobre o valor da informação aos 

profissionais envolvidos na esfera da atenção básica, apresenta-se como objeto de 

pesquisa: A educação permanente e suas contribuições para a gestão da informação 

quanto à qualidade dos registros de enfermagem no contexto da atenção básica. 

No intuito de adequação aos princípios da educação permanente, apresento 

como questões norteadoras: 

1. Como a Gestão da Informação em Saúde pode influenciar na qualidade dos 

registros de enfermagem no contexto da atenção básica? 

 

2. Quais estratégias em educação permanente poderão subsidiar e motivar a 

otimização dos registros pelos profissionais de enfermagem? 

Objetivos: 

1. Descrever o processo de trabalho dos profissionais em atividade na Atenção 

Básica, no que se refere à produção e utilização dos registros em saúde.  
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2. Discutir a importância da gestão da informação em saúde e sua relevância para 

a qualidade dos registros de enfermagem.   

3. Propor um planejamento estratégico, pautado no referencial teórico de De Sordi 

e nos princípios da educação permanente, que possa ser implementado pelos 

profissionais na Atenção Básica, no que se refere aos registros em saúde, no 

sentido de contribuir para a gestão da informação.  

Na busca da valorização e resgate da relevância do tema, assim como, delimitar um 

recorte sobre a questão, elegeu-se discutir sobre os registros de enfermagem, na 

expectativa de inquietar os profissionais e também como alternativa para produção de 

conhecimentos, no que se refere a esta potencial ferramenta, para aprimoramento da 

prática do cotidiano.  Apesar da convicção quanto à relevância da temática proposta, 

me questiono porque ainda hoje, no auge da era da informação, a qualidade dos 

registros permanece como objeto de estudo para diversos autores. Sobre este aspecto, 

Lira (2008) destaca que: 

A tecnologia por si só não é capaz de transformar dados em informação, 
é preciso que o homem crie um significado. Portanto, a inexistência de 
intervenção humana faz com que a maior parte do que experimentamos 
seja apenas dado, e a maioria do que é chamado de tecnologia da 
informação seja, de fato, apenas tecnologia de dados, porque não trata 
da compreensão, construção ou comunicação da informação. (LIRA 
2008, p. 171). 

Neste sentido, Fialho (2004, p.78) afirma que “discutir a importância dos 

instrumentos, buscar a relação entre as informações geradas e quais as influências que 

as ações podem ter nesse processo e a importância desses instrumentos para a 

continuidade do trabalho, são condições importantes para rompermos com a simples 

coleta de dados e o encaminhamento para os outros níveis”. 

É fato que os registros realizados por profissionais de saúde constituem um 

importante veículo de comunicação e conduzem ao conhecimento dos resultados 

obtidos com os cuidados prestados pela equipe de saúde envolvida com a atividade e 

facilita na tomada de decisões, além de propiciar melhor coordenação e continuidade 

das ações em saúde. 
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Justificativa e Relevância: 

Este estudo se justifica, considerando observações em meu cotidiano, assim 

como, relato de estudiosos que ao longo do tempo têm observado a dificuldade ou 

pouca habilidade dos profissionais de saúde no que se refere à produção desses 

registros, principalmente, no que diz respeito às etapas de coleta, por conta da 

qualidade dos registros e análise, considerando a aplicabilidade dos dados obtidos. 

Percebo ainda, ocorrências do cotidiano das equipes que poderiam sofrer intervenções 

necessárias, que são evidenciadas devido ao pouco uso desses instrumentos.  

Outro fator relevante para a construção deste estudo, parte da observação em 

meu ambiente de trabalho, quando percebo que mesmo profissionais de nível superior 

que mantêm outro vínculo, ou seja, atuam em instituições privadas, onde se prima pela 

acurácia dos registros, quando em atividade na atenção básica em saúde, não 

demonstram comprometimento ao registrarem suas atividades ou procedimentos 

realizados.  

Desde os primórdios da enfermagem, anotar os problemas observados durante a 

assistência ao paciente de forma precisa e correta foi uma preocupação e orientação 

por parte de Florence Nightingale. Porém, ainda hoje, constatamos que grande parcela 

das pesquisas sobre os registros de enfermagem tem como foco principal a assistência, 

e pouco se discute sobre a relevância desses registros, no contexto da gestão e 

utilização da informação em saúde. 

É válido ressaltar que dentre os profissionais em atividade na área da atenção 

básica em saúde, a atuação da enfermagem ocorre de forma mais próxima ao cliente, 

mas apesar desta proximidade, analisando suas anotações, pouco se percebe do 

muito realizado durante a assistência prestada. Sobre este aspecto, Schön (2000, 

p.37), afirma que: “um profissional competente está sempre preocupado com 

problemas instrumentais e busca os meios mais adequados para desenvolver ações 

que produzam os efeitos pretendidos, conscientes de seus objetivos”. Assim, acredito 

que o compromentimento pessoal do profissional é o que leva ao desenvolvimento da 

competência referida pelo autor. 
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Esta afirmação reforça a necessidade de reflexão na ação no que se refere à 

prática de produção dos registros para a qualificação dos processos de trabalho em 

saúde, principalmente por profissionais que atuam na área em questão. Neste contexto, 

a principal reflexão que procuro trazer vem na perspectiva de colaborar para a criação 

de ações educativas, que possibilitem a utilização destes instrumentos (registros), 

visando gerar maior valorização e comprometimento por parte dos profissionais, assim 

como auxiliar a compreensão do impacto na construção das informações em saúde. 

Considerando o acima exposto, entendo que as ações de enfermagem tornam-

se evidentes a partir das anotações efetuadas pela equipe, portanto, esses 

apontamentos consistem no mais importante instrumento dentre suas atividades, pois 

possibilita avaliação do cuidado, intervenções estratégicas, suporte jurídico e ainda, 

servem de base para estudos diversos.  

De tal modo, a educação permanente como instrumento para a gestão da 

informação em atenção básica de saúde pode ser uma proposta de integração entre 

ensino e serviço, com reflexão sobre possíveis implicações advindas da qualidade dos 

registros em saúde, propiciando autoquestionamento, crescimento intelectual, 

mudanças de práticas, maior autonomia profissional e ainda, validar e promover 

visibilidade as ações de atenção à saúde.  

Por conseguinte, se faz necessário que o enfermeiro aproprie-se da gestão da 

informação em saúde como ferramenta para produção de conhecimento, visando 

melhor desempenho pessoal e de sua equipe, além de uma assistência de qualidade, e 

contribuir com outros interesses intrínsecos a área da saúde.  

No intuito de destacar o estado da arte sobre a temática estudada, buscou-se na 

Biblioteca Virtual de Saúde – BVS - os descritores que melhor se adequassem ao 

estudo proposto, considerando o significado dos mesmos: << Educação permanente, 

Gestão da informação em saúde e Registros de Enfermagem>>. Nas bases de dados 

Lilacs, Bdenf e Medline foi realizada uma busca individual, seguida do cruzamento dos 

descritores, visando apresentar um panorama da produção científica sobre o tema. Vale 

ressaltar que grande percentual dos estudos encontrados relacionados ao tema 
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informação, concentrava-se nas áreas de tecnologia da informação (TI), biblioteconomia 

e empresarial, com discussões sobre padrões, procedimentos e novos recursos de TI, 

predominando sobre os estudos referentes à qualidade da informação, enfatizando 

assim, a lacuna do conhecimento existente, o que corrobora para a importância da 

realização de um estudo desta natureza. 

Ressalta-se que o artigo resultante da revisão bibliográfica realizada, foi 

encaminhado para publicação na Revista REUOL, da Universidade Federal de 

Pernambuco, Qualis B2. 
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II– Fundamentação Temática 

Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. 

(Aldous Huxley). 

 

Vários autores enfatizam equívocos observados no que se refere ao significado 

dos termos: dados e informação. Assim sendo, penso ser necessário apresentar 

algumas abordagens sobre os mesmos, por entender que são elementos fundamentais 

e que formam a base do presente estudo, e ainda, considerando, que os profissionais 

são e sempre serão elementos chave de qualquer processo organizacional. Desta 

forma, cabe também conceituar e contextualizar a importância da educação 

permanente, assim como a gestão da informação neste contexto. 

2.1 Dados 

De Sordi (2008, pg 7-8), define dado como “uma coleção de evidências 

relevantes sobre um fato observado”. O autor destaca ainda, que a captura desses 

dados, depende da percepção do observador e alerta que, ao falarmos em “dados”, 

devemos levar em consideração o cenário de coleta e também qual o propósito desta 

coleta.  

Entende-se então, que ao pensarmos em um cenário relacionado com  

assistência  à  saúde, não se pode abrir  mão  do envolvimento  intelectual humano, 

uma vez que  a coleta de  dados se dá a  partir  de escuta  e observações, diferente de 

um cenário tipo empresa, onde muitas vezes a coleta de dados dispensa o 

envolvimento intelectual humano, pois  o dado pode  ser  capturado apenas  por um 

aparato  tecnológico (ex:  cartão  de ponto para controle de entrada e saída de 

funcionários).  

Nesse contexto, Ochoa-Vigo (2003 p.185) enfatiza que “os registros de 

enfermagem devem expressar o reflexo da avaliação do profissional quanto ao cliente e 

configuram o único meio de demonstrar a eficiência do cuidado oferecido, assim como a 

conformidade do trabalho executado”.  Por outro lado, Ferreira (1999, p. 03) 



17 

 

compreende dado como “uma base para gerar informações”. Assim, dados são como 

uma matéria prima sobre a qual trabalhamos, juntando-os, correlacionando-os, 

contrapondo-os, para produzir informações que traduzam um conhecimento, uma 

interpretação e um juízo sobre determinada situação. Mas, segundo o autor, eles não 

falam por si.  

Laudon e Laudon (2001, p.4) entendem dados como “uma sucessão de fatos 

brutos que representam eventos que acontecem em organizações ou no ambiente 

físico, antes de serem organizados e arrumados de uma forma que as pessoas possam 

entender e usar”. Esta percepção é reforçada pela definição de Oliveira (2002 p.51) 

onde “dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta, que por si só, não 

conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação”.  

Sob este prisma, Santos (2000, p.110), estudioso da área de informática, 

destaca que “dado é um conjunto de caracteres, dígitos ou símbolos que, tomados 

separadamente, não transmitem nenhum conhecimento, não contêm um significado 

intrínseco”. Para o autor, dados são puramente sintáticos e objetivos, pouco dependem 

de interpretação, ou interação humana para gerar seu valor. Assim, define dado como  

uma  sequência  de  símbolos  quantificados  ou  quantificáveis.  

Consoante Davenprt e Prusak (1998, p.04), os dados são transformados em 

informação a partir dos seguintes processos: 

Contextualização Finalidade dos dados coletados 

Categorização Unidades de análise ou componentes dos dados 

Cálculo Análise matemática ou estatística 

Correção Erros eliminados dos dados 

Condensação Resumo em forma mais concisa 

Quadro I: Processos de transformação dos dados - Adaptado pela autora. 

Em meu entendimento e com base nos estudos pesquisados nas bases de 

dados para o estado da arte, a prática de coleta de dados, característica das atividades 

de enfermagem, tem maior ênfase na área da atenção básica, considerando a visão 
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epidemiológica do contexto, visto que, na área hospitalar, prioriza-se a evolução de 

enfermagem (dados contextualizados referentes às 24hs). Contudo, observa-se que, 

tanto na atenção básica quanto na área hospitalar, os registros de enfermagem servem 

de base para a informação, visando à continuidade da assistência. 

 

2.2  Informação 

Entende-se que informação é um conjunto organizado de dados, que constitui 

uma mensagem sobre um determinado fenômeno ou evento, como tal, é um fenômeno 

que confere significado ou sentido às coisas, já que através de códigos e de conjuntos 

de dados, forma os modelos do pensamento humano. Na revisão bibliográfica 

realizada, foi observado que assim como para o termo dados, existem diversas 

definições para o termo informação.  Concluiu-se, então, que não existe um conceito 

definido sobre informação. Entretanto, há consenso que ao se manipularem os dados, 

organizando-os, ou seja, dando-lhes uma finalidade, geram-se informações. Nesta 

ótica, Consoante De Sordi: 

O termo informação leva ao pensamento de comunicação ou recepção 
de um conhecimento logo, estabelece a necessidade de envolvimento 
intelectual humano de forma mais intensa e complexa do que o exigido 
para geração de dados. Em outras palavras, constitui uma descrição 
mais completa do real associada a um referencial explicativo, a partir de 
determinada combinação e interpretação de dados e o significado a ele 
atribuído. (2008 p.11). 

Em síntese, ao se organizar e ordenar dados tem-se, por resultado, a construção 

de informações e consequentemente a produção de conhecimento. Para Moreno e 

Coeli (2008), o termo informação, quando relacionado com eventos de saúde, gera a 

expressão “Informação em Saúde”. Consoante aos autores: 

O início dessa terminologia no campo da saúde ocorreu a partir do séc. 
XIX período em que a necessidade de comunicar questões relacionadas 
à saúde das populações marca o crescimento dos estudos em 
epidemiologia, visando a geração de Informações em Saúde de forma 
agregada, preditiva e inferência de estados de saúde a partir 
do status atual de um grupo de pessoas em determinado contexto de 
saúde. (MORENO e COELI, 2008, p. 249)  
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Vale ressaltar o caráter multidimensional inferido à Informação em Saúde, que 

como parte integrante de uma Política Nacional de Informação e Informática na Saúde 

(MS, V.2, 2004) prima pelo controle social e pela utilização ética e fidedigna de dados 

produzidos com qualidade, seja em relação ao cidadão ou outras áreas da saúde. 

Neste sentido, Moraes (2007 apud MORENO e COELI 2008 p.251), nos dá a 

possibilidade de observar a Informação em Saúde como subsídio para o próprio setor 

saúde: na administração; na assistência; no controle e avaliação; no orçamento e 

finanças; no planejamento; nos recursos humanos; na regulação; na saúde 

suplementar; no geoprocessamento em saúde; e na vigilância epidemiológica, sanitária 

e ambiental.  

Para Carvalho (1998, p.01) “a informação em saúde deve ser entendida como 

um instrumento de apoio decisório para o conhecimento da realidade sócio-econômica, 

demográfica e epidemiológica, para o planejamento, gestão, organização e avaliação 

nos vários níveis que constituem o Sistema Único de Saúde.” 

 

2.3 A Informação como produtora do conhecimento 

A informação é qualificada como um instrumento modificador da consciência e 

do homem e de seu grupo, quando adequadamente assimilada, produz conhecimento, 

modifica o acervo intelectual de informações do indivíduo e traz benefícios ao seu 

desenvolvimento, ou seja, é um agente mediador da produção de conhecimentos. 

Contudo, para um efetivo aprendizado ou assimilação de um conhecimento se faz 

necessário um processo de educação, seja ele sistemático (convencional) ou menos 

formal, promovido pelo meio social, cultural ou profissional em que o sujeito está 

inserido.  

Este movimento possibilita que a pessoa deixe uma situação de alienação total 

da realidade a sua volta, tornando-se alguém com pontos de vista críticos em relação 

ao próprio contexto em que está inserido, conforme apresentado no quadro a seguir, de 

acordo com De Sordi (2008, p.14): 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/infsau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/consoc.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/infsau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/rechumsau.html
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Características Dados  Informação Conhecimento 

Estruturação, Captura e 
transferência 

       Padronizada 

Fácil  

Construída 

Difícil 

 

Envolve interesse 
pessoal 

Extremamente difícil 

Principal requisito para 
sua geração 

Observação e escuta Interpretação 
consensual 

Análise e reflexão 

Foco Registro de evidências Processo analítico Transformação 

Tecnologias que os 
promovem 

Capital humano 

 

Sistemas de 
processamento de 
dados 

Capital humano 

Quadro II: Características diferenciais entre dados, informação e conhecimento no contexto 

saúde. - Fonte: De Sordi (2008, pg14).  

 

2.4 A Gestão da Informação em Saúde 

A Gestão da Informação em Saúde tem por objetivo o gerenciamento da 

aquisição, organização, recuperação e disseminação da informação em saúde, 

conforme dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Estas variáveis nos permitem 

abordar, articular  e contextualizar dimensões e implicações de temas como educação, 

legislação, recursos humanos, ética e normas no universo da prática  de enfermagem. 

Por este motivo, entendo que gestão da informação em saúde, é o descritor de maior 

ênfase para o presente estudo. 

 

2.5 Contextualizando Registros em Saúde 

Ao buscar a área da saúde como ambiente profissional, mentaliza-se  como foco 

principal o cuidado/assistência, entretanto na prática, antes de qualquer ação, existe um 

elemento primordial: a comunicação. Entre as diversas formas de comunicação, 

destaca-se no presente estudo, a comunicação escrita (registros em saúde) na 

percepção de que a mesma deve ser precisa, considerando sua característica de não 
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ser passageira no universo “saúde”, pois identifica um momento único, fica registrada e 

pode ser consultada sempre que necessário. 

Diante do exposto, busca-se a compreensão de que os registros de enfermagem 

devam deixar de ser uma atividade burocrática e passar a ser um elemento capital 

dentre suas atividades, gerando o aprimoramento das ações desenvolvidas e 

propiciando um saber significativo. Entende-se que, além de conhecimentos técnicos e 

habilidades necessárias à prática diária, o profissional deve estar ciente da dimensão 

ética da profissão. Enfatiza-se aqui o grande valor dos registros de enfermagem para a 

construção das informações em saúde na área da atenção básica.  Por conseguinte, 

deve-se promover e garantir práticas para reflexão crítica sobre as ações 

desenvolvidas, assim como, buscar a pactuação de objetivos e metas, fundamentadas 

na reflexão sobre a ação. 

No cotidiano da enfermagem, os termos: dados e informação, são pouco 

utilizados. Observa-se que de um modo geral, dá-se maior ênfase a terminologia 

registro de enfermagem. A área de atuação e o nível de assistência prestada confere a 

conotação dada à apresentação dos registros de enfermagem. Na área de Atenção 

Básica, torna-se mais evidente a apresentação numérica, os dados ou registros de 

enfermagem contribuem para o conhecimento da realidade da saúde da população, é 

um facilitador para avaliação do trabalho desenvolvido, orienta o (re) planejamento das 

práticas e dá subsídios para construção de políticas públicas em saúde. (JOHANSON 

ET, AL, 2002). 

No contexto hospitalar, destaca-se o modo descritivo, onde os 

registros/anotações de enfermagem compõem o prontuário do cliente e são entendidos 

como um instrumento valorativo da comunicação escrita entre os membros da equipe 

de saúde e ferramenta indispensável à continuidade da assistência.  

Para Johanson et al: 

Independente da área de atuação, registrar é, além de documentar, uma forma 
de comunicar, consignando por escrito as ocorrências do cliente, as ações 
assistências executadas, os problemas reais e potencias  identificados,  bem  
como as  medidas  implementadas  para  uma assistência  de  enfermagem 
com  qualidade.(2002 apud COELHO, 2007 p.114) 
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É fato que um serviço de saúde, principalmente a nível local, precisa dispor de 

conhecimento atualizado sobre suas ações, no intuito de auto avaliação e/ou  

reorganização das atividades desenvolvidas.  Entretanto, apesar dos registros refletirem 

a veracidade das ações do cotidiano, ainda hoje, muitos profissionais, principalmente 

em Unidades Básicas de Saúde, entendem coleta de dados apenas como um meio 

para apresentar a produção, visando repasse de verba.  

Por consequência, observa-se que a integralidade dos dados em sua 

composição e o encaminhamento regular dos mesmos aos órgãos responsáveis pelo 

processamento e análise, são práticas pouco valorizadas pelos profissionais da rede 

pública. Este é um dos grandes obstáculos para a validade e confiabilidade das 

informações produzidas, assim como para a avaliação das ações e desempenho dos 

serviços. Nesta percepção, Biehl (2008), evidencia que as anotações constituem o 

reflexo do trabalho da enfermagem, entretanto é flagrante a percepção de que a 

enfermagem não valoriza esta atividade. Assim, o autor recomenda que o enfermeiro 

atue frente a sua equipe, sendo um educador, no sentido de conscientizá-la da 

importância da comunicação escrita, a fim de procederem adequadamente as 

anotações. 

2.6 - Educação Permanente em Saúde como proposta de uma pratica reflexiva 

A Política de Educação Permanente em Saúde (MS, Port. 198 / 2004) aponta 

educação permanente como aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, com o objetivo da 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, a partir 

da problematização do processo de trabalho.  

Educação e saúde são campos de conhecimentos que interagem em toda e 

qualquer situação, tanto no que se refere ao desempenho das ações em saúde, quanto 

no incremento do vínculo profissional-usuário. É importante destacar que, segundo os 

descritores em saúde (BVS), educação contínua/permanente implica em  

“programas educacionais destinados a informar aos indivíduos sobre recentes avanços 

em seu campo particular de interesse. Eles não conduzem a qualquer posição 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Programas
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convencional avançada”. As ações educativas, nesta proposta, podem ser 

desenvolvidas através de cursos formais ou informais, com objetivo de ampliar 

conhecimentos. Considerando os qualificadores, apresentados e permitidos, segundo a 

Biblioteca Virtual de Saúde - BVS, no âmbito da educação permanente, procuro 

enfatizar aspectos pertinentes às normas/critérios relacionados à performance dos 

profissionais de enfermagem,  no que se refere a qualidade dos registros.  

A política de educação permanente em saúde (EPS) tem por objetivo transformar 

processos de trabalho, privilegiando experiências e saberes acumulados no cotidiano 

da prática (Port. 198, 2004). A referida portaria propõe a construção de uma 

aprendizagem significativa, a partir da problematização de eventos observados em uma 

comunidade específica, conduzindo os sujeitos a refletirem sobre determinadas 

situações, questionando fatos, fenômenos, ideias, compreendendo os processos e 

propondo soluções. (BRASIL, 2004, p.08). 

Entende-se, assim, que a problematização proposta pelas diretrizes da política 

de educação permanente, se materializa a partir da realidade percebida no dia-a-dia 

dos profissionais, conferindo um sentido de totalidade e integralidade ao trabalho”. 

Neste sentido, Serrata (2007, p. 8), afirma que: “ Não se trata de  um exercício de 

estímulo de criatividade para a  resolução de problemas imediatos, mas da provocação 

de questionamentos reflexivos sobre as ações e atitudes profissionais cotidianas”. 

Sobre este aspecto, Ribeiro (2008) destaca que: 

Tanto a educação como o treinamento constituem-se como processos inter 
complementares (nunca excludentes) cujos objetivos buscam muito mais do 
que acumular técnicas e conhecimentos, mas acima de tudo, promover 
mudanças de atitudes mais amplas (que ultrapassam os limites do ambiente de 
trabalho) (RIBEIRO, 2008,  p.65). 

Neste contexto, Schön (2000), afirma que por meio desta prática aprende-se 

fazendo e refletindo “na”   e “sobre”  a ação, permitindo compreensão, interpretação e 

transformação da prática. Entendimento análogo demonstram Ceccim e Feuerwerer 

(2004, p. 49-50), ao afirmarem que: “a educação permanente entende que o cenário de 

práticas informa e recria a teoria necessária, recriando a própria prática e, portanto, os 
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processos de qualificação do pessoal da saúde deveriam ser estruturados a partir da 

problematização do seu processo de trabalho”. 

Portanto, entende-se que, além do conhecimento científico-técnico essencial 

para o “ saber fazer “ se faz necessário que este seja associado ao contexto de trabalho 

como um todo. Portanto, o conhecimento tácito, as ações individuais ou coletivas são 

base para aprendizagem e este processo se materializa a partir da realidade percebida 

no dia a dia dos profissionais. 

Sendo assim, pode-se inferir que o cotidiano e as experiências vivenciadas, 

quando analisados, podem conduzir o profissional a perceber situações que os levam a 

refletir sobre suas ações e ao entendimento do que, para que e como estas auxiliam ou 

interferem nas especificidades do contexto do trabalho. Este movimento propicia a 

reelaboração / aquisição de novos conhecimentos e consequente transformação da 

prática. Nessa ótica, a educação permanente oferece subsídios para motivar um 

aperfeiçoamento contínuo e permanente. Assim sendo, deve ser utilizada como 

potencial estratégia para o estreitamento dos elos entre compreensão e desempenho 

do trabalho, contemplando desde aquisição/atualização de conhecimentos e 

habilidades, até ao aprendizado que advêm dos problemas identificados no cotidiano 

das práticas em serviço. 

Corroborando com esta ótica, Schön, (2000. p.15), destaca que “habitualmente 

os profissionais são capazes de solucionar  problemas instrumentais técnicos com foco 

em um propósito específico, mas  por outro lado se estas dificuldades tornam-se  mais 

complexas e de natureza diversa, apesar do comprometimento técnico, os mesmos não 

demonstram a mesma preocupação”.  

Percebe-se então, uma coerência entre o pensamento de Schön (2000) e os 

princípios da Politica de Educação Permanente, no entendimento de que a principal 

preocupação é transformar ou oferecer instrumentos que possam intervir na prática, 

considerando que estas alternativas trazem a possibilidade de o profissional 

desenvolver uma prática reflexiva, podendo desvelar problemas, ampliar conhecimentos 
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e ter uma visão globalizada quanto a importância, relevância e implicações de suas 

ações/registros no contexto do trabalho.  

Neste prisma, a educação figura como ferramenta primordial e indispensável, 

tendo em vista que ela tem papel fundamental no cotidiano de qualquer indivíduo, para 

evidenciar, as dimensões: política, social, cultural e econômica na criação continuada 

de aprendizagem, possibilitando interpretar e agir sobre a realidade em seu contexto de 

trabalho. Não só confere capacidade de solucionar os problemas do quotidiano, como 

propicia elementos para levar o profissional a um pensamento reflexivo que lhe permita 

um aprendizado contextualizado e contínuo, propiciando crescimento intelectual, assim 

como, constante aprimoramento de suas ações. 

Dentre as formas de educação utilizadas na área de saúde, acredito que a 

educação permanente é a mais apropriada para trabalhar esta questão que interfere na 

validação e na valorização das ações de enfermagem. Segundo Ceccim e Feuerwerker 

(2004, p.49), “a educação permanente entende que o cenário de práticas informa e 

recria a teoria necessária, recriando a própria prática”.  
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III– Referencial Teórico 

              Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção. 

(Paulo Freire). 

 

Como referenciais teóricos para este estudo, elegeu-se De Sordi e Donald 

Schon. De Sordi, é um docente pesquisador em administração, que há vinte e sete 

anos dedica-se às pesquisas em gestão da informação no contexto das organizações, e 

nesta pesquisa daremos ênfase ao seu livro “Administração da Informação: 

Fundamentos e Práticas para uma Nova gestão do Conhecimento” no qual o autor 

apresenta fundamentos necessários para a administração/gestão da informação. 

 Ao conceituar dados, informação e conhecimento, distinguindo suas 

características e ressaltando a inter-relação entre os mesmos, o referencial nos traz 

uma importante contribuição, ao demonstrar que se faz imprescindível haver qualidade 

e agregação de valor à informação. Estabelece quinze dimensões para análise da 

qualidade da informação e expõe atributos necessários para análise de cada uma 

dessas dimensões, no entendimento de que registros em saúde / registros de 

enfermagem são alicerces para a construção de informações.   

O quadro a seguir, descreve cada uma das dimensões referenciadas por De 

Sordi (2008) referente ao dimensionamento da informação, que tomaremos como base 

para a realização deste estudo, principalmente no que tange, à elaboração do 

planejamento estratégico, para ser implementado pelos profissionais na Atenção 

Básica, no que se refere aos registros em saúde, no sentido de contribuir para a gestão 

da informação.  

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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DIMENSÃO DA 
INFORMAÇÃO 

ASPECTO PRINCIPAL A SER ANALISADO 

Abrangência / 
escopo 

A informação que o público-alvo necessita está completa e somente 
ela, ou seja, sem excessos desnecessários? 

Integridade A informação presente está íntegra, inteira, ou está corrompida, 
adulterada? 

Acurácia veracidade /  A informação pode ser considerada fiel aos fatos que ela representa? 

Confidencialidade / 
privacidade 
Disponibilidade 

A informação é acessada somente por quem de direito? 

Atualidade A informação é constantemente gerada/atualizada nos intervalos de 
tempo considerados adequados pelo público-alvo? 

Ineditismo / raridade Trata-se de uma informação de difícil obtenção do ponto de vista de ser 
rara ou escassa? 

Contextualização A informação é atraente ao público-alvo? 

Precisão A informação está suficientemente detalhada/esmiuçada para o pronto 
uso? 

Confiabilidade A fonte e o conteúdo da informação têm credibilidade perante o 
público-alvo? 

Originalidade A informação é original, ou seja, a informação com que se trabalha 
provém diretamente da fonte geradora ou de algum retransmissor que 
a traduziu, copiou, editou ou realizou alguma outra atividade que possa 
ter alterado seu conteúdo original? 

Existência Em quantas mentes, locais físicos e virtuais a informação está 
disponível? 

Pertinência / 
agregação de valor 

O quanto a informação é importante ao público-alvo no tempo 
presente? 

Identidade A denominação da informação é representativa, pertinente e fiel no que 
tange ao seu conteúdo? 

Audiência A informação está sendo acessada pelo seu público-alvo 

Quadro III: Aspectos a serem considerados na análise da qualidade da informação - Fonte: De 

Sordi (2008, p. 59) 
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Outro importante referencial teórico deste estudo é Donald Schön, célebre 

pedagogo e estudioso norte-americano sobre a educação e a aprendizagem 

profissional, sendo pioneiro no desenvolvimento do conceito de "ciência-ação", uma 

abordagem de investigação da gestão para lidar com problemas e erros nas 

organizações. É considerado um dos principais teóricos e um dos autores que mais 

contribuiu para o debate em torno do desenvolvimento da “cultura reflexiva”, centrada 

no saber profissional.   

Em sua concepção, o desenvolvimento de uma prática reflexiva, abrange três 

dimensões da reflexão sobre a prática: a compreensão; a interação e a dimensão 

burocrática da prática. Seu conceito de reflexão-na-ação adéqua-se as análises de um 

estudo que propõe a discussão sobre produção dos relatos em enfermagem e saúde, 

pois de acordo com o autor “é possível reestruturar as estratégias de ação, as 

compreensões dos fenômenos ou as formas de conceber os problemas.“ (SCHÖN, 

2000 pg 38). 

As percepções do autor, expostas em seu livro Educando o Profissional 

Reflexivo, nos fazem compreender a importância da contextualização da prática com o 

universo político-social de uma comunidade profissional, para subsidiar um processo de 

ensino-aprendizagem, a partir de reflexões sobre o cotidiano na busca de 

aprimoramento da performance dos sujeitos envolvidos em um determinado cenário. 

Em nosso dia a dia, atuamos baseados em teorias, técnicas e observações imediatas, 

acarretando práticas espontâneas e de rotina, o que o autor identifica como uma 

característica de “conhecer na ação”.  

Entretanto esta prática pode eventualmente levar a equívocos ou resultados 

inesperados. Por conseguinte, Schön (2008, pg 33) propõe o entendimento de que 

refletir sobre nossas ações no cotidiano do trabalho, desenvolve atitudes e percepções 

que vão além da teoria, ou seja, ao incorporarmos um comportamento de “reflexão na 

ação” somos conduzidos a um pensar crítico sobre o que estamos fazendo, por que, 

para que, como e qual a repercussão deste ato, originando constatações e 

conhecimentos que impõem mudanças de conduta. 
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Assim, acredito o que o debate sobre a gestão da informação em saúde, 

contextualizando a qualidade dos registros como ferramenta de negociação 

permanente e de formação das pessoas no cotidiano de suas práticas, se faz 

necessário, visando à imersão destes profissionais em um processo de reflexão-na-

ação, conforme propõe De Sordi (2008) e Schön (2000). 
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IV– Percurso Metodológico 

 A educação necessita tanto de formação técnica e científica como de sonhos e utopias. 

(Paulo Freire). 

Trata-se de um estudo com aporte metodológico do tipo multicêntrico, que 

segundo definição nos descritores em saúde1,“são estudos controlados e executados 

em diversas instituições cooperantes para avaliar a magnitude de certas variáveis e 

resultados numa população específica”. Enquadra-se nas classes: exploratória, visto 

que inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico, visando um 

aprofundamento sobre a temática; e descritiva, pois visa descrever uma situação da 

prática de enfermagem. 

Schön (2000, p. 64) analisando a característica das ações, classifica–as como 

exploratórias quando elas são “uma atividade investigativa e lúcida pela qual somos 

capazes de obter uma impressão das coisas. Ela é bem sucedida quando leva a 

alguma descoberta.” Buscamos então, privilegiar os conceitos de conhecimento-na-

ação e reflexão- na- ação propostos por Schön, para análise das falas dos sujeitos de 

pesquisa.  

O desenho do estudo está baseado em abordagem qualitativa, a partir de 

transcrição de entrevistas e posterior análise de conteúdo, na modalidade temática 

(MINAYO, 2012, p.93). Consoante à autora “a pesquisa qualitativa trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos” (MINAYO, 2012, p.21). Destaca que os instrumentos de trabalho de 

campo na pesquisa qualitativa visam fazer mediação entre o marco teórico-

metodológico e a realidade empírica. (MINAYO, 2008, p. 189). 

A autora complementa dizendo que: 

                                                             
1decs.bvs.br 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/


31 

 

O principal foco desse tipo de estudo é a exploração do conjunto de opiniões e 
representações sociais sobre o tema que se pretende investigar. Segundo ela, 
não se faz necessário “abranger a totalidade das falas e expressões dos 
interlocutores porque, em geral, a dimensão sociocultural das opiniões e 
representações de um grupo que tem as mesmas características costumam ter 
muitos pontos em comum” (MINAYO,2012, p.79). 

Consoante Gomes, na perspectiva da pesquisa qualitativa: 

Não se faz necessário abranger a totalidade das falas e expressões dos 
interlocutores porque, em geral, a dimensão sociocultural das opiniões e 
representações de um grupo que tem as mesmas características costumam ter 
muitos pontos em comum, ao mesmo tempo em que apresentam singularidades 
próprias da biografia de cada interlocutor. (GOMES 2012, p.79). 

Realizou-se pesquisa de campo em uma das Coordenadorias de Área 

Programática (CAP) da cidade do Rio de Janeiro. A coordenadoria em questão trata-se 

da CAP 5.1, a mesma abrange dez bairros e atualmente oferece 25 unidades de saúde. 

O cenário foi composto por três Centros Municipais, unidades de saúde considerados 

tipo B, onde convivem equipes de saúde da família com outros profissionais da unidade 

(BRASIL, 2013, p. 19).  

Os participantes de pesquisa foram 02 auxiliares, 03 técnicos e 07 enfermeiros 

em atividade nas unidades cenário do estudo, num total de doze (12) entrevistas. 

Elegeu-se como critério de inclusão o aceite em participar da pesquisa, mínimo de um 

ano em atividade profissional na instituição cenário e presença no período de aplicação 

dos instrumentos de pesquisa. 

Foram abordadas sete enfermeiras entre 34 e 64 anos de idade. A mais nova na 

instituição tinha três anos de trabalho e a mais antiga, trinta anos. Estratégia de Saúde 

da Família é a especialidade de três dessas enfermeiras e entre as demais, duas se 

habilitaram em Saúde Pública, sendo que uma delas também fez Licenciatura Plena. 

Outra enfermeira realizou uma capacitação para ensino de nível médio e uma não 

possui especialização.  

Tais informações estão resumidas no quadro a seguir:  
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Quadro IV: Perfil profissional dos enfermeiros participantes do estudo. 

Entre os profissionais de nível médio entrevistados, três eram técnicos e dois 

auxiliares, sendo do sexo masculino. A idade entre eles variou em 51 e 64 anos, o que 

se refere ao tempo de trabalho na instituição variou entre quatorze e vinte e oito anos 

de serviços prestados. Quatro informaram ter formação superior, sendo um em Serviço 

Social, dois em Enfermagem e outro graduado em Licenciatura da Língua Portuguesa. 

 

CODNOME IDADE/ 

ANOS 

TEMPO 

FORMADO/ 

ANOS 

TEMPO 

INSTITUIÇÃO/ 

ANOS 

ESPECIALIDADE         SETOR 

E 6 64 41 20 CAPACITAÇÃO p/ 

ENSINO NO NIVEL 

MÉDIO 

ACOLHIMENTO 

E 4 58 34 22 SAUDE PÚBLICA 

LICENCIATURA 

SUPERVISÃO 

E 1 56 31 30 SAÚDE PÚBLICA CURATIVO 

PÉ DIABÉTIOCO 

E 7 51 14  5 SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

            ESF 

E 9 39 18 13 _-             ESF 

E 3 34 8  3 ESF             ESF 

E 11 60 35 05 ESF ESF 
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Quadro V: Perfil profissional dos técnicos e auxiliares participantes do estudo. 

Para a coleta de dados utilizou-se a técnica de entrevista semi estruturada, 

gravada em aparelho MP4 e como instrumento, um formulário para traçar o perfil de 

formação dos participantes, um questionário semiestruturado, abordando o cotidiano 

dos sujeitos acerca dos registros em saúde, com base nos atributos sobre 

administração da  informação propostos por De Sordi (2008) e nos conceitos de 

conhecer-na-ação e reflexão-na-ação  de Schön (2000). As declarações dos depoentes 

CATEGORIA SEXO IDADE/ 

ANOS 

FORMAÇÃO TEMPO 

INSTITUIÇÃO 

        SETOR 

TÉCNICO 

(E 8) 

FEM    64 GRAD. EM 

PORT/LITERATURA; 

DEPEND. QUÍMICA 

     28 anos     HIPODERMIA 

AUXILIAR 

(E 5) 

MASC    59 GRAD. EM 

ENFERMAGEM 

; ESPECIALIZAÇÃO 

EM SAÚDE  

PÚBLICA 

28 anos       CURATIVO 

TÉCNICO 

(E 2) 

FEM    51 GRAD. SERVIÇO 

SOCIAL 

     17 anos     IMUNIZAÇÃO 

TÉCNICO 

(E 10) 

FEM 53 GRAD, EM 

ENFERMAGEM; 

20 anos SERV. DE 

VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 

AUXILIAR 

(E 12) 

FEM 54 _ 14 anos IMUNIZAÇÃO 
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foram compiladas a partir das semelhanças e contradições, pela técnica de análise de 

conteúdo, na modalidade temática.  

Respeitando o instituído pela Resolução nº466/2012, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), as instituições e os participantes receberam códigos alfanuméricos 

garantindo o anonimato. A pesquisa foi aprovada pelo do Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Faculdade de Medicina da UFF, considerado o 1º Centro de Pesquisa, sob o 

protocolo CAEE nº: 37662314.4.0000.5243, PARECER Nº 924.336, atendendo a 

Resolução nº 346/2005 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Como critério de confiabilidade, depois de transcritas, as entrevistas foram 

encaminhadas aos e-mails dos participantes para que permitissem utilização parcial ou 

total dos dados. Por não haver experimentos, o estudo não traz riscos físicos, podendo, 

entretanto, provocar sentimentos ou emoções nos participantes, porém sempre foi 

respeitada a vontade de permanecer ou não na pesquisa. Para disseminação dos 

dados, serão apresentados relatórios aos referidos CEP(s) a partir dos resultados, 

sendo estes favoráveis ou não, e as conclusões serão publicadas em periódicos 

científicos da área de Enfermagem, saúde coletiva e Administração, bem como serão 

apresentadas em eventos científicos.  

Como desfecho do estudo espera-se colaborar para futuras investigações 

acadêmicas e principalmente provocar junto aos profissionais de enfermagem em 

atividade na área de atenção básica um repensar sobre aspectos básicos, porém 

fundamentais, relacionados ao registro de suas atividades, contribuindo para a melhoria 

desta prática, e ainda, estimular investimento em ações educativas, visando um 

processo contínuo de aperfeiçoamento das informações geradas pela área em questão.  
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V– Produto 

             Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para que o melhor fosse feito. Não sou o 

que deveria ser, mas Graças a Deus, não sou o que era antes. 

(Marthin Luther King)  

PROJETO: TARDE DE INFORMAÇÃO 

Tema: Registros de enfermagem 

 

1- OBJETIVO 

Essa oficina, intitulada “TARDE DE INFORMAÇÃO”, tem por objetivo 

desenvolver no grupo a capacidade de analisar criticamente peculiaridades no que se 

refere à coleta e registro de dados realizados pela equipe de enfermagem e buscar 

ações conjuntas para aperfeiçoar questões relacionadas a produção dos registros de 

enfermagem.  

2- JUSTIFICATIVA  

Não conformidades observadas nos registros produzidos pela equipe de 

enfermagem. Elegeu-se inicialmente como cenário para realização da oficina a sala de 

curativos, considerando o fluxo significativo de pacientes assistidos pela equipe que 

apresentam úlceras de membros inferiores, assim como as possíveis complicações 

advindas desta comorbidade.  

A relevância encontra-se no entendimento de que “as úlceras de membros 

inferiores inclusive àquelas que incidem em pé neuropáticos, constituem um problema 

sério, muitas vezes negligenciado, de tratamento oneroso e que culminam com alguma 

frequência em terapêuticas drásticas como a amputação do membro comprometido” 

(ODA, 2004). 

3 – SÍNCRESE 

Dinâmica da atividade 1: Apresentar aos profissionais uma situação problema.   

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA  

Identificou-se que os registros de enfermagem produzidos pela equipe em 

atividade na sala de curativo responsável pela assistência a usuários portadores de 

lesões em membros inferiores não permitiam um conhecimento real sobre: o perfil da 

clientela assistida, período de acompanhamento pela equipe de enfermagem, 
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características e/ou evolução da lesão, indicação de medicamento utilizado, 

especialidade de referência para tratamento e acompanhamento clínico, regularidade 

de avaliação por profissional médico, assim como UBS de referência para tratamento 

considerando a micro área de residência.  

- a partir de impressos com registros das atividades realizadas na sala de 

curativos, solicitar ao grupo que avalie, identifique e discutir sobre não conformidades 

existentes. 

Tempo: 15 min 

Organização: três grupos com o máximo de 05 profissionais 

Objetivo: mobilizar os profissionais a refletirem sobre o que os leva a cometer 

falhas ao registrarem suas atividades. 

 

4 – Análise 

Dinâmica de atividade 2: Estabelecer uma relação dialógica, abordando os 

principais aspectos discutidos pelos profissionais e formas de enfrentamento dos 

problemas levantados. 

Tempo: 20min 

Objetivo: mapear a percepção dos participantes identificando valores e possíveis 

obstáculos. Apresentar conteúdos relacionados às implicações e impacto na assistência 

e para o processo de trabalho em saúde, estimular a reflexão quanto aos problemas 

levantados.   

- Dentre as quinze dimensões apresentadas por De Sordi (2008) para análise da 

qualidade da informação, cinco foram selecionadas para apresentação oral 

contextualizada sobre os registros de enfermagem e suas implicações. 

abrangência nível de detalhamento (itens necessários) 

precisão informação correta  

temporalidade dia ,mês, ano 

identidade  terminologia em saúde 

Contextualização Saber dos profissionais quanto aos propósitos dos registros de enfermagem 

OBS: Adaptação baseada na tabela “Aspectos a serem considerados na análise da qualidade da 

informação” (DE SORDI,2008). 
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5- Síntese 

Dinâmica de atividade 3: Reelaboração da situação-problema em subgrupos 

(mantendo os mesmos grupos) 

Tempo: 20min 

Objetivo: Refazer a análise dos impressos com a finalidade de sistematizar e 

expressar os conhecimentos construídos ou reconstruídos, de forma que os 

profissionais possam repensar suas percepções e formular propostas para solucionar 

ou minimizar as não conformidades relativas aos registros. 

 

Dinâmica de atividade 4: Apresentação e discussão da nova análise com  

contextualização. 

Tempo: 20min  

Organização: cada grupo expõe suas respostas. 

Objetivo: Estimular reflexão e questionamentos a partir do entendimento de cada 

grupo como forma de materializar o conhecimento e socializar as propostas formuladas 

para enfrentamento do problema em questão. 

 

Avaliação da oficina 

Tempo: 10min 

Organização:  

- propor a cada participante uma auto-avaliação quanto a sua prática no que se 
refere aos registros de atividades.  

 - solicitar que expresse em uma palavra sua opinião a respeito da oficina 

realizada.  

- agendamento da próxima “Tarde de Informação” para avaliação dos registros 

produzidos após primeiro encontro.   

6 – CRONOGRAMA 

Data: encontros mensais 
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Hora: 14:00 às 16:00hs 

Local: Auditório da Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho. 

 

Espera-se com este projeto ampliar o conhecimento dos profissionais de 

enfermagem, no que se refere à relevância e possíveis implicações referentes aos 

registros de enfermagem, assim como ao propósito dos mesmos para o 

acompanhamento, continuidade da assistência e como recurso para outros processos 

intrínsecos à área da saúde.  
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VI– Apresentação dos resultados e discussão 

Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós 

ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.   

(Paulo Freire) 

Neste capítulo, exponho aspectos identificados nas entrevistas, relacionando-os 

aos princípios da educação permanente, assim como, as concepções de Donald Schön 

e contribuições de José Osvaldo de Sordi, enfatizando as implicações da gestão da 

informação para o aperfeiçoamento dos registros de enfermagem, no contexto da  

Atenção Básica. 

Considerando que toda atividade de enfermagem constitui elementos para gerar 

informação, e tomando por base as questões norteadoras e os objetivos do estudo, a 

partir da análise dos depoimentos e das observações da pesquisadora, foi possível 

identificar fragilidades no contexto que se refere a prática de registrar em enfermagem, 

assim como no conhecimento dos participantes sobre o processo de construção e 

finalidade desses registros.  

Após leitura minuciosa, os relatos foram agrupados por similaridade para 

construção das categorias temáticas e análise. Desta forma,  foram construídas 03 

categorias : 

1ª Categoria: A prática do registro no “fazer” da enfermagem. 

2ª Categoria: A qualidade do registro no pensar da enfermagem. 

3ª Categoria: Os registros de enfermagem no contexto da gestão da informação 

em saúde.  

 

 

 

 

http://kdfrases.com/frase/111135
http://kdfrases.com/frase/111135
http://kdfrases.com/autor/paulo-freire
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6.1 - 1ª Categoria - A prática do registro no “fazer da” enfermagem. 

Esta categoria apresenta aspectos relacionados ao cerne dos registros da 

assistência de enfermagem, item fundamental para diversas decisões relacionadas à 

continuidade da assistência ao paciente, assim como, para investimentos em ações de 

políticas públicas, principalmente na Atenção Básica.  

Buscando responder ao primeiro objetivo da pesquisa: Identificar como a Gestão 

da Informação em Saúde pode influenciar na qualidade dos registros de enfermagem 

no contexto da atenção básica, procedeu-se a descrição do processo de trabalho dos 

profissionais, no que refere a produção e utilização dos registros.  Para isto foram 

utilizados dois questionamentos.  

Quando perguntamos sobre a forma que os depoentes realizam os 

registros, obtivemos as seguintes respostas? 

 

- Tem um fichamento, que é um arquivo que eu tenho, e uso muitas vezes 

o formulário do pé diabético que é implementado pelo Município do RJ eu 

utilizo isso tudo, e  fiz utilizando este fichamento, um fichamento para 

curativo contaminado para saber o tipo de doença que essas pessoas 

tem; saber endereço onde que ele mora, que muitas vezes vem de longe, 

tipo de ferida, o que pode ser usado ou não. (Ent.1, W>F) 

Observa-se, considerando a fala do entrevistado, que o profissional da sala de 

curativos presta assistência à pacientes com feridas por complicações do diabetes, 

assim como, a pacientes com outros tipos de ferimentos.  Porém, o impresso disponível 

para registro das ações de enfermagem é específico apenas para feridas causadas por 

diabetes. A fala do participante demonstra que o mesmo percebe a falta de impressos 

que lhe permitam relatar detalhadamente a assistência prestada a pacientes que 

apresentem lesões não relacionadas a complicações por diabetes. Logo, o profissional 

descreve um fato, identifica-o como problema, exprime a construção de uma possível 

solução para o mesmo, e experimenta a criação de um artefato.  

Este movimento na ótica de Schön (p.65) seria uma experimentação imediata, 

característica da reflexão na ação. O autor afirma ainda que: 
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Quando um profissional vê uma situação nova como um elemento de seu 
repertório, ele tem uma maneira nova de ver e uma nova possibilidade de agir, 
mas a adequação e a utilidade dessa nova visão ainda deverá ser descoberta 
na ação. A reflexão-na-ação envolve, necessariamente, experimento. (SCHON, 
2000, p.63) 

Nesta lógica, é válido ressaltar a concepção Donald Schön (2000), sobre a 

dimensão reflexiva da prática e suas implicações. Com relação a este aspecto, o autor 

entende que:  

Quando o profissional reflete-na-ação, em um caso que ele percebe como 
único, prestando atenção ao fenômeno e trazendo à tona sua compreensão 
intuitiva dele, sua experimentação é, ao mesmo tempo, exploratória, teste de 
ações e teste de hipóteses. E desse fato deriva o caráter distintivo de 
experimentação na prática. (2000, p.65). 

               

No depoimento apresentado anteriormente, percebe-se também uma variedade 

de instrumentos para o registro das ações /informações. De Sordi (2008, p.53-54) ao 

discutir a dimensão existência da informação, observa que “a unicidade ou 

singularidade descrita nessa dimensão não se refere ao conteúdo da informação, mas, 

sim à unicidade do seu processo gerador, além de ser pertinente à cópia física para 

informações explícitas em papel”. Ressalta ainda que, a existência da informação em 

mais de uma localidade, provoca riscos à qualidade da informação, sendo assim, “a não 

unicidade ou duplicidade é uma grande fonte geradora de problemas a diversas outras 

dimensões da informação” ( DE SORDI, p.56). 

Apresenta-se a seguir os demais depoimentos inerentes a esta questão: 

 

- Bom, inicialmente aqui na bancada de atendimento ao cliente, é tudo 

registrado em livros e  nós temos as fichas. Agora com a inovação, a 

prefeitura implantou o sistema de informatização e tem uma pessoa 

específica que registra no banco de dados. (Ent. 2, W>F).       

 

- Registro nas cadernetas as vacinas que foram aplicadas e faço o 

aprazamento das vacinas Fica anotado na folha de estatística. Agora 

nós temos um livro para os adultos, temos outro livro que é para as 

crianças que não fazem as vacinas habitualmente aqui, que por algum 

motivo vem para fazer apenas uma vacina específica. Temos também o 

contra arquivo de todas as crianças, mesmo as fora de área (ENT. 12, 

MG) 
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Sobre os depoimentos das entrevistas 2 e 12, descritas anteriormente, é  

relevante destacar que, apesar de ambas descreverem registros de enfermagem 

realizados em salas de imunização, observa-se a ausência de padronização de 

impressos. Esta falta de padronização, considerando o entendimento de De Sordi 

(2000, p.55), “pode acarretar informações com conteúdo diferenciado, apesar da 

estrutura e lógica de geração da informação serem compreendidas como totalmente 

iguais”.  

Vejamos a seguir, os depoimentos de outro participante: 

Agente faz além do nosso registro na ficha do cliente (ficha A ), 
que é ficha do cadastro do usuário, tem a ficha B que são as fichas de 
acompanhamento, esta ficha B é referente a gestante, criança com 
vacina, hipertenso, diabético e além disso agente usa também o 
Vitacare que é o prontuário eletrônico. (Ent. 3, ESF/PB ). 

(...) Ao longo do atendimento, agente usa o Vitacare (prontuário 
eletrônico). Quando o paciente entra na sala o Vitacare já está aberto, ali 
tem toda história do paciente.  Mas agente tem o costume de fazer o 
registro na ficha A e na ficha B.  Quem registra na ficha B são os ACS 
porque eles fazem os acompanhamentos eles vão nas residências 
fazem acompanhamento de crianças, gestantes , hipertensos, diabéticos 
e a partir daí agente vai montando essas fichas e a evolução do 
paciente. (Ent. 3, ESF/PB ).  

(...) Tem papel e eletrônica, para poder jogar para o Vitacare a 
gente se baseia na ficha de papel que são as  fichas A e ficha B. (Ent. 3, 
ESF/PB ). 

 

O depoimento deste participante, aviva a falta de unicidade na produção dos 

registros, fato anteriormente discutido, e adicionalmente demonstra o envolvimento de 

profissionais de diferentes níveis de escolaridade na produção dos registros, assim 

como,  a prática de  transposição da informação de um meio para outro. No que se 

refere a transposição de dados, na  versão 2.0 da Política Nacional de Informação e 

Informática em Saúde, encontra-se a seguinte observação: 
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Um processo comum aos sistemas de informação em saúde brasileiros é a 
instituição de um instrumento, impresso em papel, para coleta adicional aos 
registros profissionais e administrativos, duplicando o trabalho de registro 
rotineiro de dados. Este re-trabalho e a digitação posterior dos dados 
aumentam a probabilidade de erros e vieses na informação produzida e 
utilizada para a tomada de decisão. . (BRASIL, 2004, Pág. 5). 

 

As questões acima citadas, indicam a necessidade de ações educativas que 

conduzam os profissionais a refletirem sobre as possíveis implicações. Nesse contexto, 

entende-se que educação permanente é um instrumento essencial para o 

desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre as práticas através de um processo 

educativo aplicado ao trabalho. A seguir, outros  depoimentos dos participantes: 

Registro manualmente em fichas padronizadas dependendo de 

cada setor existem fichas diferentes para cada setor, na tuberculose 

existe um livro fazemos registros também. (Ent. 6, W>F) 

 

Bom o meu registro geralmente é pelo sistema de Vitacare, tem 

uma parte do sistema que é a parte de observação e relato tudo que eu 

estou vendo, tudo que o paciente me passa em relação a queixa, algum 

tipo de sintoma, o que ele realmente está precisando.(Ent. 7, ESF/ MG) 

É registro manual em um mapa de produtividade, quantas pessoas 
eu atendo diariamente..... (Ent. 8 W>F). 

 

A variedade de instrumentos para o registro dos dados, assim como, a forma 

diversa de registrar, tanto manual quanto informatizada, pode prejudicar 

significativamente a prática de registrar as ações de enfermagem, diminuir o potencial 

de agregação de valor para as ações e desempenho da categoria. Além disto, induzir a 

questionamentos quanto à confiabilidade dos registros.  

Acredita-se então, que esta etapa mais burocrática das atividades de 

enfermagem desencadeia uma situação problema que sinaliza a necessidade de uma 

intervenção concreta, que conduza o profissional a um pensar crítico, na busca de 

referenciais que otimizem a unificação e padronização do registro de suas ações, o que 

implica um movimento de reflexão sobre a prática e fortalece o entendimento da 
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necessidade da educação permanente, visando o aprimoramento ou transformação do 

processo de trabalho   . 

Quanto à finalidade do registro de atividades, observações e procedimentos da 

enfermagem, obtivemos as seguintes respostas:  

Acho que a finalidade de eu registrar isso tudo é justamente 
observar o dia a dia da evolução da ferida, se esse paciente está 
melhorando ou não. (Ent.1, W>F) 

A finalidade seria respaldo legal e a assistência. (Ent. 3, ESF / PB) 

 

A finalidade é para saber se a ferida está melhorando, se está 

tendo uma evolução boa, se está cicatrizando, se continua ainda com 

secreção e até para passar para a colega que trabalha comigo também. 

(ENT.5, W>F) 

 

Vale mais pela estatística, especialmente no teste rápido você tem 

que registrar para saber quanto foi gasto e como foi gasto, na 

tuberculose para controle da unidade sobre o setor. (ENT.6, W>F) 

 

Bom, o registro é onde você coloca toda a anamnese do paciente 

e a conduta que foi tomada, fora isso ele serve para a questão da 

variável, quem trabalha com prontuário eletrônico sabe que tem a 

questão das variáveis. Variável 1, 2 etc. E de acordo com os dados que 

você preenche é que vai batendo essas variáveis, essas metas 

traçadas. Então é importante pelas queixas do paciente que podem ser 

futuramente consultadas, ali fica informação sobre a vida e a saúde do 

paciente. Também por essa questão de variável porque para alcançar as 

metas você tem que está registrando. (ENT.9, ESF/ P.B) 

 

 Bom, além da questão estatística, a gente tem que pensar que 

através desses registros é que vamos ter informação adequada sobre a 

necessidade da população e poderemos traçar também cuidados, bem 

como recursos. A secretaria e o Ministério da Saúde vão elaborar 

recursos partindo do que nós registramos. (ENT. 11, ESF/MG)  

  

Considerando-se o exposto, observa-se que entre os seis depoimentos sobre a 

finalidade dos registros, 02 destacaram assistência; 02 ressaltaram a geração de 

recursos; 01 enfatizou a produtividade e 01 citou respaldo legal. A análise sobre estes 

depoimentos intui existir uma visão fragmentada por parte dos profissionais sobre a 
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plena finalidade de suas anotações, considerando que expressam apenas um 

conhecimento subentendido, individual, adquirido a partir de experiências vivenciadas 

ao longo do tempo. (ACRESCENTAR NA DISSERTAÇÃO FINAL) O que lembra a 

dimensão pertinência / agregação de valor,   que implica no potencial da informação em 

servir e apoiar as atividades de determinado pública-alvo, como por exemplo, 

colaborando com o processo de tomada de decisões, melhorando a qualidade de 

determinado trabalho, entre outros benefícios.(DE SORDI,2008. P.56)  Outra 

observação é que os profissionais envolvidos na estratégia de saúde da família (ESF) 

demonstram ter uma visão mais contextualizada que os demais profissionais sobre a 

temática. Sob esse enfoque, torna-se relevante ressaltar  que: 

Embora os insumos possam ser os mesmos (informações obtidas), a base na 
qual se procede a análise (o modelo mental e os valores) é única para cada ser 
pensante. Ela é diferenciada pelas experiências anteriores, pela capacidade de 
raciocínio e introspecção de cada pessoa. Além das diferenças entre modelos 
mentais, outros fatores, que proporcionam conhecimentos diferentes, são a 
motivação e o interesse da pessoa que procede à análise em relação ao 
assunto em questão. Além das diferenças entre modelos mentais, outros 
fatores, que proporcionam conhecimentos diferentes, são a motivação e o 
interesse da pessoa que procede à análise em relação ao assunto em questão. 
(DE SORDI, 2008, p.13) 

Ainda sobre este aspecto Schön (2000, p.35), compreende que “organizadores 

habilidosos ficam muitas vezes, sem palavras ou dão descrições inadequadas quando 

se lhes pergunta o que fazem”. Ao refletir sobre as abordagens apresentadas pelos 

depoentes no que se refere à finalidade dos registros, é pertinente ressaltar que  a  

Resolução Cofen nº 429/2012 que dispõe sobre o registro das ações profissionais no 

prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, 

independente do meio de suporte tradicional ou eletrônico., assevera que:   

Art.1º É responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem registrar, no 
prontuário do paciente e em outros documentos próprios da área, seja por meio 
de suporte tradicional  (papel) ou eletrônico, as informações, inerentes ao 
processo de cuidar e ao gerenciamento de processos de trabalho, necessários 
para assegurar a continuidade e qualidade da assistência.(COFEN,2012). 

 

Para Ito et al  (2011, p.2), outro aspecto relevante no que se refere a finalidade 

dos registros é “a importância do registro escrito enquanto respaldo legal para o 

profissional e para a instituição”. Percebendo que a finalidade dos registros, assim 
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como as informações por eles geradas, estão inseridos num contexto social, 

econômico, cultural e político de construção de conhecimento e tomada de decisões, 

entende-se ser obrigatório a incorporação de atividades permanentes de aprendizagem 

no cotidiano do trabalho da enfermagem visando ampliação de conhecimentos e para o 

surgimento de um senso comum, expresso através da linguagem e condutas na área 

da enfermagem.. 

 

6.2 - 2º Categoria: A qualidade do registro no pensar da enfermagem  

Nesta categoria, buscamos discutir a importância da gestão da informação em 

saúde e sua relevância para a qualidade dos registros de enfermagem.  Consoante a 

literatura pesquisada, entre as atividades desenvolvidas pela categoria, a qualidade dos 

registros produzidos pela enfermagem ainda hoje é um desafio a ser superado, 

considerando que os profissionais têm um vago e, as vezes conflitante entendimento do 

seu valor. Antes de tudo, pensamos ser válido refletir sobre o conceito de qualidade, em 

razão de ser um conceito chave e de importância no âmbito de toda e qualquer ação de 

enfermagem.  

Consoante Abbagnano (2007, p.957), “a noção de qualidade é extensíssima e 

dificilmente pode ser reduzida a um conceito unitário”.  Esta percepção do autor é 

reforçada pelo entendimento de De Sordi (2008, p.29) que ao tratar as dimensões para 

análise da qualidade da informação, assinala que essa discussão sobre a qualidade da 

informação é complexa e de muita controvérsia, entendendo que entre as muitas 

percepções do meio acadêmico-científico, não identifica-se convergência para um 

consenso. Contudo, ainda segundo De Sordi (2008):  

Tal dificuldade não deve ser motivo para que não se atenha à questão da 
qualidade da informação do ponto de vista da administração, pelo contrário, 
deve ser um estímulo ao seu estudo e compreensão em decorrência da 
importância crescente desse ativo, sobretudo, nas organizações com 
estratégias baseada em conhecimento. (DE SORDI, 2008,p.29). 

Vejamos então a fala dos profissionais sobre o questionamento acerca do que 

entendem sobre qualidade dos registros em saúde? 
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Hum! Acho que a qualidade, pelo que entendo, seria essa 
informação toda, até de quantidade que você produz, mas a qualidade 
seria que revertesse para a gente poder ter um treinamento melhor para 
atender esses pacientes todos, que pudesse implementar em algo para 
eles de melhor ou de atendimento, no sentido até de humanização, 
produção medicamentos porque são poucos.  (Ent. 1,W>F ) 

 

Acerca deste depoimento observa-se que, na percepção do profissional, é 

importante que exista um feedback das ações realizadas. O retorno de resultados ou 

rodas de conversa sobre problemas identificados no processo de trabalho, podem ser 

considerados como recurso de importância para desencadear motivação nos 

profissionais, levando, consequentemente, a um maior envolvimento e 

comprometimento no desenvolvimento de suas atividades.  Consoante Dorés (2010): 

O feedback é parte fundamental do processo que orienta as pessoas a 
apresentarem comportamento e desempenho apropriados a uma determinada 
situação, fazendo com que saibam como estão sendo vistas no mercado ou no 
ambiente de trabalho, desta forma, podemos saber como estão sendo vistos e 
avaliados ao redor. A falta do feedback pode deixar sem saber qual direção 
seguir. (RICARDO DORÉS, 2010, Mimeo). 

 

Acreditamos então, que atividades educativas com feedbacks sobre resultados 

positivos ou negativos, com ênfase na qualidade dos registros produzidos 

contextualizando-os com benefícios e implicações para o universo do trabalho como um 

todo, promoveria melhor juízo e conscientização dos profissionais, e consequentemente 

mudanças necessárias para resultados efetivos.  

Além disso, poderia elevar a autoestima dos agentes envolvidos no processo e 

garantiria a manutenção da qualidade desses registros. Schön (in Valente 2009, p.96) 

“enfatiza que somente uma nova epistemologia da prática, guiada na reflexão do 

profissional sobre a sua prática, é que orientará uma possível mudança de um 

profissional reflexivo, capaz de encontrar respostas aos dilemas encontrados na prática 

cotidiana”. 

O depoimento a seguir, conduz a refletir sobre o código de ética da enfermagem, 

vejamos o que disse o depoente:  
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Acho que devem estar preenchidos, não deve faltar nenhuma 
informação, até porque para localização a gente precisa de ter 
endereço, cep, telefone. Quando um “registro” desse falta você já 
não tem, a qualidade fica diferenciada. Porque, para nós, registro de 
saúde de qualidade é você ter esse banco de dados formatado, sem 
nenhuma falha, não pode deixar de conter dados que a gente possa 
localizar..(En.2, W>F) 

Esta fala apresenta nexo com a dimensão integridade da informação, a qual 

enfatiza aspectos relacionados a algo sem erros. A perda da integridade dos dados 

“trata de valores inicialmente observados sobre um fato”, por exemplo, um registro 

equivocado sobre a data de nascimento ou sexo de um cliente, prejudica a  

credibilidade sobre a informação gerada. Da mesma forma “a ausência de um dos 

dados citados, pode acarretar implicações ou não inclusão da assistência prestada nos 

sistemas de informação”. (DE SORDI, 2008, p.33-34) 

Sobre o depoimento abaixo, Schön enfatiza que em instâncias problemáticas, as 

conexões entre conhecimento geral e casos particulares devem incitar conversações 

reflexivas a partir das matérias da situação (2000, p.41).  

- Então esta é uma questão que a Gerente conversa muito com a gente, 
porque médico não gosta muito de escrever, enfermeiro escreve demais 
não é? E aí as vezes o médico não tem esse costume de usar o 
vitacare, hoje graças a Deus os médicos já estão se habituando a usar o 
vitacare e largar um pouco o papel, porque na realidade o respaldo que 
a gente tem, não só legal, mas se precisar pegar num prontuário eles 
vão no vitacare. Nosso principal sistema de informação é o vitacare a 
ficha A e a ficha B é uma complementação. (Ent.3, ESF/PB) 

Dentre as quinze dimensões defendidas por De Sordi, a dimensão pertinência da 

informação (2008, p.56), que ressalta o potencial da informação em servir e apoiar as 

atividades de determinado público-alvo colaborando com o processo de tomada de 

decisões, entre outros benefícios,  ampara o entendimento do entrevistado abaixo. 

Então essa qualidade dos registros, eu acho que é a clareza, o 
profissional tem que ser o mais claro, o mais sucinto também, não se 
prolongar, colocar as queixas do usuário para todos os profissionais que 
abrem o sistema consigam ver o que o usuário esta precisando, eu 
entendo dessa forma. ( Ent. 7, W>F) 

A importância da dimensão contextualização da informação é evidenciada no 

seguinte depoimento: 
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Acho que ele tem que ser completo, tem que ter os dados bem 

avaliados, tem que estar bem descrito, não pode ser muito sucinto. Por 

exemplo se você “diz” :atendi o paciente, transcrição de receita, fica 

muito vago. Eu acho que minimamente o que você viu, o que você 

avaliou, a escuta que a gente faz, a queixa do paciente,  você tem que 

seguir um roteiro.(ENT. 9, ESF/PB ) 

Entende-se ser este um grave problema que influencia na qualidade dos 

registros/anotações de enfermagem, ou seja, o uso de abreviaturas, a falta de 

legibilidade e muitas vezes a ausência de termos técnicos. Estes eventos podem ser 

associados às dimensões contextualização e identidade da informação descritas por De 

Sordi (2008). Consoante ao autor, “a contextualização” refere-se ao teor do texto. 

Afirma ainda que: 

No universo das informações organizacionais, predominantemente textual, é 

notável a baixa contextualização dos informes, relatórios e textos em geral, 

acarretada pela atitude de “empurrar” a informação em “estado bruto” adiante 

(DE SORDI, 2008, p.47). 

No que se refere a “identidade da informação”, além do uso de terminologia 

própria de cada categoria profissional, outro aspecto importante é a necessidade de 

identificação do autor da informação, ou seja, assinatura ou carimbo, De Sordi destaca 

que: 

A prática de uma correta política  e de procedimentos para definição de nomes 

de informações facilita a organização conhecer as informações existentes, não-

disponíveis; em duplicata; existentes, porém inapropriadas; entre outros 

aspectos para gestão da informação (DE SORDI, 2008, p.57). 

A análise sobre esta categoria, considerando as contribuições de De Sordi (2008, 

p.33), intui que de modo geral, ao refletirem sobre qualidade dos registros, os 

profissionais demonstram preocupação quanto a dimensão identificada como   

abrangência dos registros. Esta dimensão refere-se ao conteúdo da informação, ou 

seja, ao nível de detalhamento e a completude dos registros. Percebe-se, também,  o 

raciocínio da qualidade dos registros como subsídio para um banco de dados, que é 

considerado pelos depoentes como  um sistema sem falhas e como  um benefício para 

ações intrínsecas ao serviço.  
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Entretanto, De Sordi (2000, p.36) afirma que “o nível de acurácia da informação é 

muito dependente da qualidade do método e dos procedimentos empregados para sua 

geração”. Faz-se válido complementar este raciocínio com o seguinte entendimento: 

 

Quando os profissionais respondem a zonas indeterminadas da prática, 
sustentando uma conversação reflexiva com os materiais de suas situações, 
eles refazem parte de seu mundo prático e revelam, assim, os processos 
normalmente tácitos de construção de uma visão de mundo em que baseiam 
toda a sua prática (SCHON, 2000, p.39)  

Um dos depoentes destacou a qualidade dos registros como necessária para 

respaldo legal do profissional e alcance de metas pré-estabelecidas.  Apesar disto, 

durante a realização das entrevistas em setores que dispunham de impressos 

específicos para as anotações de enfermagem, observou-se que, na prática, muitos 

itens não eram registrados pelos profissionais.  

Em uma das Unidades de saúde, cenário de pesquisa, em um determinado 

setor, a ficha de pré-consulta que deveria ser preenchida em duas vias, com dados 

pessoais e relatos de queixas e outras observações sobre o paciente, era utilizada 

apenas uma, a qual permanecia na sala de enfermagem. Os profissionais simplesmente 

anotavam em um pedaço de papel os resultados da aferição da pressão arterial e 

haemoglucoteste e entregavam ao paciente para que apresentassem ao médico 

especialista no momento da consulta.  

Salientamos que este comportamento/prática fere o Código de Ética e Legislação 

de Enfermagem que nos alerta quanto as responsabilidades e deveres da enfermagem, 

citados nos seguintes artigos: 

(...) Art. 68 registrar no prontuário, e em outros documentos 

próprios da enfermagem, informações referentes ao processo de cuidar 

da pessoa. 

(...) Art. 25 Registrar no Prontuário do Paciente as informações 

inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.  

(...) Art. 41 Prestar informações, escritas e verbais, completas e 

fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. 
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(...) Art. 72 "Registrar as informações inerentes e indispensáveis 

ao processo de cuidar de forma”. (COFEN 311/2007, Capítulo I, Seção 

IV). 

As considerações acima reforçam a compreensão de ser imperativa uma 

contínua capacitação dos profissionais envolvidos, visando melhorar o conhecimento 

dos profissionais, conduzindo à formação de uma aprendizagem significativa no que se 

refere à qualidade dos registros. 

Nos depoimentos a seguir, nota-se  que os profissionais pensam sobre qualidade 

dos registros como uma possibilidade para ensino em serviço e aprimoramento de 

conhecimentos. Consoante Lira (2008 p. 169), “ o desafio é adquirir a competência 

necessária para transformar informações disponíveis e o conhecimento individual em 

ações integradas de alto valor agregado” ao universo do trabalho. Este desafio pode ser 

superado na medida em que as anotações de enfermagem passem a ser 

problematizadas, propiciando uma visão contextualizada quanto à relevância desses 

registros, para validar o desempenho da enfermagem no contexto da Atenção Básica, 

assim como, sua contribuição para o Sistema Único de Saúde (SUS).  

Ainda sobre o entendimento dos entrevistados quanto a qualidade dos registros 

em saúde, relataram: 

No bom português um formulário bem redigido onde você possa orientar 

a equipe a relatar o que realmente é necessário, eu acho que o 

funcionário precisa ter uma orientação do que ele vai escrever para que 

os relatórios tenham uma coerência, as pessoas anotarem coisas 

similares, para que a unidade tenha um perfil de anotações. Deve ter 

reuniões para padronizar os relatórios. (Ent. 4, P.B) 

 

É importante até para você saber o que está ocorrendo, registrar tudo 

aquilo que está acontecendo, então isso para mim é muito importante, 

principalmente quando se fala em saúde. (Ent. 5, W>F)  

Para Devenport:   

 O conhecimento é uma mistura fluída de experiência condensada, 
valores, informação contextual e insight experimentado, a qual 
proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas 
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experiências e informações. É decorrente da interpretação da 
informação e de sua utilização para gerar novas ideias, resolver 
problemas ou tomar decisões, e existe quando uma informação é 
explicada e suficientemente compreendida por alguém. Nas 
organizações, ele costuma estar embutido nas rotinas, processos, 
práticas e normas organizacionais, bem como, nas atividades criadoras 
de conhecimento, que têm lugar dentro dos seres humanos e entre eles. 
(DEVENPORT1998  apud  LIRA 2006 p,172)  

Sobre os depoimentos abaixo, relembramos que as Unidades de Saúde visitadas 

dispõem de uma sala de enfermagem identificada como acolhimento, onde os 

impressos para registro da assistência são diferenciados.  Entende-se que o 

acolhimento tem por objetivo a captação das necessidades de saúde explanadas pelo 

usuário e conduz a um imediato processo de trabalho, transformado em ações que 

respondam às necessidades captadas. Acredita-se então, que os impressos utilizados 

nas salas em questão deveriam ter um mesmo padrão em qualquer unidade na área de 

Atenção Básica.  

Eu não tenho como descrever isso porque a gente faz o 
atendimento, a gente registra e é contabilizado como produção. Só sei te 
informar isso. (ENT. 8, W>F ) 

Eu nunca pensei nisso não...., por exemplo, no acolhimento só 
temos um impresso com informações fechadas então quando eu atendo 
um paciente de clínica médica eu não registro se ele está com baixo 
peso  ou qualquer outra alteração, é um setor que eu quase não escrevo 
nada, então acho que este impresso não é importante para enfermagem 
pois só é registrado nome, matrícula, código, o tipo de saída do paciente 
e se solicitei exames ou não. (Ent. 6, W>F).    

Observamos que um dos depoentes (ent. 6) logo após alegar nunca ter pensado 

sobre o assunto, apresenta um exemplo que demonstra sua percepção sobre um fato 

que certamente prejudica a qualidade das informações / registros, impressos 

padronizados que valorizam apenas dados pré-estabelecidos. Este relato demonstra 

que o profissional sente-se  impossibilitado de relatar observações ou possíveis queixas 

referente ao paciente. Geraldi (apud Valente, 2009, p.67), define esta ação reflexiva “ 

como um processo que implica mais do que a busca de soluções lógicas e racionais 

para os problemas, envolve intuição, emoção” .  

Sobre este aspecto, referenciando a dimensão originalidade da informação 

explorada por  De Sordi (2008 p.52) , entende-se que, muitas vezes a originalidade da 
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informação está relacionada  à análise e reflexão de sua fonte geradora. Ainda segundo 

ao autor, há perda de qualidade na ausência de informação implícita de gestos, 

expressões corporais, entonação de voz e demais aspectos importantes” da assistência 

ao cliente. 

Na concepção de Donald Schön, “podemos refletir sobre a ação, pensando 

retrospectivamente sobre o que fizemos, de modo a descobrir como nosso ato de 

conhecer-na-ação pode ter contribuído para um resultado inesperado, esta surpresa 

nos leva a uma reflexão dentro do presente-da-ação”. (SCHÖN 2000, p.32)  

A partir dos depoimentos, depreende-se que a forma mediante a qual os 

profissionais buscam significar ou conceituar a qualidade dos registros em saúde 

confirma as percepções dos autores anteriormente citados, visto que apresentam 

pontos de vistas diferenciados, valorizam diferentes fatos sobre a temática. Podemos 

associar essas ressalvas ao pensamento de Donald Schön (2000) , no que se refere a 

construção de sua teoria de prática reflexiva para formação de um profissional reflexivo. 

Um dos pensamentos centrais desta teoria envolve a ideia de reflexão-na-ação que 

consiste numa reconstrução mental retrospectiva da ação, onde o indivíduo realiza uma 

análise sobre as características e processos de sua própria ação, propiciando uma 

nova compreensão, que influirá em ações futuras.  

Nesta lógica, é interessante ressaltar que consoante De Sordi (2008, p.60) “todas 

as dimensões da informação também podem ser aplicadas para análise da qualidade 

dos dados”. Portanto com base nas limitações identificadas nos depoimentos e a partir 

dos quinze aspectos pontuados por De Sordi (2008,p.59) para análise da qualidades da 

informação e ainda com base nos depoimentos sobre a qualidade dos registro em 

saúde, entendemos que se faz imperativo investir em ações educativas que enfatizem 

os aspectos relacionados as  seguintes dimensões dos dados/registros: 

1. Abrangência / ou escopo da informação  

A característica desta dimensão envolve conteúdo, itens abordados. Tendo o 

entendimento de reconhecê-la como satisfatória a sua necessidade, pois quando a 
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informação é apresentada parcialmente acarreta a busca por dados complementares. 

(ex: raça/cor); 

2. Acurácia / Veracidade da informação  

Esta dimensão aborda aspectos da informação relacionados a métodos e 

procedimentos utilizados para sua geração,  e também depende da ‘intenção “ da fonte 

geradora. Enfatizamos aqui os entraves relacionados a impressos padronizados  

identificados como inadequados, por permitirem somente informações pré-

estabelecidas, assim como,  prática de transcrição de  registros manuais para registros 

eletrônicos.  

3. Identidade da informação. 

A dimensão identidade caracteriza-se pela escolha da linguagem correta, 

terminologia em saúde. Ou seja, “ a denominação da informação é representativa, 

pertinente e fiel ao seu conteúdo” (De SORDI, p.59). Alertamos também quanto a 

necessária legibilidade das anotações. Pois é fato que a efetivação dos registros 

somente acontecerá se este estiver em conformidade propiciando o entendimento dos 

participantes do processo de atenção a saúde. Neste contexto, no entendimento de 

Mota (2006, p.04) o “conhecimento, apesar de estar disponível ao público interessado, 

não lhes fará sentido e muito menos lhes despertará interesse mesmo que tais 

informações possam lhes ser úteis”.  

4. Contextualização da informação. 

Esta dimensão envolve o conhecimento sobre a relevância das informações 

organizacionais para análise e utilização da informação perante outros públicos no 

universo e contexto do trabalho em saúde.   

5. Pertinência / Agregação de valor ( não coloquei) 

Contudo, alcançar um conhecimento envolve o desenvolvimento de uma cultura 

de valorização dos registros, incitar o reconhecimento por parte dos profissionais da 

enfermagem, quanto a relevância da qualidade de seus registros como subsídio para 
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detecção, acompanhamento, monitoramento e intervenções em saúde prioritariamente 

no contexto da vigilância da saúde, objetivo fim da área da atenção básica.  

 

 

6.3 - 3º Categoria: Os registros de enfermagem no contexto da gestão da 

informação em saúde.  

Nesta categoria, discute-se sobre os nexos entre os registros de enfermagem e a 

complexidade do tratamento das informações no universo das ações em saúde. Nesta 

etapa, vale lembrar um dos princípios organizadores do currículo do Ensino Médio: a 

contextualização. Este princípio versa sobre a mobilidade temporal dos eventos, e os 

considera em estreita relação com outros eventos que, no conjunto, pertence ao 

mesmo contexto (ABBGNANO, 2007, P.233).  

Correlacionando este pensamento à prática de registrar em enfermagem, 

entende-se contextualização como um dispositivo para motivação e comprometimento 

dos profissionais, considerando que ao dar significado a um determinado “evento” a 

contextualização propicia a problematização das práticas, provocando a aquisição de 

novos conhecimentos. Nesta lógica, para construir a análise desta terceira categoria, foi 

aplicado o seguinte questionamento:  

Como você correlaciona os registros produzidos pelos profissionais, com o 

processo de construção da informação em saúde? Quando obtivemos a seguinte 

resposta: 

O que eu tenho aqui, por exemplo, eu faço um tipo de informação 
que vai para produção que é esse boletim de produção ambulatorial 
individualizado, quantidade de curativos que eu produzo, toda ação é 
realizada aqui, tudo é preenchido por mim e levado nos dias em que 
estou aqui, que é segundas e quartas para o setor do SIAB (sistema de 
informação ambulatorial).... (Ent. 1, P.B ) 

 

Observa-se na fala deste profissional certo equívoco no que se refere ao 

significado dos termos. Nota-se que onde descreve informação, considerando a 
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terminologia correta, deveria utilizar a palavra registro ou anotação, e quando se refere 

a boletim, na realidade quer dizer impresso e, além disto, causa certa inquietação seu 

entendimento sobre a diferença entre setor e sistema. Faz-se válido destacar que, na 

área da atenção básica, os dados coletados ou registros produzidos pela enfermagem 

são encaminhados a um setor para digitação onde são inseridos em sistemas de 

informação diversos, considerando suas características, intenção. 

Essa perspectiva de análise foi confirmada pelo seguinte depoimento: 

 

Bom, essa pergunta é assim meio complicada.  Acho que tudo 
realmente é um processo como a própria pergunta está sugerindo que é 
o processo de construção dessa informação. Eu acho que se todos os 
profissionais da equipe fazem um bom registro, temos condições de 
construir um processo de resgatar esse paciente, às vezes esse 
paciente está precisando de uma coisa e a partir desse registro  não se 
consegue. Tem agente comunitário que registra de uma maneira e tem 
outro profissional que registra de uma outra maneira. (Ent. 7, W>F ) 

 

O depoimento acima sinaliza que, mesmo em serviços que dispõem de 

impressos padronizados para geração dos registros, como  na Estratégia de Saúde da 

Família, percebe-se lacunas no que se refere a dimensão confiabilidade da 

informação/dados, provocada por  posturas diferenciadas na forma de registrar, o que 

no entendimento de De Sordi (2008, p.50), induz a questionamentos quanto a 

credibilidade ou autoridade cognitiva  da fonte,  assim como do conteúdo da 

informação.  

Um aspecto importante a ser levado em consideração é a visão limitada à 

questões assistências imediatas, sem demonstrar compreensão quanto  a função que 

essas anotações assumem no contexto de formulação de outras intervenções em 

saúde que correspondam às demandas suscitadas pela clientela na qual a unidade e os 

profissionais de saúde se inserem. Sobre esta fala, Schön infere que: 

Refletir sobre nossas ações no cotidiano do trabalho desenvolve atitudes e 
percepções que vão além da teoria, ou seja, ao incorporarmos um 
comportamento de “reflexão na ação” somos conduzidos a um pensar crítico 
sobre o que estamos fazendo, por que, para que, como e qual a repercussão 
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deste ato, originando constatações e conhecimentos que impõem mudanças de 
conduta” (SCHÖN, 2008, p.33) 

Este fato indica a necessidade de estratégias que gerem conhecimento e 

propiciem a compreensão dos registros produzidos enquanto instrumento de 

intervenção na formulação de planejamentos, ações e políticas de saúde. Logo, 

parafraseando De Sordi (2008, p.11), percebe-se que interpretações sobre as etapas 

que envolvem o contexto da informação, exigem dos profissionais um envolvimento 

intelectual mais complexo do que o exigido para produção de dados, para que haja 

interpretações conceituais coerentes. Por conseguinte, mais importante do que produzir 

os dados, seria a compreensão gerencial destes.·. 

A seguir, os depoentes assinalam, ainda que timidamente, a importância dos 

registros de enfermagem para investigações e ações de vigilância em saúde. Vale 

enfatizar que na atenção básica a implementação de ações e/ou levantamentos 

epidemiológicos tem como base os registros produzidos pelos profissionais em 

atividade nas unidades de saúde. Considerando que em qualquer unidade de saúde a 

equipe de enfermagem configura o maior percentual de recursos humanos e que estes 

profissionais geralmente atuam mais próximos dos usuários, entende-se que  os 

registros por eles produzidos tem grande impacto e permeiam todo o processo de 

vigilância epidemiológica.   

Vejamos o depoimento a seguir: 

- Eu acho que é importante sim, porque a mãe vem aqui traz o 
cartão que avaliamos para aplicar a vacina e fazer o aprazamento. E 
sempre tem uma história por traz, vem com outro filho que está com 
catapora e isso tudo a gente vai observando.  Acho que quando a gente 
vai enviando esses dados para Secretaria eles formam bancos de dados 
de informação.  Servem como informação para eles atuarem em 
campanha de orientação e até de revacinação como houve agora 
recentemente,  já fizemos 3 ou 4 campanhas de atualização. (Ent. 2, 
P>B)    

 

Este depoimento lembra a fala de Schön (2000, p.55) a qual sinaliza que “cada 

ação local contribui para um experimento global de reconstrução de um determinado 

problema”. Ou seja, os registros ou dados coletados pela enfermagem nas unidades 
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básicas de saúde, além de expressarem e possibilitarem o acompanhamento da 

assistência significa um importante elemento constitutivo para o processo de trabalho 

em outras instâncias da saúde. Vejamos a seguir outro depoimento: 

 

Então, na realidade quando a gente se respalda legalmente, 
fazendo todo tipo de registro, fica mais fácil para a gente construir nosso 
trabalho, as vezes para fazer uma análise ou para fazer algum estudo, 
tudo fica mais fácil. (Ent. 3, ESF / P.B  )     

Nesta fala torna-se evidente a noção do profissional quanto à relevância jurídica 

de seus registros. A enfermagem, assim como outras profissões, está regulamentada 

por leis ou normas jurídicas, portanto entende-se que seus registros/anotações, 

juridicamente representam um importante dispositivo para respaldo legal do exercício 

profissional, possibilitando defesa ou punição do profissional. Outro enfoque percebido 

neste depoimento, sinaliza a possibilidade de se trabalhar com os acervos de 

informação. Neste campo, consoante Ito: 

A documentação das práticas assistenciais e os resultados obtidos dessas 
práticas, documentados em registros escritos, constituem um importante 
instrumento de comunicação para avaliação e continuidade da assistência, 
podendo ainda fomentar pesquisas e ensino (ITO, 2011, p.23).  

A visão puramente quantitativa demonstrada na fala a seguir, sugere que  a 

inobservância da correlação das ações desenvolvidas pela enfermagem com outros 

contextos pode ser origem para geração de informações de má qualidade (De Sordi, 

2008, p.47).  

É complicada essa pergunta, mas por exemplo, nós temos no 
acolhimento pacientes que tem hepatite C e a gente faz esse controle 
com a epidemiologia, estatisticamente; é importante para epidemiologia. 
(Ent. 6, W>F  )  

Especialmente na área de atenção básica, a atuação da equipe de enfermagem 

configura um conjunto de ações que se articulam e complementam-se  na consecução 

do trabalho em saúde, outrossim, que as anotações  de enfermagem quando 

associadas à população assistida por determinado serviço e analisadas 

epidemiologicamente, permitem identificar ou esclarecer problemas de saúde diversos. 

Portanto, a qualidade desses registros valida ou não a quantidade dos mesmos.  
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Portanto, as não conformidades identificadas a partir das falas dos depoentes, 

assim como, a visão limitada dos mesmos sobre a temática, sinalizam questões que 

deveriam ser consideradas como oportunidades que podem e devem ser aproveitadas 

para que sejam inseridos processos educativos para desenvolver tanto o conhecimento 

dos profissionais quanto a qualidade dos serviços oferecidos à população.  

Consoante Sardinha (2013 p.325), “existe a necessidade de que ações 

educativas seja uma realidade no cotidiano” com o objetivo de provocar uma reflexão 

crítica sobre a situação-problema, ou seja, o pouco conhecimento no que se refere ao 

valor dos registros.  

De modo geral o tratamento e transformação dos dados em informação, 

normalmente são realizados fora do nível local, portanto os profissionais que estão 

diretamente em contato com a assistência e produzindo os registros, não estão 

envolvidos com o uso efetivo ou com a análise  dessas informações, talvez por este 

motivo demonstrem pouco conhecimento ao assunto de gestão da informação. 

Nesse contexto: 

A educação permanente  busca uma prática institucionalizada, tem por objetivo 
a transformação de práticas técnicas e sociais, a periodicidade é contínua, 
fundamenta-se na pedagogia centrada na resolução de problemas, onde o 
resultado é a mudança institucional, a apropriação ativa do saber científico, 
fortalecendo a equipe de trabalho. (SARDINHA p.335) 

Seguindo este pensamento, pode-se inferir que atividades educativas com foco 

na gestão da informação desde sua etapa mais básica, se fazem necessárias, no intuito 

de apurar a compreensão dos profissionais no que se refere à relevância e propósito da 

coleta e registro dos dados.  
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VII– Considerações Finais 

"... aprender não é um ato findo. Aprender é um exercício constante de renovação...”. 

(Paulo Freire) 

A realização deste estudo trouxe a clareza de que o processo de produção de 

registros e dados que irão se constituir em informação, envolvem processos de trabalho 

técnicos e organizacionais, dentre outros. A contribuição da enfermagem por meio do 

registro de suas  ações e procedimentos é notória, principalmente em se tratando da 

área de atenção básica, que tem como característica a vigilância epidemiológica e é 

considerada porta de entrada para o SUS .  

Percebeu-se que a coleta de dados, assim como os registros de enfermagem, 

concretizam-se na forma de prontuários impressos / eletrônicos, ou em formato de 

formulários padronizados e servem de base para gerar conhecimento. Entre outros 

aspectos, refletem a qualidade da assistência, garantem a  continuidade das atividades, 

além de representar uma importante ferramenta para processos decisórios,  fornecer 

dados para investigações científicas e, eventualmente, constituem subsídios para 

demandas ético-legais.  

Entretanto, os depoimentos analisados sinalizam que esta temática merece 

maior atenção por parte da equipe de enfermagem, visto que a categoria apesar de ser 

responsável pela produção de uma significativa quantidade de dados, ao que parece, 

carece de  maior entendimento quanto ao potencial de seus registros, no contexto do 

trabalho na atenção básica em saúde.  

Quanto ao primeiro objetivo do estudo, descrever o processo de trabalho dos 

profissionais, ao longo dos relatos dos depoentes, foi possível identificar que a 

produção dos registros pode ocorrer de forma manual ou informatizada, dependendo da 
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modalidade do vínculo profissional. As equipes que não atuam na estratégia de saúde 

da família registram  suas atividades somente de forma manual, em impressos 

padronizados ou em impressos organizados pela própria equipe. Esses impressos, não 

padronizados, são elaborados a partir de iniciativa das equipes em algumas salas 

específicas (ex: sala de imunização e curativo), porém, constatou-se que, apesar de 

servirem para a mesma finalidade, considerando a fala dos depoentes, se diferenciam 

entre as unidades de saúde.  

No que se refere as anotações das atividades das equipes que atuam na 

estratégia de saúde da família, identifica-se a disponibilidade de formulários 

padronizados e/ou informatizados. Entretanto, apesar de estarem mais bem 

estruturados no que se refere à produção dos registros, foi sinalizado como problema a 

necessidade de transcrição das anotações manuais para o meio eletrônico.   

Sobre os aspectos acima citados, entende-se que a diversidade das formas de 

registrar as atividades, a transcrição dos registros, assim como as improvisações 

realizadas pelos profissionais, corroboram para a ocorrência de não conformidades nos 

registros, e dificultam as ações burocráticas da enfermagem.  

No que se refere ao segundo objetivo, a importância da gestão da informação em 

saúde e sua relevância para a qualidade, o maior desafio consiste em superar 

equívocos sobrevindos da histórica racionalidade técnica, observada no fazer da 

enfermagem. Esta constatação tem por base a visão limitada de vários depoentes, os 

quais relacionam os registros somente à continuidade/acompanhamento da assistência 

e a produção de dados para cumprimento de metas.  

Entende-se que a precisão e o registro sistemático dos dados, assim como a 

compreensão quanto a utilidade e complexidade que envolve a transformação dos 

mesmos em informação, são fundamentais para aperfeiçoar a qualidade dos 

dados/registros e garantir  credibilidade `as ações de enfermagem. Logo, o ponto que 

se destaca é necessidade de buscar estratégias que colaborem na superação desta 

demanda. 



62 

 

Daí a importância da Gestão da Informação em Saúde que tem por objetivo o 

gerenciamento da aquisição, organização, recuperação e disseminação da informação 

em saúde. Dentro dessa perspectiva, visualiza-se possibilidades de atividades 

educativas para  abordar, articular  e contextualizar dimensões e implicações sobre a 

temática em questão como, ética, legislação, construção de indicadores em saúde, 

planejamento e formulação de políticas em saúde, assim como recurso para efetiva 

visibilidade e validação das atividades de enfermagem. Privilegiando o conceito de 

contextualização e tendo por substrato as considerações dos depoentes, percebe-se a 

necessidade de recursos que conduzam a uma visão mais ampla e sistêmica quanto a 

utilidade prática dos registros no contexto de construção de informações.  

Buscando responder ao terceiro objetivo e colaborar para criação de ações 

educativas que possibilitem a valorização e a utilização destes instrumentos (registros), 

assim como, provocar maior  compreensão e comprometimento por parte dos 

profissionais, desponta o entendimento de que a estratégia da problematização 

sustentada pela educação permanente, gere apreensão de conhecimentos quanto aos 

objetivos e  propósitos  referentes a cada a etapa da  gestão da informação produzindo  

uma  saber significativo no que se refere a relevância e implicações vinculadas aos 

registros de enfermagem.  

Observou-se na fala dos depoentes um distanciamento no que  se refere a 

contribuição desses registros para processos e ações distintos à assistência, mas que 

têm como base o registro da mesma. Esta constatação sugere serem necessários 

momentos de reflexão e Implica na  análise criteriosa da missão e objetivos que 

envolvem os vários segmentos de suas atividades, ou seja, perceberem seus registros 

e anotações  como referencia para nortear outros processos intrínsecos à área da 

Saúde, tais como estratégias políticas de prevenção, controle, planejamento e 

desenvolvimento de ações em saúde.  

Neste prisma, a educação permanente constitui o melhor e provavelmente único 

dispositivo, capaz de permitir aos profissionais amplas possibilidades de reflexão e 

promover o desenvolvimento de uma responsabilidade intelectual e consequentemente 

o aprimoramento da prática de registrar em enfermagem.  
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Apêndices 

 __________________________________________ 

 

APÊNDICE A 

A GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE COMO INSTRUMENTO PARA A 

EDUCAÇÃO NA PRÁTICA DO ENFERMEIRO 

 

SOLICITAÇÀO AO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

 

1. O objeto delineado é a gestão da qualidade dos registros em saúde e as 

implicações da educação permanente para a construção das informações, no contexto 

da atenção básica tendo por objetivos refletir sobre a importância da gestão da 

informação em saúde como instrumento para educação permanente na área da 

Atenção Básica; descrever o processo de trabalho dos profissionais da Atenção Básica, 

no que se refere à produção e utilização dos registros em saúde; discutir a importância 

da gestão da informação em saúde e sua relevância para a qualidade dos registros de 

enfermagem e propor estratégias pedagógicas pautadas nos princípios da educação 

permanente que gerem maior valorização e comprometimento pelos profissionais na 

Atenção Básica no que se refere aos registros em saúde.  

O cenário será composto por três unidades de uma das Áreas Programáticas da 

Secretaria Municipal do Rio de Janeiro e como participantes os profissionais 

enfermeiros, técnicos e auxiliares que trabalham na assistência dessas unidades. Fica 

excluído do estudo funcionários com menos de um ano em atividade na área.        

____________________________________ 

Dorquelina Augusta Maia Rodrigues de Oliveira 

Enfermeira 
COREN/RJ nº. RJ 026.422
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - CNS nº 466/2012 

Você está convidado(a) a participar da pesquisa intitulada A gestão da 

informação como instrumento para a educação permanente em atenção básica de 

saúde desenvolvida pela Enfermeira Dorquelina Augusta Maia Rodrigues de Oliveira 

para obtenção do título de Mestre em Ensino na Saúde. O objeto será a gestão da 

qualidade dos registros em saúde e as implicações da educação permanente para a 

construção das informações, no contexto da atenção básica e como objetivo geral 

refletir sobre a importância da gestão da informação em saúde como instrumento para 

educação na área da Atenção Básica. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em 

nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Assim, cada 

pessoa envolvida na pesquisa como também a instituição receberá um código para 

confidencialidade das respostas. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta 

pesquisa e os resultados divulgados, em eventos e/ou revistas científicas. 

A sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você poderá 

recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar o seu 

consentimento.  A sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição. Sendo assim, sua participação nesta pesquisa 

consistirá em responder a um formulário/questionário com perguntas abertas e 

fechadas. Tais dados serão destruídos após cinco anos. 

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras.  Os 

benefícios relacionados com a sua participação são: permitir uma melhor compreensão 

sobre os acontecimentos do dia-a-dia, no que se referem ao entendimento dos 

enfermeiros quanto à relevância dos registros de enfermagem para a construção de 

informações e indicadores na Área Programática em questão. Por tratar esta pesquisa 

da questão do conhecimento, por conseguinte, envolver a aprendizagem humana, pode 

motivar os participantes no sentido de uma busca pela sensibilização e 

comprometimento de suas equipes.  

A Área Programática em questão, também terá oportunidade de, através de um 

relatório final, receber uma análise sobre as implicações e impacto dos registros de 

enfermagem na construção de indicadores da área. Os dados serão publicados, 

independente de serem favoráveis ou não. 
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Você receberá uma cópia deste termo, onde constam o e-mail do pesquisador, 

do orientador e o endereço e telefone das instituições envolvidas, podendo tirar as suas 

dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  

 

_________________________                             ____________________________ 

Geilsa S. Cavalcanti Valente                                    Dorquelina A. M. R. de Oliveira 

     Nome da orientadora                                               Pesquisadora Responsável 

E-mail:geilsavalente@yahoo.com.br                    E-mail: dorquelinamaia@gmail.com 

       Tel: (21) 993776821                                                    Tel: (21) 78687757 

 

 

 

 

 

 

1ª Versão
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ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – UFF 

Comitê de Ética e pesquisa – Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar 

Telefone: +55 (21) 2629-9189  -  (21) 7621-2867 

www.cep.uff.br 

“O Comitê de Ética é o setor responsável pela permissão da pesquisa e avaliação 

dos seus aspectos éticos. Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com 

o pesquisador responsável, comunique-se com o Comitê de Ética da Escola pelo 

telefone supra citado.” 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

 Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os 

benefícios e riscos potenciais da participação do mesmo. Tive a oportunidade de fazer 

perguntas e todas foram respondidas satisfatoriamente. Eu, por intermédio deste, dou 

livremente meu consentimento para participar neste estudo. Recebi uma cópia assinada 

deste formulário de consentimento. 

_____________________, ____de ___________________ de 2014. 

 

_____________________________________ 

               Participante da Pesquisa                                               

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao 

enfermeiro indicado acima. 

Data ___/____/_____           ______________________________ 

            Pesquisadora Responsável 
 

 

 

 

1ª Versão
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APÊNDICE C 

A GESTÃO DA INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA A EDUCAÇÃO PERMANENTE 

EM ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

Instrumento de Coleta de Informações 

2. Formulário: 

 

3. Codnome:  ____________________________ 
 

4. Categoria: _____________________________________ 
 

5. Sexo:  (   ) M     (   ) F                   Idade: _____      
 

6. Tempo de Formado: ______                             Tempo na instituição:______   
 

7. Setor de trabalho na instituição: ___________________________________ 
 

 
8. Nível de instrução: 
 

           (   )  Graduação    (   ) Especialização    (   ) Mestrado    (   ) Doutorado  (   ) Outro   

         Especifique: ___________________________________________________
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APÊNDICE D 

 

A GESTÃO DA INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA A EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

Instrumento de Coleta de Informações 

9. Questionário  

10. Quais atividades você desenvolve neste serviço? 
  

11. Habitualmente o que você registra no cotidiano de sua prática? 
 

12. Descreva de que forma você realiza os registros.  
 

13. Para você qual a finalidade do registro de atividades, observações e/ou 
procedimentos?  

 

14. Descreva algum tipo de análise sobre os registros produzidos por você e/ou sua 
equipe? 

 

15. Como você correlaciona os registros produzidos pelos profissionais com o 
processo de construção de informação? 

 

16. O que você entende sobre qualidade dos registros em saúde? 
 
17. O que sabe sobre gestão da informação em saúde? 
 

18. Você recebeu treinamento para realizar os registros? 
 

19.  Deseja sugerir algo ? 
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FACULDADE DE MEDICINA DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL  

FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 
 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa:A gestão da informação como instrumento para a educação permanente em 

AtençãoBásica de Saúde  
Pesquisador:  Dorquelina Augusta Maia Rodrigues de Oliveira 
 
Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 37662314.4.0000.5243 
 
Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
 
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer:  924.336 
 
Data da Relatoria: 18/12/2014 

 
Apresentação do Projeto: 
 
Trata-se de um Projeto vinculado ao Programa de Mestrado Profissional da Faculdade de 

Enfermagem desta Universidade. Tem como objetivo refletir sobre a importância da gestão da 

informação em saúde como instrumento para educação permanente na área da Atenção Básica. Tem 

uma abordagem de cunho qualitativo e tem como cenário da pesquisa três Centros Municipais, 

unidades de saúde consideradas tipo B, onde convivem equipes de saúde da família com outros 

profissionais da unidade. Os participantes serão auxiliares, técnicos e enfermeiros em atividade nas 

unidades cenário deste estudo. Apresenta como critério de inclusão aqueles com no mínimo de um 

ano em atividade profissional na instituição cenário e presença no período de aplicação dos 

instrumentos de pesquisa e como critério de exclusão aqueles que se encontrarem afastados e/ou 

licenciados durante o período da coleta de dados. A metodologiaadotada seráutilização da técnica de 

entrevista gravada em aparelho MP4 e como instrumento, um formulário para traçar o perfil 

deformação dos participantes, um questionário semiestruturado abordando o cotidiano dos registros 

em saúde, além de roteiro para análisedocumentaldos registros realizados pela equipe de 

enfermagem. As declarações dos depoentes serão compiladas a partir das semelhanças e 

contradições pela técnica de análise temática. 
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FACULDADE DE MEDICINA DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 

 
continuação do Parecer: 924.336 

 
 
Objetivo da Pesquisa: 
 
Objetivo Primário: 
 
Refletir sobre a importância da gestão da informação em saúde como instrumento para 

educação permanente na área da Atenção Básica. 
 
Objetivo Secundário: 
 
Descrever o processo de trabalho dos profissionais da Atenção Básica, no que se refere à produção 

e utilização dos registros em saúde 

.Discutir aimportância da gestão da informação em saúde e sua relevância para a qualidade dos 

registros de enfermagem. 
 
Propor estratégias pedagógicaspautadas nos princípios da educação permanente que gerem maior 
valorização e comprometimento pelos profissionais na Atenção Básica no quese refere aos registros em 
saúde. 
 
   
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Segundo a 

pesquisadora: Riscos: 
 
Por não haver experimentos o estudo não traz riscos físicos, podendo, entretanto, provocar sentimentos 

ou emoções nos participantes, 
 
 

O interesse em desenvolver o presente estudo surgiu a partir da vivência profissional e aumentou 
durante operíodo de minha Especialização em 
 
  
Saúde Pública (2007), ao cursar o módulo de Informação em Saúde, temática que me interessava tendo 

em vista o cargo gerencial que ocupava 
 
exatamente nessa fase.No período de 2009/2012 atuando como membro da Divisão de Ações e 

Programas de Saúde em uma Coordenação de 
 
Área do Município do Rio de Janeiro, ao realizar análise de impressos padronizados para registro de 

ações e procedimentos realizados em Unidades 
 
Básica ede Saúde (UBS) da área em questão, me chamou atenção à falta de integridade e/ou 

inexistência de dados, o que interferia na 
 
quantificação e avaliação ações desenvolvidas assim como na confiabilidade das 

informações produzidas.Atualmente, em atividade em uma 
 
unidade básica considerada mista, segundo novas diretrizes propostas pela Secretaria Municipal e 

Defesa Civil do Rio de Janeiro, referente à 
 
atenção primária em saúde constatou-se que os registros de enfermagem produzidos pela 

equipe responsável pela assistência a usuários 
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL  
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 

 
Continuação do Parecer: 924.336 
  
portadores de lesões em membros inferiores não permitiam um conhecimento real sobre: o perfil da 

clientela assistida, período de acompanhamento 
 
pela equipe de enfermagem, características e/ou evolução da lesão, indicação de medicamento 

utilizado, especialidade de referência para 
 
tratamento e acompanhamento clínico, regularidade de avaliação por profissional médico, assim como 

UBS de referência para tratamento 
 
considerando a micro área de 

residência. Benefícios: 
 
O estudo contribuirá para o profissional de enfermagem refletir sobre a prática de produção 

dosregistrosdas atividades , assim como, para oaprimoramento e a utilização dos mesmos como 

instrumento para ampliar conhecimentos e dar visibilidade as ações de enfermagem. Em 

camposacadêmicos , intenciona-se promover a reflexão quanto a ênfase dada atualmente a disciplina 

informação em saúde e contribuir com a formaçãoprofissional no que se refere a construção dos registros 

em saúde. 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
O Projeto está bem fundamentado, porém quanto à sua estrutura, precisa de alguns ajustes conforme 

detalhamento abaixo. Os benefícios superam os riscos. Trata-se de uma pesquisa de baixa complexidade 

quanto à sua execução e poderá trazer benefícios importantes na prática do enfermeiro e para o meio 

acadêmico no que diz respeito à esta área da saúde pública. Apresentou as Cartas de Autorização dos 

locais que serão os cenários da pesquisa. 
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL  
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 

 
Continuação do Parecer: 924.336 
 
 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Projeto submetido à apreciação deste CEP pela segunda vez para cumprimento de pendências 

apresentadas no Parecer anterior datado de 09.11.2014. 
 
Recomendações: 
 
Apresentar a Carta da SMS/RJ como instituição co-participante na presente pesquisa. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
Tendo em vista ao atendimento das pendências elencadas no Parecer anterior, este Colegiado votou pela 

sua aprovação. 
 
Situação do Parecer: 
 
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: 
 
Não 
 
Página 04 de  05 
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FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/ FM/ 
UFF/ HU 

 
Continuação do Parecer: 924.336 
 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
 
 
 

NITEROI, 19 de Dezembro de 2014 
 

 
Assinado por: 

ROSANGELA ARRABAL 

THOMAZ  
(Coordenador) 
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