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RESUMO 
 

Os registros ou anotações de enfermagem são um instrumento legal e assumem diversas funções no 
processo do cuidar, fornecendo subsídios sobre a qualidade da assistência prestada, servindo como respaldo 
legal para o paciente, instituição e profissionais de saúde. O objetivo do estudo foi desenvolver um instrumento 
para anotação de enfermagem na pré cosulta de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em um município 
no Norte do Paraná. Trata-se de um estudo transversal, descritivo sobre a elaboração de um instrumento para 
anotação de enfermagem, na pré consulta de uma UPA do Norte do Paraná. Esse trabalho faz parte de um 
projeto de pesquisa maior intitulado “IFPR na implantação e implementação de estratégias para a segurança 
do paciente em serviços de saúde: integração saúde e tecnologia” e cadastrado no Comitê de Pesquisa e 
Extensão sob o número 23403.001302/2016-33. Os participantes desse estudo foram uma discente e 
docentes do curso técnico em enfermagem do Instituto Federal do Paraná. O trabalho ocorreu no ano de 
2018. Para a construção do instrumento utilizou-se referências bibliográficas atualizadas, portarias do 
Conselho Federal de Enfermagem e necessidades apontadas pelos profissionais de enfermagem que 
atuavam na UPA. Espera-se que este instrumento contribua para melhoria da anotação de enfermagem no 
serviço de urgência e emergência. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Anotações de enfermagem; Enfermagem em Emergência; Serviço de Saúde.  

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
A enfermagem é uma profissão que tem o cuidado como essência profissional 

Oguisso e Freitas (2016), é esta equipe que prestam assistência 24 horas por dia àqueles 
que estão sob seus cuidados. No entanto caso o cuidado seja prestado e não registrado, 
poderá ser entendido como não realizado. 

Para que o trabalho da enfermagem tenha amparo ético e legal é necessário 
compreender e conscientizar-se de que os registros das informações precisas e oportunas, 
são imprescindíveis para executar a grande variedade de intervenções envolvidas no 
cuidado (COFEN, 2019). Dessa forma, os registros de enfermagem são elementos 
imprescindíveis no processo do cuidar, portanto deverão ser redigidos de maneira que 
retratem a realidade, possibilitando a comunicação entre a equipe de saúde, além de servir 
a diversas outras finalidades, tais como: ensino, pesquisas, auditorias, processos jurídicos, 
planejamento, fins estatísticos e outros (POSSARI, 2007;  PERTILLE; ASCARI; OLIVEIRA, 
2018). 

Corroborando o Conselho Regional de Enfermagem complementa que os registros 
de enfermagem sempre foram imprescindíveis para a qualidade do cuidado de 
enfermagem. Hoje, eles são indispensáveis, em especial por conta da globalização da 
informação. Eles consistem na formalização escrita de toda a assistência prestada pela 

mailto:rosana.assuncao@ifpr.edu.br
mailto:gabrielle.eler@ifpr.edu.br
mailto:cesar.carvalho@ifpr.edu.br
mailto:rosangela.cabral@ifpr.edu.br


 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

equipe de enfermagem. Trata-se de uma atividade técnica que deverá ser realizada por 
todos os participantes do processo de cuidar (COREN, 2015). 

O objetivo do presente trabalho foi elaborar de um instrumento para anotação de 
enfermagem, na unidade de pré consulta, de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
de um município no Norte do Paraná.  

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Trata-se de um estudo transversal, descritivo sobre a elaboração de um instrumento 

para anotação de enfermagem, na pré consulta de uma UPA do Norte do Paraná. Esse 
trabalho faz parte de um projeto de pesquisa maior intitulado “IFPR na implantação e 
implementação de estratégias para a segurança do paciente em serviços de saúde: 
integração saúde e tecnologia” e cadastrado no Comitê de Pesquisa e Extensão sob o 
número 23403.001302/2016-33. 

Os participantes desse estudo foram uma discente e docentes do curso técnico em 
enfermagem do Instituto Federal do Paraná, Campus Londrina, em parceria com uma UPA, 
localizada na região Oeste de um município do Norte do Paraná, buscando a integração 
ensino e serviço.  

O trabalho ocorreu no ano de 2018 e foi organizado em nove etapas, sendo elas:  
Etapa 1- Reuniões entre a gestão do serviço de urgência e emergência e docentes do curso 
técnico de enfermagem do IFPR. Nesta etapa, foi apresentado o problema pelo serviço, 
após foi solicitada colaboração para construção do instrumento de anotações de 
enfermagem na unidade de pré-consulta da UPA.  
Etapa 2- Seleção do discente, por meio de convite. Salienta-se que o discente já fazia parte 
do projeto de pesquisa.  
Etapa 3- Planejamento dos estudos e atividades para que a ação fosse realizada sem 
nenhum prejuízo. 
Etapa 4- Conhecimento do serviço e o local onde estas anotações eram realizadas. Nessa 
etapa também foi discutido o que poderia ser mantido do instrumento antigo e o que 
precisava ser atualizado e/ou melhorado. 
Etapa 5- Realizou-se a busca da literatura científica online, bem como em materiais 
impressos, com o objetivo de entender sobre a temática em estudo. 
Etapa 6- Encontros para elaboração do instrumento.  
Etapa 7- Entrega do intrumento ao serviço para realizar o teste piloto e orientação sobre o 
preenchimento. 
Etapa 8- O instrumento foi entregue a gestora da UPA, que juntamente com a equipe 
realizaram o teste piloto, verificando sua aplicabilidade. 
Etapa 9- Realização dos ajustes do instrumento.  
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este estudo surgiu da inquietação de uma gestora de uma UPA, em um município 
na região Norte do Paraná ao identificar diversas situações nas anotações de enfermagem, 
na unidade de pré-consulta. Dentre as situações percebidas destacou-se informações 
incompletas ou até mesmo ausentes.  

Sabe-se que os registros de enfermagem são instrumentos imprescindíveis no 
processo de assistência aos pacientes e na dinâmica do serviço e estes refletem a 
qualidade do cuidado prestada, servindo de respaldo legal para o paciente, profissionais de 
saúde e instituições de saúde.  

Para a construção do instrumento utilizou-se referências bibliográficas atualizadas, 
portarias do Conselho Federal de Enfermagem e necessidades apontadas pelos 
profissionais de enfermagem que atuavam na UPA.  
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 O instrumento consta dos dados a seguir: 
- Horário que o primeiro atendimento foi realizado pela enfermagem.  
- Informações sobre dados de saúde: Diabetes mellitus, hipertensão arterial, cirurgias 
anteriores, ingestão de bebidas alcoólicas e fumo. Para facilitar o preenchimento, os dados 
foram disponibilizados no modelo check list, consta ainda um campo para outras 
informações de saúde complementares.  
- Queixa principal; neste campo o profissional da enfermagem precisa descrever qual é a 
queixa principal do cliente, a seguir, existe um campo em que deve ser preenchido há 
quanto tempo existe essa queixa, e em caso de trauma deve-se observar quantas horas já 
passou após o evento. 
- A escala de dor também consta no instrumento para auxiliar na avaliação deste sinal. 
- O próximo item do instrumento é referente ao local de trauma: consta uma figura 
anatômica antero-posterior, onde deve ser identificado o local do trauma, edemas, 
equimose, hematomas, deformidades visíveis entre outros.  
- A última parte do instrumento é o local disponível para elaboração do relatório de admissão 
do usuário e encaminhamentos.  
 Esse instrumento viabilizou o processo de trabalho da equipe de enfermagem, bem 
como, favoreceu a compreensão de algumas necessidades do usuário.  
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A vivência desta experiência foi inovadora e facilitadora da integração serviço ensino 
o que reforçou a importância da manutenção da parceria numa relação de mútuos 
benefícios.  

Para a estudante possibilitou-se a oportunidade de ser atora e autora de seu 
processo ensino aprendizagem, além de desenvolver outras habilidades inerentes ao 
exercício da enfermagem dentre elas, a comunicação, trabalho em equipe, criatividade. Aos 
professores evidenciou-se, na prática, a importância da inserção do estudante de maneira 
efetiva na construção de seu conhecimento associada ao seu envolvimento pelo tema em 
estudo.  

Espera-se que este instrumento auxilie na elaboração dos registros de enfermagem, 
que possam refletir a qualidade da assistência prestada no serviço de urgência e 
emergência.  
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