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Relato de Experiencia

PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM: UMA PROPOSTA PARA A
MELHORIA DO CUIDADO NA UNIDADE DE INTERNA(:AO MATERNO-INFANTIL l

PROTOCOLS OF NURSING ASSISTANCE: A PROPOSAL TO IMPROVE TIlE
QUALlTY OF GARE IN TllE JIOTIlER AND CJl/LD INTERNMENT UNIT

PROTOCOLOS ASISTENCIALES DE ENFERMERÍA: UNA PROPUESTA PARA JfFJORAR LOS
CUIDADOS EN UNA UNIDAD DE INTFJlNAClÓN J1ATFJlNA E INFANTIL

n ,USE RI KEIKO AQUlN0 2

WI LSON n"'IUI LIJNAKIJI FIUJo '\

ti enfennagem 1'(!l1I passando por unt processo de busca de ralortmcüo como categorin profiseiona; ..lo planejar cuidados,
defi ne sen papel dentre as profissoes da área da saúde. RL'gislrtlllllo as intenencoespltmejadas, atrarés da Prescrtdio de
Ellfrrmagem, concretizará ti conotaaioexisten/ede que o registro pertence lis({fOeS irulispensdreis ¡, terapéuticae, por isso,
precisa ser consignada por escrito. Buscando a melboria da assisténcia, fo i criado o Sistema de Apoio ¡¡ Decis ño 1/0

Planejamento e Prescricáo de Cuidados de EnJermagem (SW-PPCE) , uma ferramenta computacional que depende da
elaboracño de Protocolos Assistenciais de EnJermagem Orientados para a Soln,tio de Problemas para sua implementacáo.
Para tanto, foram elaborados alguns protocolos, no período de setembro a dezembro de 2002, 1/tI Unidade de lnternacdo
statemo-tc fa nti! de um bospita! universitário, os quais expiicitam a am/llilude e tariabilidade daspossueis e necess árias
flf;iies de en!erma,gem no nivel bospitalar:

UNITERMOS: Enfermagem: Trahalho; Cuidado.

,l'ursillg 1Jt<, been lIl/delgoing a process ofpursutt ofappraisal asprofessiona; CtlIe¡:OIJ' IrlJen pltmnin,~ care, it definesits role
amongst tbe bealtb professtons. B.J' registeriug tbe plannedintenentions tbrougb tbe Prescription of¡\'nrsing, il nill materialize
tbe existing conuotation tbat tbe register belongs lo tbe indispensableactions ID tberapeutics andtberefore il needs ID be
registered in uritten fonn. Pursuing tbe improrement oJplanning, tbe System ofSnppor t ID Decision in tbe Planning ami
Prescription of¡\'ursillg Care (SAD-PPeE) teas created, a computational 1001 tbat depends 0 11 tbe derelopment oJProtocols of
¡\'ursingAssistance Guided lo tbeSolution oJl'roblemsfor its implementation. In order ID do tbat, some protocolsII '/'I'C elaborated
in tbe period from Se/Jlember ID Dccember of2002, in tbe staternat-tnfa»: Inpatient Unit oJ a unicersity bospita; trbicb
demonstrate tbe amplitnde ami /'(iriability oJ tbepossible and nccessary nllrsing actionsat tbe bospila!leod.

KEY WORIlS: Nursing; Work, Careo

La enfermería estd pasando por un proceso de búsqueda de raloracion como categoria profesional. Al planificar los
cuidados, define su papel entre las profesiones del área de la salud Los registros de las interrenciones planificadas a
trarés de la Prescripci án de Bnfermeriaconcretizar án la connotaci án existentede que el registro pertenece a lasacciones
indispensablesa la terap éuticay, por eso, precisa serconsignada por escrito. Buscando la mejorade la asistencia, se creó
el Sistema de Apoyo a la Decisión en la Planificación J' Prescripción de Cuidados de Enfermeria (SAD-PPCE), una
berramienta de computacion que depende de la confecci án de Protocolos Asistenciales de Enfermeria Orientados para
la Solución de Problemas para su imptementaci ún. Para tanto, f ueron elaborados alguno» protocolos, en el período de
septiembre a diciembre de 2002, en la Unidad de Internaci án statern« e Infa nti! de UII bo.lpilal unirersitano, los cuales
dejan explicito la amplittu!y variabilidad de las posiblesy necesarias acciones de enfermeria en el ámbito bospitalario.

PAL\8RAS cu rES: Enfermería; Trabajo; Cuidados.

ITexto elaborado a partirda monograñade conclusño docursode cnícrmagcm.autoría de Daíse Riheiro Aquino" suborielllac;aode \\l lsol1 Danilo
Lunardi Filho.

! Enlcrmetra,aluna do Curso de xtestradocmEnfennagem do I'rogr.una de Pós-G raduac;ao cmEnfernlagem da Func.1a,,10 Uni\"ersidadcFederal do
Rio GrJJ1de . roRG, Bolsisla CAPES. ~Iemhro do :\'lícll'O de ESllIdos e Pesq ll i s~ls em Saúde - :\EPESlFURG.

J Enfenueiro, Profcsso rAdjunto IVdo Departamellto de Enfennagem da Fundac;ao VniversidadcFederal do Rio Grande- fCRG, Oocente doCurso
de Enfermageme Obstetricia e do Curso de J\ lestrado cmEnft.·fmagem do I)rograma de P6s-Graduac;ao em Enfcrmagem - PPGEnfJFURG. ~lestrc
cm ¡\dministr:H;ao, ()outor cm Enfcrmagcm. Memhro do ¡'¡údco de ESlUdos c Pesquisas cm Saúde - !\EPI:""i/FURG. Orientador. E-mail:
lunardifi lho@terra.colTl .br

Re•• RENE. Fortaleza• ••6. n. Z. p. \OZ-\08. maioJagoslo ZOO5



o CONTEXTO GERADOR DA NECESSIDADE DO
PLANEJAMENTO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM

Avalorízacáo da Enfennagem como categoría pro
fissional depende primeiramente do reconhecimento dos
próprios profissíonaís quenela atuam, ao ldcntíñcarem-se

como trabalhadores habilitados a promover, mantel' e re
cuperar asaúde atravésdocuidado. Issoacontece,quando
suas a~oes deixam de ser por eles próprios consideradas
como simples e complementaresdo tratamento hospitalal',
muitasvezesdecorrentes dea~oes delegadasdeoutras pro
Iíssñes, com límítacáo de poder de decísáo, autonomía e

conhecimentos. Portante, urna atitude necessária 11 valorí

za~ao profissional daenfennagempareceser a reílexño sobre
o processo de trabalho emsaúde, noqual o planejamento
dos cuidados é urna etapa pertinente as profíssñes quede
tém o conhecimentocientífico e o poder de determinar as
estrat ég ías necessáriasparaalcancar os objetivos tracados,
Isto porque planejar em saúde é a prev ísño sistemática e
inteligente das acóes paraa consecucño satisfatóriada as
sísténcía quese pretende prestar. Todo o trabalho comple

xo precisa ser planejado e, emse tratando das atívídades
realizadas come parao ser humano, o processo de plane
[amento toma-se rnaísnecessário especialmente quantomais
científica for esta rnesma aüvídade'.

O cuidado pode ser definido como um conjunto de
fatoresque cercam a pessoa e a auxiliam a obter, mantel'ou
recuperara saúdeoua ter urna morte tranqüíla, Frenteaessa

dímensáo ahrangente docuidado, resta compreender a sua
diversidadeemulnplícídadedea~oes, envohendo avida desde
aconcepcáo atéa morte.Ocuidadodeenfennagempodeser
desenvolvído pelo enfenneiro, díreta ou índíretamente, com
os clientes: dí retamente, ao planeíarcuidados e executá-los
e, indiretamente, ao planeiá-Ios e coordenar a equipe de
enfennagem ou, ainda, especialmenteern trabalhoscomfa
milias ou grupos, quando cuida por meio de outros' . Por
outrolado,cuidar índíretamente nao significa deíxar depres
tar urna assíst éncia humanizada. Realizar as funcóes admi

nistrativas, dentre elas o plancjarnento, tamhém pode ser
urna maneira humanizada degarantir queosproblemas apre
sentados possarn ter maíor resolut ív ídade.

No contexto hospítalar de nossa regíño, a atua~ao

proflssional do enfenneiro e sua equipe colocam cm eví -
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déncía a forma de organízacáo do trabalho que realízam
vol tado parao cumprimento dasprescrlcóes médicasedos
procedimentos de retina e em funcáo das questóes admi
nístratívas instítucíonaís, rnuítas vezes comprometendo as
acóes decuidado direto e a adrnínístracáo daassísténcía.A

falha nessas acóes, a nosso ver, pode dever-se 11 falla da
prescrícáo de cuidados planejados como elemento
organizador do trabalho daenfermagem',

Assim, com esta proposta procurou-se buscar a
melhoria do processo de planejamento de cuidados deen
fennagem e, com isso, urna maneira facilitada de prestar
urna assísténcía dequalidade, humanizadae planejada,além

de melhor qualificar e diferenciar a enfennagem como ca
tegoria profissional organizada. Para tanto, foi criado um
sistema de apoio tecnológico 11 organízaeío do trabalho,

noqual, por meiodo planejamento dos cuidados, o enfer
meiropoderá aproximar-se rnaís dos clientes, podendo vil'
a prestar-lhes maíor número de cuidados diretos.

O SISTEMA DE APOIO ADECISAO NO
PLANEJAMENTO E PRESCRIl;AO DE CUIDADOS
DE ENFERMAGEM

Acrenca dequeessa fonnadearuacáo caracteriza um

sistema de trabalho organizado, rnouvou-nos a conceber e
envidar esfo rcospara o desenvolvímento de urna ferrarnenta
computacional capaz deauxiliara equipedeenfennagemno
exercíciodesuafuncáo primordial,ouseja,cuidar. MOlidos
porestaconvíccáoe com aassessor ía de pessoal qualíflcado,

foi possível o desenvolvimerno de um Sistema de Apoio 11
Decísáo noPlanejamento e PrescrícáodeCuidados de Enfer

magern - SAD-PPCE, comvistas a possihilitar rnaior fac ílida
de no planejamento de cuidados e maíor rapidez na
elaboracáo da prescrícáo decuidados de cníennagem' .

Esse sistema é composto por urna íerramenta
computacional (sojlware) que preenche os requisitos de
pemtitir o rápido e fácil acesso aos "ProtocolosAssístenoaís
de Enfennagem Orientadospara a Solucño de Problemas".
Para aplicar essa ferrarnenta computacional, faz-se neces
sária a confeccáo de protocolos assistencíaís como forma

de planejar os cuidados específicos aos problemas apre
sentados pelos pacientes, podendo vil' a contribuir, assirn,
para rnod ífícacóes e ínovacóes na prática assís tencíal, re-
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percutindo no cuidado do cliente e na administracáo da
assísréncía4.5.6

Os Protocolos Assistenciais de Enfermagem Orien
tados paraa Solucáo de Problemas precisam ser elabora
dos de acordo com as necessidades apresentadas pelos
pacientes, nasdiferentes unidades de ínternacño, para que
se caracterízem como um método de planejamenlo de
cuidados adeqoados 11 resolucáo de problemas específi
cos. Isso se deve 11 diversldade de possíveis necessidades
de cuidados existentes em cada clínica, poís, a partirda
específicídade da clientela do servíco, é que sao realiza
dasIntervencñes di recionadas 11 resclucáo dos problemas

detectados.
Paratanto, partíu-se do pressupostodeque, 11 medi

da que a tecnologia da íníormacáo tomar-semais difundi
da, o enferrneíro aumentará o seu acesso ao uso do
computador paraplanejar a assísténc íae obter maior rapi
dez na prescrícáo de cuidados de enfermagern5. A1ém dis
so, com o uso da tecnologia da ínformacáo, a prescrícáo
computado rizadadecuidados deenfermagem poderá pro
porcionar urna documentacáo mais precisa e completa, a
fim de cfeuvar cuidados, auxiliando o enfermeíro a super
visionar a execucáo e avaliar o resultado das íntervent óes
planejadas, com base nos registros, podendo, com ísso,
revisar e modificaras fu turasestrarégías de a\ao.

O PROCESSO METODOLÓGICO DE ELABORA<;AO

DOS PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE

ENFERMAGEM

Para a ídentíflcadío inicialde problemas possíveís de
seremapresentados porpacientes internados em umllospí

tal Universitário deurna cidade doextremo sul doEstado do
Rio Grande do Sul, escolheu-se, entáo,a Unidade deInternacáo

Materno-Infantil. Aop\aopor esse local e respectiva cliente
la foí devída 11 inexistencia de protocolos de cuidados relati
vos 11 assisténcía 11 mulher e aorecém-nascído paraconsulta
ou utilízacáo neste setor, nao dísponível porescrito mesmo
naqueles hospítaís gaúchos que j:íutílízam dealgum modo a
prescrícáo deenfermagem computadorizada,

Dessa forma, consíderou-se importante identificar
o rnalor número possívelde prohlemasempacientes inter
nadas nestauuidade e investigar, por meio de consulta bi-

bliográfica,a maiorgama possíveldecuidadospara permi

ti r a elaboracáo de Protocolos Assistenciais de Enfe rma
gem Orientados para a Solucáo de Problemas. Assírn,

buscou-se comprovar aviabilidade dasístemauzacáo daas
sísténcía de enfermugem. Ainda que com base no modelo
clínico, por nós entendido como um instrumentodetraba

Jho da eníermagern , subsidiou a concepcáo da Prescricáo
de Enferrnagem Computadorizada, contemplando as
mtercorréncías existentes na unídade, a fi m deque serv ís
sem de modelo para a elaboracáo de futuros protocolos.
Nesse contexto, buscou-se compreender como a práuca
diária podeser articulada com as teorías que embasarn o
processo de organízacáodo trahalho da enferrnagem.

Portante, num primeiro momento, ap ós a permís

sao da chefia de enfermagern e a aceítacáo das enferrnei
ras da unidade materno-infantil para a realízacáo desse
estudo, buscou-se conhecer osproblemas deeníermagern
existentes e assoc íados aos cuidados mais comumente
prestados e relevantes para a elaboracáo de protocolos
asslstenclaís , Foi utilizada como fo rma de coletade ínfor
rnac óes a Observaráo Participante da realidade do local
estudado, durante as atívidades realizadas na disciplina
Prática de Admínistracáo Aplicada 11 Enfermagem 11, no
período de dezesseís de setembro a dezesseís de outubro

de dois mil e dois.
AObservacáo Participante consiste na partícípacáo

real doobservador navida dacomunidade, dogrupo oude
urna sítuacáo determinada, assumindo, pelo menos até certo
ponto, o papel de um membro do grupo. Édefinida como
a técnica pela qual se chega ao conhecimento da vída de
um grupo, a partir do interior dele mesmo. Assume a for
ma artificial, quando o observador seintegraaogrupo com
o objetivo de realizar urna ínvesugacáo"

Cabe ressaltar quecom estaínvesugacáo nao sepro
curou enrocar os estados de saúde de seres humanos em

particuJar nem sequer divulga-los, mas tratou-se de urna
observacño de problemas de saúde mais comumente exis
tentes neste setorpara, a partir deles, elaborar protocolos
contemplando os cuidados de enferrnagern poss íveis e ne
cessários, cuja aplícacño pode ser estendída aos pacientes
que apresentern um ou maís desses mesmos problemas e
que intemarem nestarnesma unidade ouemunidades com
características semclhantes.
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foi possível estabelecer um relacionamento mais
humanizado e um contare direto com as problemáticas
vivenciadas porelas dentro doambiente hospítalar e, atra
vés do di álogo, buscar alternativas de resolucáo conjuntas.
Na quarta coluna, eram levantados sornente os problemas
de enfermagemobservados através do exame físico diário,
registrando-se a condutatomada.

Por fi m, num segundo momento, aconteceu a ela
boracáo de Protocolos Asslstencíaís de Enfermagem Ort
entados para Solucño de Problemas na Unidade de

lnternacáo Materno-Infantil, a
fim de registrar no sistema
computacional e servi r como
teste paraa realizacáo de pres
crícóes de cuidados de enfer
magem computadorízadas.

'Rec ém-nascido, lA.loJarntnto Conj unto, 'soro Ftsiológícc 0,9%, "Seni\,o de Nutripo e Dietética.

PACIENTfJPATOUlGLI MEDlCAyiO SUBJETIVO OBJETIVO CONDIITA

318A- Margarida ~SFs+Odtodna Inapetencia Distensác -+ E.slimulardeambulacío

IS109/01·lh (,lOmlih) ; por sólidos; abdominal; -+Comunicar S~1)· .

Pano xcrmal -Jo Paraceramol

R.\,I em A(J (750mg) ;

-

Os problemasobservadosoureferidos porpacientes
e os cuidados ministrados, durante o turno de realizacáo

das atív ídades práticas foram registrados diariamente em
urna planilha de coleta de dados (Figura 1) para posterior
coosulta bibliográfica, visando buscar também possivels
cuidados que deíxaram de ser prestados e problemas que
deíxararn de ser detectados. Aanálise da víabilídade, ade
quacáo e suficiencia desses mesmos cuidados para estes
problemas torna possível questionar e compreender os
motivos da ausencia ou impossibilidade de realizá-Ios.

Na prirneíracoluna dagradeelaborada paraa coleta
dos dados, constava a ldentífícacáo do leito, o nome da
paciente, a data de adrníssño no hospital, com o objetivo
de sabero número de días quese encontrava internada e
com isso avaliar fatores psicológicos como ansíedade e
estresse, lncluiu-se também espaco para anotacóes acerca
da patología apresentada e/ou o tipo de parto ocorrido.
Acrescentou-se nos registros, tarnbérn, a presenca do re
cém-nascido com a rnñe emalojamento conjunto ou a sua
ausencia, nocaso deestar internadona UnidadedeTerapia
Intensiva Neonatal ou por seu falecimento. julgou-se de
extrema importancia mantel' esses dados atualizados e
registrados, principalmente, para se tomar conhecimento
das cond íc óes fisiológicas e psicológicas em quese encon
travamas pacientes, antes mesmo de estabelecer o primei
ro contare comelas, Com isso, buscou-se evi tar perguntas
desnecessárías, constrangedoras e que pudessem originar
instabilidade emocional.

Já nasegunda coluna, eram registradas as medica
~iies de uso diário e o tipo de soroterapia administrada,
visando tornar possível detectaras intercorréncias proveni
entes das reacóes medicamentosas, bem como controlaro
equilibrio hidroeletrolítico através do volume de soro in
fu ndido. Na terceíra coluna, anotavam-se as queíxas e ím
pressñes das pacientes acercadeseuestadodesaúde.Assim,

A IDENTIFICA~AO DOS PROBLEMAS DE
ENFERMAGEM E A DETERMINA~AO DOS
CUIDADOS POSSÍVEIS

Entreaspatologíasoumotivode mternacáo (nocaso
doparto, quenao éconsiderado uma patología) aprescnta
dos por pacientes, fo ram encontrados osseguintes proble
mas de enfermagem e íntercorr éncías: Puerpério ,
Abortamento, Morte Fetal , Doenca IIipertensiva Específica
da Gestacño (DIIEG) ,Trabalho de Parto Prematuro, Ruptu
ra Prematura das Membranas, Infeccño do Trato Urinário,
Bronquite, Insuficiencia Cardíaca Ventricular Esquerda,
Condilomatose, Colelitíase e lIipoti roidismo.

Os problemas de enfermagem encontrados, perti
nentes 11 elaboracáo dos protocolos assistenciais, precisa
vam serorganizados. Entáo, críou-se urnaclassifícacño para
melhor sistematizar a apreseruacáo. AFigura 2apresenta a
esquematízacáo didática de elaboracáo dos protocolos
asslstencíaisde enfermagem e de sua operacíonal ízacáo.

xos subgrupos de intercorréncías dentro de algu
mas dessas patologías,obteve-se:a) no Puerpério:Puerpério
de Parto Normal, Puerpério de Parto Normal com Uso de
Fórceps, I'uerpério de Ces área; b) noAbortamento:Arnea
ca de Aborto, Aborto Retído, Ahortarnento em Curso,
Abortamento Espontáneo Incompleto (devido11 anomalía),
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Figura 2 - Esquema dtdáttco/operadonal de elaboracío de protocolos assistenclais
de enfermagem.

ESQUE~g DIDATICO ESQUE~LI OPER~CIO~Al

PATOlOGIAS OUMOTIVO DAL\1"ER\A(:.'O --> ABORR\IE.\ TO

J. J.

Sub-grupos de tntercorréncias --> Ameaca de abortamento

J. J.

Classede problema -->
Conlr'a\Oes uterinas rones

J. J.

Protocolo decuidado
Realizarcurvatérmica

-->

Abono Infectado eGesta\aoAnembrionadacomDequttacáo
Placent áría; c) na Morte Fetal: Natímorto e Feto Mono; d)
naDoenca Hipertensíva Específica da Gestacño: Risco para
Pr é-eclámpsía, Hípertensáo, Hipertrofia do ventrículo Es

querdo; e) noTrabalho de Pano Prematuro: llernoterapia

e Terapia corn Míorrelaxante; Ona Ruptura Prematura das
Membranas: lnfeccáo Uterina, Desídratacáo, Morte Fetal e

Coagulopatia por Restrícáo de Movimentos;g) na Bronqui

te: Insuficiencia de Oxígenacáo Materna e Fetal . As patolo-

deenfermagemcorrespondentes :15 peculiarida
desde cada tratamento do qual fazem parte. As
medicacóes mais usadas foram: Hidróxido de
Alumínio, Paracetarnol, Ácido Acetíl Salícilico ,
Be tametasona, Cefalexina, Cloridrato de
Metroclopramida (Plasi!) , Sulfato Ferroso,
Dímeticona (Luftal), Heparina, Metamucil,
Diazcpam (Valium), Dolantina, Amplictil ,
Gentamicina, Amp icilina, Metronidazol,
Buscopan, Metergim, ZidovudinaILamivudina
(Biovír) , Lamivudína (Nelflnavír) , Mesllato de

Bromocriptina (Parlodel), Misoprostol, Metildop a

(Aldomet) e Furosernida (Lasix) .

Como experímenracño, selecíonando 33 dentre os
162 problemas identificados, construíu-se urna amostrade

33 protocolos, contemplando 119 cuidados de enferma
gem. AFigura 3 aprescnta, de formaesquematizada e par
cialmente, um protocolo Asslstencial de Enfermagem
Orientado para a Solucño de Problemas na Unidade de
lnternacáo Materno- Infantil , referente ao Abortarnento ,

CLASSE DE PR O BLEM AS l>A INT ER CORRENC IA: CUIDADOS DE ENFERMAGEI\I PARA
AMEACA DE AIlORTAl\IENTO AMEACA l>E AIlORTA MENTO

1) Bradicard ia fetal monitorar o gotejo da Inibina

2) Cólicas abdominais
avaliar a qualidade da perfusáo venosa
verificar a presenca de perdas vaginais

3) Perda sangüinea via vaginal manter rcpouso abso luto no Jeito
auxil iar no uso da co madre

4) Risco para infeccáo realizar curva t érmica

5) Desconhecimento acerca das causas do abortamento L-
6) CONTRACÓES UTERINAS FORTES

figura 3- Esqu ema de Protocolo asststenctal de Enferrnagem

gías e dernaís suuacóes identificadas nos recém-nascídos

foram reunidas como um único grupo de problemas, por
ter sido encontrado um número pouco expressivo para a
classíñcacao por íntercorréncías.

Foram encontrados nos subgruposde Intercorréncías,

162problemaspossíveís de virern a compor osprotocolos.

Além desses problemas, foram coletados os nomes usuaís
dosmedicamentos maís utilizados nesta unidade, a fim de

que posteriormente possam ser pesquisados os cuidados

Rev.RENE.Fortaleza , v, 6, n. Z, p. IOZ-108, malolagosto Z005

subgrupo de ínrercorréncías: Ameaca de Aborto; classe de

problemas: Contracóes uterinas forres. Para a coníeccño

desse protocolo foi utilizada bihliografia técnica especi
alizadaS.?, a1ém decontemplaroscuidados usualmentemi
nístradoseobservados na própria unídadeparaaessa classe
de problemas.

Existem inúmeros cuidados que váo a1ém do que
usualmente é realizado nas unidades. Por ísso, "a enferma
gematual deve ser algo rnals doqueministrarmcdícamen-



tos e prestar cuidados híglénlcos ao paciente"¡:J 4. Em
contraposícño a essa afi rmativa, parece que os cuidados
atuaís encontram-se restringidos aos procedimentos bási
cos de rotina e problemas relacionados aamamentacáo,
parecendo nao considerar que "a Enfermagem é responsa
vel pelo cuidado direto ao paciente, em toda a sua

integralidade como ser biológico e social"lO:39 Buscando
essa Integralídade, é quefo ram destacadas quesiñes como
Planejamento Familiar, causas do Abortarnento e ínter-re
lacño da díade máe-fllho.

As patologías clínicas encontradas juntamente com
osproblemas apresentados pelos rec érn-nascídos mostraram
avaríabílídadedeconhecímentos necessáríos parao desem

penho das funcñes de eníermeíro, que deve sempre tentar
ampliar seus conhecirnentos dentro dos diversos camposde
aruacáo, poís, multas vezes, surge a posslbílidade de interfe
rir deforma eficaz nocurso clínico do tratamcmo.

Pode-se afirmar que o cuidado de Enfermagem na
Unidadede lntcrnacáoestudadaenvolveu, duranteo perío
dode tempo de realízacño do estudo, além da especialída
de de enfermagem obstétrica, as especialidades de
enfermagemclínica, enfermagem cirúrgica e enfe nnagem
pedi átrica. Suuacóes que envolvem a necessídade de um
cuidado maís especializado, como quando um recém-nas

cído permanece na unidade, aguardando um lei to na UTI,
cornprovararn a díversldade de problemas característicos
destaunidade.

AGUISA DE CONCLUSAO

Para efetiv:Lr o planejamento no trabalho da enfer
magem, é precisoocnvolvímento dos profissionais da área,

especialmente do enfe rmeiro, cm sua elaboracño e
ímplementacáo, originando mudancas de comportamento
que promovam modíflcacóes no modo de fazer da profis
sao,vohando-se principalmente para ocuidado humanízado.
A ímplantacáo do planejamento, atrav és do processo de
enfermagem corn a prescr ícño de enfermagem
computadorízada, depende da aceitacño da admínístracáo
hospítalar e daequipe de enfennagem. Enfatizando as \~1I1

tagens trazídas por essa tecnología aos gnJpos, pode-se di
zer que o planejamento, aoconceber urna assísténcla para

promover cuidados de qualídade, através da facilita~ao do
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coidado individualizado e de suacontinuidade, pode cons
títulr-se em mecanismo tanto de melhoria daqualidade do
cuidado quanto para subsidiar a avalíacáo da assísténcía
prestada 3,4, ;,6.

Observen-se quecorn a prescrícío decuidados, tor
na-se possível para o enfermeiro esuaequipe comprovar a
qualidade, a quantldade dos servícos prestados e garantir
urna maneírade conquistar direilos instilucionais, buscan
do melhores condícóes de trabalho paraprestar urna assís
téncía qualificada, atendendo de melhor forma as
necessidades que o cliente apresenta, Foi constatado tam
bém que muitos cuidados nao exígern maíor número de
recursos humanos e materiais, emboradeíxem deser reali
zados por falta de planejamento e registro.

Durante a rcalízacáo deste trabalhoconstatou-seque
os protocolos Assístencíaís de Enfennagem tamb érn fome
cem suporte técnico e científico as tomadas dedecísáo, ao
servi r como umsistemade consultas acerca das condutas
que podern ser tornadas em dctermínadas süuacóes clíni
cas. Com ísso, pode funcionar como um banco de dados,
onde existem ínformacóesadtsposícáo sobre os potencí
aís riscos e prov áveis cursos das patologías, dentre outros.

Urna díflculdade encontrada para aconclusáo detodas
as suas etapas roi a impossibilidade da lmplemcntacño das
Prescricóes de Enfermagem Computadorizadas naunídade
emestudo, uma vezqueoSofhuare encontrava-sedesativado,
devido a um problema técnico, visto que esse semente é

operacíonalízado através de um programa especial de su
porte. Futurarnente, durante sua uti lizacáo efetiva deveráo
haver técnicos especializados dísponíveís para a solu~ao

desse tipo de silua~ao. Um aspecto fadlitador fo i a cola
horacño da equipede trabalho,ao predispor-se para auxili
al' durante os processos de planeiamento e execucño das
atív ídades. proporcionando umentrosamento com a equi
pe e a aceítacáo dos indlvíduos em relacño 11 proposta de

trabalho.
Aorganiza~ao através do planejamento é imprescln

dível e pode ser comprovada com o presente trabalho, ao
mostrar em 33 protocolos de cuidados, cento e dezenove
condutas possfveís de serem tomadas paraa solucño dos
problemas apresentados pelos clientes1I• Cabe 11 Enferma
gemdesenvolver conhecimentos e pesquisas a respei to da
complexidade técnica da profíssáo e reconhecero pianeja-
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mento dentro do processode trabalho como forma de or
ganízacáo desse mesmo trabalho que, emhora pareca sim
ples paraaqueles queo executam, torna-se complexo pela
grandeabrangéncia deanvídades. Frente ao quefoi relata
do, sao perceptíveís a amplírudee variabilidade das a~6es

deenfermagemnonívelhospitalar, bastandoapenas dcíxar
emergir suas qualídadespara obter o reconhecimento,cons
truíndo a valorízacáo cultural da profíssáo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

l. Paim RNP. Problemas de enfe rmagem e a terapia
centrada nas necessídades do paciente. Rio de]aneiro:
Gráfica Luna; 1978.

2. Patricio Z. Oprocesso detrabalho da enfennagem fren
te as novasconcepcñcs de saúde: repensando o cuida
do/protocolo do cuidado (holístico). Texto & Contexto
Enfermagem 1993 jan/jun; 2( 1) :67-8 l.

3. Lunardi Filho \VD. Omito da subalternidade do traba
Iho daenfermagem 11 medicina. Pelotas: Ed. Universitá
lialUFPcl; Florian ópolis: UFSC; 2000.

4. Lunardi Filho \VD, Ma~ada ACG, Lunardi GL Sistema de
apoio adecísño no planejamento e prescrtcáo decuida
dos de enfermagem (SAO-PPCE) . Rev Bras. Enferma
gem, Brasília 1995 jan/mar; 48(1):66-77.

5. I.unardi Filho \VD. A prescrtcáo computadorízada de
cuidadosde enfermagem: o planeíamentocomo fonna
ínovadora de faci li tacáo do cuidado individualizado e
de sua continuidade. Cogitare Enfermagem 1997 jan
jun; 2(1):90-5.

6. I.unardi Filho \VD, I.unardi GL, Paulitsch, FS. Aprescri
~ao deenfennagem computadorízadacomo instrumento
decomunícacño na relacño multiprofissional e íntra-equí

pede enfermagem: relato de experiencia. Revlatínoam
Enfermagem Ríbeíráo Preto, 1997 jul; 5(3):63-9.

. 7. Gil AC. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4'. ed.
Sao Paulo: Atlas; 1994.

8. Burroughs A. Uma Iruroducño a enfennagem materna.
6' ed. Sao Paulo : Artmed; 1995.

9. Carpenito I.] . Manual de diagnósticos de enfennagem.
6' ed, Porto Alegre: Artes Médicas Sul; 1999.

10.Pires D. Aestrutura objetiva do trabalho em saúde. In:
I.eopardi MT. organizador. O processo de trabalho ern
saúde: organ ízacño subjetívídade. Flolianópolis: Papa

IiHOS; 1999.

11 .Riheíro DO. Protocolos assistencialsde enfermagemna
Unidadedelnternacáo Materno -Infantil [monograíía].
Rio Grande (RS): Universidade Federal de Río Grande;
2002. 51 f.

R":F.RIUO: 30/09/04

ACEITO: 28/01/05

Re,'. RENE. Fortaleza, v. 6, n. 2, p. 102-108, malolagosto 200


