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RESUMO 

Este estudo busca analisar o nível de adesão dos enfermeiros na realização da 
sistematização da assistência de enfermagem na unidade de emergência em um 
hospital geral do Meio Oeste Catarinense utilizando-se de uma pesquisa documental 
exploratória. Observa-se nos últimos anos, uma preocupação dos profissionais de 
enfermagem em realizar uma assistência cada vez mais humanizada, voltada para o 
paciente e seus familiares. Para a realização deste estudo foi utilizada como amostra 
dados secundários de um relatório pré-definido de 66 prontuários, relatório este do 
sistema hospitalar PROAMB®, referente aos atendimentos de emergência no período 
de janeiro a abril do ano de 2021, foram analisados dados correspondes ao convênio, 
hipótese diagnostica, classificação de risco, evolução do enfermeiro, diagnósticos de 
enfermagem e prescrição de enfermagem.  Notou-se que a procura por atendimentos 
na unidade de emergência,  de acordo com a classificação de risco são na maioria  
consultas eletivas e não de emergência ou urgência, quanto as patologias atendidas 
dentro da classificação de risco evidenciou-se  a dificuldade do profissional enfermeiro 
em aderir e realizar as cinco etapas da SAE, percebeu-se a dificuldade de classificar 
o paciente seguindo o protocolo institucional desta maneira tornou-se necessário 
realizar uma atividade de sensibilização dos profissionais para garantir um 
atendimento humanizado e com qualidade. A grande finalidade de realização da SAE 
em pacientes graves segue no âmbito de promover uma assistência de enfermagem 
segura, baseada em tomada de decisão na base cientifica garantindo os cuidados de 
enfermagem necessários de acordo com a necessidade individual garantindo a 
qualidade da assistência de enfermagem. 
 
 
Palavras-chave: Sistematização. Enfermagem. Emergência. Prontuário. Assistência 
de Enfermagem. 
  



 

 
 

ABSTRACT 

This study seeks to analyze the level of adherence of nurses in carrying out the 
systematization of nursing care in the emergency unit of a general hospital in the 
Midwest of Santa Catarina, using an exploratory documentary research. It has been 
observed in recent years, a concern of nursing professionals to provide increasingly 
humanized care, focused on the patient and their families. To carry out this study, 
secondary data from a pre-defined report of 66 medical records was used as a sample, 
a report from the PROAMB® hospital system, referring to emergency care in the period 
from January to April of 2021, data corresponding to the health insurance, diagnostic 
hypothesis, risk classification, nurse evolution, nursing diagnoses and nursing 
prescription. It was noted that the search for care in the emergency unit, according to 
the risk classification, is mostly elective and not emergency or urgent consultations, 
regarding the pathologies treated within the risk classification, the difficulty of the 
professional nurse in adhere to and carry out the five steps of SAE, it was noticed the 
difficulty of classifying the patient following the institutional protocol, thus it became 
necessary to carry out an activity to raise awareness of professionals to ensure 
humanized and quality care. The main purpose of performing SAE in critically ill 
patients follows within the scope of promoting safe nursing care, based on decision-
making on a scientific basis, ensuring the necessary nursing care according to 
individual need, ensuring the quality of nursing care. 
 
 
Key Words: Systematization. Nursing. Emergency. Medical record. Nursing Care. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, observa-se uma crescente preocupação entre os 

profissionais de enfermagem em aprimorar seus conhecimentos técnicos e científicos, 

aumentando suas responsabilidades no segmento de cuidar, de forma que o nível de 

assistência prestada ao paciente, família e comunidade, seja cada vez mais 

qualificado (CRUZ, 2008).  

No mundo globalizado não se pode mais pensar em enfermagem, sem analisar 

todos os contextos que o indivíduo está inserido, faz-se necessário uma profunda 

análise do ambiente familiar, relacionamentos sociais e comunidade, para que se 

efetive um cuidado de qualidade (OLIVEIRA et al., 2019). 

A Enfermagem no Brasil ganha destaque nos anos de 1970, com o surgimento 

da escola de Enfermagem em São Paulo, transfigurando assim o ensino voltado as 

questões teóricas da enfermagem como ciência (SILVA; MACHADO, 2019).  

Assim a enfermagem, como qualquer atividade humana, possui um conjunto 

de ideias e modos de atuar que constituem o conhecimento próprio, o saber em que 

se baseia sua prestação de serviço à sociedade (COFEN, 2009). 

Nos últimos anos a enfermagem ganhou destaque por se diferenciar das outras 

áreas da saúde, pois ela preocupa-se com o ser humano na sua totalidade (SILVA et 

al., 2019). 

Partindo deste pressuposto, os profissionais que compõem a equipe de 

enfermagem, devem estar aptos a observar o ser humano na sua essência, 

proporcionando um cuidado humanizado de forma que contribua para a construção 

de novos conhecimentos da profissão, renovando a autonomia profissional (COFEN, 

2009). 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), compete ao 

Enfermeiro, pois esta prática metodológica de assistência garante a excelência da 

prática da enfermagem, por ter características voltadas a necessidade individual de 

cada paciente assistido pela equipe (OLIVEIRA et al., 2019).    

A resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) número 272 de 

2002, discute que os hospitais privados e públicos devem obrigatoriamente implantar 

a SAE, com o objetivo de prestar uma assistência de enfermagem com qualidade, 

ressaltando a importância da prescrição de enfermagem (COFEN, 2002). 

Torna-se necessário conscientizar os enfermeiros, que também atuam no 



 

 
 

serviço de emergência, sobre a necessidade de realizar a SAE no paciente grave 

garantindo a qualidade na assistência, padronizando os cuidados a serem prestados 

com isso garantir a qualidade de atendimento ao paciente grave e prestar informações 

adequadas a seus familiares (CRUZ, 2008). 

A realização da SAE no setor de emergência, é importante, pois coloca em 

evidência os cuidados promovendo a estabilização do paciente garantindo 

continuidade da assistência adequada até a transferência para a Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) ou para outro serviço (ALMEIDA; PIRES, 2007). 

Sendo assim o enfermeiro que atua neste setor unidade de emergência, deverá 

possuir domínio das ações de enfermagem para enfrentar situações traumáticas, tanto 

para a equipe, paciente e familiares agindo sempre eticamente no exercício da 

profissão (LUCHTEMBERG; PIRES, 2016). 

Neste contexto o profissional deve agir e pensar de forma rápida, ter agilidade, 

competência nas situações e nos problemas emergentes afastando os riscos de morte 

iminente (ALMEIDA; PIRES, 2007). 

A SAE garante um atendimento cientifico prestado pelo enfermeiro e garante 

comunicação efetiva com a equipe e um cuidado assistencial seguro e humanizado 

muitos enfermeiros ainda possuem dificuldade de aplicar a SAE como um instrumento 

da sua prática (OLIVEIRA et al., 2019). 

Assim promover a SAE no setor de emergência de um hospital geral, na região 

do Alto Vale do Rio do Peixe, visa proporcionar o atendimento de enfermagem 

individualizado, com o objetivo geral desta pesquisa: Identificar o nível de adesão dos 

enfermeiros que atuam no serviço de emergência de um hospital geral, quanto a 

realização da SAE no atendimento ao paciente crítico. Dentre os objetivos específicos: 

Identificar o perfil dos atendimentos ao paciente grave dentre as variáveis; Evidenciar 

o nível de adesão do enfermeiro quando a realização da SAE ao paciente classificado 

como grave, ou seja, classificação laranja ou vermelho; Elencar os principais 

diagnósticos e prescrições referente a assistência de enfermagem ao paciente grave 

no serviço de urgência e emergência. 
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1 SAE NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 

1.1 UNIDADE DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA 

Para Silva e Costa (2014), os serviços de urgência ou emergência exigem que 

o cuidado prestado mantenha um padrão de qualidade, mesmo tendo que vencer 

diversas limitações e contar com características inerentes aos profissionais como: 

agilidade, para a atividade e resolutividade.  

Ainda para Silva e Costa (2014) quando se refere a unidade de emergência 

deve ser observada as peculiaridades desta unidade em relação as outras unidades 

do hospital, pois a emergência possui uma forma de atendimento diferenciado, pois o 

conhecimento da necessidade do indivíduo torna-se conhecido no momento da 

triagem, portanto a ação do enfermeiro será fundamental para minimizar os danos à 

saúde do paciente.  

O atendimento prestado na unidade de emergência é considerado essencial 

pois torna-se fator determinante na recuperação da saúde da população inserida na 

referência daquele serviço, mas nos últimos anos se observa um crescimento no 

número de atendimento prestado nestas unidades determinado por vários fatores 

como: falha no atendimento da rede primaria de saúde, aumento de patologias graves, 

falta de profissionais dificultando a prestação de assistência (SOUSA et al., 2019).     

O enfermeiro da unidade de emergência necessita de amplo conhecimento das 

inovações tecnológicas, devido ao fato de estar na liderança  da equipe deve ser 

resolutivo quanto a manipulação dos equipamentos de monitorização e de suporte 

artificial de vida, pois suas atitudes influenciaram diretamente a equipe de 

enfermagem, seu conhecimento técnico e suas habilidades vão garantir a eficácia no 

tratamento do paciente crítico pois junto com o profissional medico poderão 

determinar o melhor tratamento para o paciente garantindo resultados satisfatórios no 

tratamento (ALBUQUERQUE, 2014). 

Neste sentindo os pacientes que adentram a emergência além dos casos 

agudos que requerem intervenção da equipe de forma imediata temos uma parcela 

que busca o serviço para atendimento eletivo dificultando assim o fluxo de 

atendimento. Para amenizar esta problemática, dispositivos como a classificação de 

risco pode ser uma alternativa segura para direcionar o paciente ao atendimento de 
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forma segura para o profissional além de proporcionar um atendimento humanizado 

(SOUSA et al., 2019).     

1.2 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO PACIENTE NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA  

Quando se observa as unidades de emergência, nota-se que ainda o objetivo 

do acolhimento e da classificação de risco não estão em evidência para os pacientes 

desta forma salienta-se que o objetivo principal do acolhimento com classificação de 

risco segue na linha de avaliar o paciente no momento da sua entrada na unidade de 

emergência realizando um atendimento humanizando, garantindo o fluxo de 

atendimento por gravidade e não meramente por ordem de chegada (BRASIL, 2002). 

O Acolhimento com Classificação de Risco pode ainda ser definida como um 

processo dinâmico, para caracterizar e identificar qual pacientes deve ter atendimento 

prioritário, garantindo assim o não agravo a sua saúde e diminuindo, portanto, o 

sofrimento (ABBÊS; MASSARO, 2004). 

Com a introdução dos programas de humanização e classificação de risco   nos 

serviços de urgência e emergência garantiu um ambiente mais harmonioso, seguro e 

tecnológico proporcionando ao paciente maior conforto e agilidade na solução da sua 

demanda (SOUSA et al., 2019).     

O Sistema Único de Saúde (SUS), enfrenta na atualidade um grande desafio 

que é gerenciar as unidades de emergência, pois existe uma grande dificuldade para 

realizar uma educação efetiva, para a população na busca do serviço de urgência e 

emergência (BRASIL, 2012). Com isso a porta de urgência e emergência que 

deveriam atender somente pacientes críticos, acaba realizando atendimento de nível 

ambulatorial, o que pode levar o paciente crítico, passar despercebido pela equipe de 

saúde, devido a alto demanda de atendimento (BRASIL, 2012). 

A Política Nacional de Atenção às Urgências no Brasil, destaca nos últimos 

anos um aumento da procura do usuário dentro da rede de urgência e emergência, 

gerando então a sobrecarga de atendimentos nas portas hospitalares, por vários 

motivos, sendo acidentes, violências e doenças crônica, pela falta de capacidade da 

resolução da atenção básica (BRASIL, 2016). 

1.3 PROCESSO DE ENFERMAGEM 

A SAE está descrita na resolução número 358 de 2009 do COFEN, que 

estabelece a implantação do processo de enfermagem em todos os serviços de 
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saúde, onde o enfermeiro deverá realizar as atividades de liderança, supervisão e 

orientação da equipe de enfermagem, além da execução, avaliação do processo de 

enfermagem, compostas das etapas do diagnóstico, prescrição e implementação da 

assistência (COFEN, 2009).  

Quando se analisa os conceitos de PE e SAE, observamos algumas 

peculiaridades, utilizados por vezes como sinônimos na realização do cuidado de 

enfermagem, no entanto o PE trata-se de um instrumento metodológico, científico, 

implementado, a fim de favorecer a prestação de um cuidado de qualidade ao 

indivíduo, família ou coletividade (COFEN, 2009). 

Para a realização correta da SAE, o enfermeiro deverá seguir cinco etapas 

distintas, porém complementares dentre estas estão o Histórico de Enfermagem, 

Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e 

Avaliação de Enfermagem, estas etapas oferecem ao enfermeiro um suporte teórico 

possibilitando uma melhor organização da sua rotina diária (COFEN, 2009). 

O comprimento destas tem por finalidade garantir a assistência efetiva de 

enfermagem, para priorizar as necessidades humanas, e norteando os cuidados 

prestados pela equipe de enfermagem (PENEDO; SPIN, 2014 apud QUADROS; 

GRASSI, 2012). 

 

1.4 USO DA TECNOLOGIA NA SISTEMATIZAÇÃO DE ENFERMAGEM 

Reske (2015) destaca que o enfermeiro está vivenciando um desafio com o 

grande avanço das tecnologias, aplicadas nos serviços de saúde, encontrando 

algumas dificuldades em suas práticas gerencial e assistencial, desde o prontuário 

eletrônico à SAE. 

Com o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), o enfermeiro visa garantir a 

prestação de um cuidado seguro ao paciente, a fim de promover qualidade de 

assistência segura de sua equipe, quanto das demais profissionais de saúde (LIMA; 

VIEIRA NUNES, 2018). Para discutir sobre qualidade e segurança, o serviço de 

enfermagem deverá estar pautado em uma teoria:   

As teorias de enfermagem contêm elementos que representam o núcleo 
dessa disciplina: a enfermagem, a pessoa, o ambiente e a saúde, 
denominados metaparadigmas da enfermagem. Esses elementos 
evidenciam o público receptor dos cuidados, a finalidade da assistência de 



13 

 
 

enfermagem, em qual ambiente será desenvolvida e como deve ser 
executada (LIMA; VIEIRA; NUNES, 2018, p.3). 

A enfermagem deverá atualizar-se quanto as novas tecnologias, visto que o 

cuidado passar por mudanças, o que torna necessários a conscientização dos 

profissionais diante da utilização diária da tecnologia, hoje indispensável na 

assistência de enfermagem (SPERANDIO, 2017). 

Para acompanhar este avanço tecnológicos, as instituições hospitalares 

buscam ferramentas de operacionalização da SAE, garantindo que este seja 

implementado na sua rotina diária do enfermeiro (SOARES, 2015). Pois estas 

unidades são estruturas complexas de serviços de saúde, devido a existência de 

inúmeros processos assistenciais e administrativos (SOARES, 2015). 

 
1.5 O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E SAE 

A palavra prontuário vem do latim “promptuarium”, que significa o lugar onde se 

guardam as coisas que podem ser necessárias, este documento possui as 

informações registradas que servem de análise, verificação e continuidade do 

atendimento, os procedimentos realizados, os diagnósticos respaldando as condutas 

terapêuticas (BRASIL, 2012). Pois o prontuário é todo acervo documental 

padronizado, organizado, conciso, cronológico dos cuidados (BRASIL, 2015). 

Além de ser um documento único, constituído de um conjunto de informações, 

tem validade legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros 

da equipe multiprofissional quanto a continuidade da assistência (BRASIL, 2012). 

Sendo este documento de acordo com o artigo de número 70 da resolução do CFM 

número 1931 de 2009, também de direito do paciente (CRM, 2009). 

Com o surgimento de novas tecnologia, principalmente aplicada a saúde a 

enfermagem diante da desburocratização dos registros de assistência, reduzirá o 

tempo necessário nas anotações de enfermagem, garantindo um maior na assistência 

à beira leito (GOMES; BRITO, 2012).   

A tecnologia da informação está ocupando um espaço cada vez maior nas 

unidades de saúde permitindo uma mudança de como os dados são armazenados 

permitido maior segurança ao profissional de saúde e promovendo uma nova gestão 

de custos (COLLETI; BARONE; CARVALHO, 2018).  
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No entanto, segundo o estudo Remizoski et al. (2010), algumas situações 

podem dificultar a realização da SAE, destacando a falta de habilidade para realização 

do exame físico, registro inadequado resistência ao uso da tecnologia, falta de gestão 

e gerenciamento da assistência quando a falta de educação permanente. 

O prontuário eletrônico não se caracteriza apenas como local de registro da 

permanência do paciente na unidade de saúde, mas sim se torna um facilitador para 

a interação da equipe multiprofissional favorecendo agilidade na inserção de 

informações e consulta de informações não sigilosas (COLLETI; BARONE; 

CARVALHO, 2018). 

1.6 A SAE E A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

A unidade de pronto atendimento apresenta-se com um ambiente complexo, 

exigindo do enfermeiro ação rápida, pois a vida e morte andam entrelaçados, criando 

um ambiente de ansiedade, no doente quanto no familiar, o que poderá repercutir na 

equipe de assistência (ALBUQUERQUE, 2014).  

Para melhorar o fluxo de atendimento, evitando situações de estresse, segundo 

Ulbrich (2010), quando a instituição de saúde possui protocolos de atendimento, o 

profissional enfermeiro consegue realizar as intervenções de forma sistematizada, 

organizada, eficiente no atendimento de emergência (BRASIL, 2010). Onde o cuidado 

prestado é realizado pela equipe de enfermagem, a qual é formada por enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, que atuam respaldado pela ética, através de 

técnicas que promovem o cuidado nos diversos níveis de atenção à saúde (MENEZES 

et al., 2010). 

Neste seguimento torna-se essencial que o enfermeiro avalie o estado geral   

do paciente, fazendo um julgamento clínico, realizando uma avaliação objetiva e 

subjetiva (exame físico e anamnese), construindo a primeira fase do PE, registrando 

as informações no processo saúde e doença (TANNURE; PINHEIRO, 2013). Baseado 

nos dados objetivos e subjetivos, irá formular os diagnósticos de enfermagem, levando 

em consideração a análise e interpretação de dados de forma criteriosa (TANNURE; 

PINEIRO, 2013). 

No entanto algumas unidades de saúde possuem dificuldade na implantação 

da sistematização de enfermagem de forma parcial ou total, utilizando de falácias 

como: a dificuldade de adesão dos enfermeiros, falta de profissionais, defendem que 



15 

 
 

torna a assistência burocrática, tornando-se assim a atividade da enfermagem uma 

pratica rotineira desvinculando dos valores científicos (OLIVEIRA et al.,2019). 

Horta em 1979, defendeu que o plano assistencial deve ser individualizado, 

atendendo as necessidades do paciente, prescrição do cuidado, planejamento 

conforme os diagnósticos de enfermagem que foram estabelecidos. Enfatizando que 

a implementação deverá ser realizada diariamente pelo enfermeiro (HORTA, 1979).  

A implementação da SAE em unidade de emergência, torna-se desafiadora, 

tendo em vista a alta rotatividade dos pacientes, mas é essencial para a melhoria na 

qualidade da assistência para pacientes graves (TANNURE; PINEIRO, 2013). 

Para garantir a realização da SAE as unidades hospitalares estão investindo 

em tecnologias como o prontuário eletrônico, educação permanente para demostrar 

que a SAE não se caracteriza por uma atividade gerencial, mas sim por uma atividade 

assistencial norteando e garantindo a continuidade assistencial (OLIVEIRA et al., 

2019).    

Para Alvim (2013) SAE é um importante instrumento que deve ser introduzido 

nas práticas de enfermagem, avaliando a necessidade individualizada de cada 

paciente. 

Cabe destacar, que apesar da competência técnica, é fundamental que o 

enfermeiro esteja sempre incluído nas bases de uma educação permanente, 

preparado para identificar os cuidados imediatos e qualidade de assistência 

(KOERICH et al., 2007). 

1.7 HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE 

EMERGÊNCIA UTILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

Segundo Versiani et al. (2012) a assistência de enfermagem humanizada, pode 

ser definida como um momento único entre o paciente e o profissional. Onde na 

emergência, o paciente encontra-se fragilizados emocionalmente e fisicamente, 

geralmente sozinho, tornando o enfermeiro o elo entre o paciente e sua família 

(GALLO; MELLO, 2009). Neste âmbito espera-se deste profissional, um perfil proativo, 

dinâmico, ágil e capaz decidir por intervenções imediatas, pautadas em um 

conhecimento científico, diante das complicações a curto, médio e longo prazo 

(AGUIAR, 2008).  
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Com a implantação das políticas de humanização, HumanizaSUS em 2004, 

as unidades de emergência foram remodeladas para atender os anseios do 

ministério da saúde que coloca em suas prerrogativas uma avaliação ao paciente 

de forma individualizada e com uma escuta qualificada e não meramente a 

verificação de sinais vitais e anotação da queixa inicial. Esta nova política prevê 

um acolhimento desde o momento que o paciente adentra a unidade para o 

preenchimento do cadastro até o momento de sua alta, constituindo uma rede 

ampla de atenção e percepção dos profissionais envolvidos no atendimento e 

podendo adequar o melhor tratamento ao paciente (SACOMAN et al., 2019). 

Tornou-se necessário olhar o paciente na unidade de emergência de forma 

humanizada e não somente como uma pessoa que está em busca de uma 

medicação para diminuir sua dor física, este olhar individualizado deve ser 

realizado por todos os profissionais de saúde da unidade garantindo um 

atendimento individualizado, quando acontece o atendimento humanizado a 

equipe está respeitando a individualidade do ser humano e não apenas realizado 

procedimentos de forma mecanizada (ASSIS et al., 2016). 

Os serviços de urgência e emergência no Brasil são utilizados de forma 

incorreta pela população transformando as unidades em serviço de entrada para as 

mais diversas patologias causando superlotação no sistema e prejudicando o 

atendimento ao paciente grave (SACOMAN et al., 2019).  

Para amenizar a problemática causada pela superlotação nas unidades de 

saúde surge uma necessidade de elaborar classificação dos usuários conforme a 

necessidade do seu atendimento com isso classificação de risco se caracteriza 

como uma ferramenta que requer do enfermeiro experiência e conhecimento 

técnico para que garanta ao paciente o acesso ao atendimento priorizando a 

gravidade e direcionando o paciente considerado o paciente não grave para um 

atendimento responsável e humano (FARIAS et al., 2021). 

Neste aspecto é fundamental que o enfermeiro conheça o protocolo que 

está direcionando os atendimentos para que obtenha sucesso na classificação de 

risco (BRAGA et al., 2019). 

O enfermeiro da unidade de emergência realiza o primeiro contato com o 
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paciente, ouvindo as queixas iniciais verificando os sinais vitais, coletando dados com 

o paciente ou com familiares analisa o conjunto de informações e posteriormente 

insere o mesmo em uma nova fila de atendimento desmistificando assim o 

atendimento por ordem de chegada. Este processo de classificação deve ser feito de 

maneira atenta para que ao apresentar um novo sintoma o paciente seja novamente 

ouvido e examinado pelo enfermeiro se alterando a gravidade iniciado o atendimento 

adequado (BONZI et al., 2018). 

A classificação de risco é caracterizada por atividade privativa do enfermeiro 

atendo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) que aprovou a Resolução n. º 

423/2012, com isso todo o paciente que procura um serviço de saúde sendo um 

hospital ou uma Unidade básica de Saúde de ser acolhido pelo enfermeiro e 

realizado a escuta qualificada aplicado os demais fluxogramas para ofertar o 

atendimento dentro da necessidade do paciente (COFEN, 2012). 

Um dos protocolos de classificação de risco para realizar uma triagem 

adequada ao paciente é o Manchester. Este protocolo desenvolvido no Reino Unido 

por enfermeiros e médicos ficou conhecido no Brasil a partir de 2008. Para utilizar este 

protocolo o enfermeiro deve estar atento a cinco cores que identificam a gravidade do 

paciente e o tempo máximo que o mesmo deve aguardar atendimento sedo 

classificados desta forma: vermelho, sem tempo de espera, laranja, considerado muito 

urgente, o atendimento deve ser realizado em até 10 minutos, amarelo, considerado 

urgente, e o atendimento deve ser realizado em  60 minutos, a cor  verde, representa 

a classificação de  pouco urgente, e o atendimento pode ser realizado em até  120  

minutos, a cor  azul, representa a  não urgência , desta forma o paciente pode 

aguardar até  em até 240 minutos (FARIAS et al., 2021). 

O protocolo de Manchester possui uma fundamentação científica que 

possibilita que o enfermeiro tenha respaldo pela reclassificação dos pacientes 

direcione o atendimento emergencial e informe o tempo de espera conforme a 

classificação. Para o paciente a classificação de Manchester proporciona um 

atendimento rápido e eficaz reduzindo possíveis sequelas, porém se a equipe não 

possuir educação continuada permanente sobre a classificação de risco poderá 

ocasionar uma classificação subjetiva não definindo de forma assertiva a cor de 

classificação retardando assim o atendimento (HERMIDA et al., 2016). 
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De acordo com Faller e Ferreira (2020) as unidades de saúde podem utilizar 

como alternativa o método de acolhimento com classificação de risco que consiste 

em classificar os atendimentos prioritários que podem ser empregados tanto nas 

Unidades Básicas de Saúde como nos hospitais, a grande dificuldade de empregar 

este sistema consiste em orientar a população que os atendimentos não são 

realizados por ordem de chagada e sim por gravidade. Com isso o acolhimento com 

a classificação de risco tem por objetivo acolher o paciente de forma humanizada, 

classificar para o atendimento e ainda direcionar para atendimento ambulatorial os 

casos considerados eletivos nestes casos o olhar do enfermeiro faz a diferença no 

atendimento ao paciente pois realiza um processo de escuta e interação entendo o 

real motivo da procura do serviço de saúde.   

O acolhimento deve ser entendido ainda como um método para aproximar o 

paciente com o profissional da saúde não deve ser associado somente como uma 

ação de busca de solução de problema com intenção curativa no primeiro 

atendimento, o acolhimento vai buscar e intensificar o encaminhamento após a 

primeira intervenção do profissional da saúde direcionando o paciente ao serviço de 

emergência ou ao atendimento eletivo na Unidade Básica de saúde (SILVA et al., 

2018). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICA 

Conforme Marconi (2021) uma pesquisa documental, utiliza como fonte 

primária de dados documentos, escritos ou não, os quais serão analisados, 

produzindo um novo conhecimento científico. Para a avaliação dos dados obtidos em 

documento, ou seja, para este estudo relatório gerencial, o processo metodológico é:   

Utilizando-se dessas três variáveis (fontes escritas ou não; fontes primárias 
ou secundárias; contemporâneas ou retrospectivas), podemos apresentar um 
quadro que auxilia a compreensão do universo da pesquisa documental. É 
evidente que dados secundários, obtidos de livros, revistas, jornais, 
publicações avulsas e teses, cuja autoria é conhecida, não se confundem 
com documentos, isto é, dados de fontes primárias. Existem registros, porém, 
em que a característica primária ou secundária não é tão evidente, ocorrendo 
o mesmo com algumas fontes não escritas. Daí nossa tentativa de 
estabelecer diferenciação entre eles (MARCONI, 2021.p.17). 

Neste estudo documental, exploratório, retrospectivo de análise quantitativa 

sobre a SAE em uma unidade de emergência de um hospital geral, utilizou-se de uma 

base de dados secundários, isto é, relatórios gerenciais obtidos no sistema integrado 

de prontuário eletrônico do SYSTEMA PROAMB ®. 

Este software da área hospitalar no módulo de Pronto Atendimento e 

Atendimento Ambulatorial (PROAMB), possibilita registrar os dados pertinentes aos 

atendimentos dos pacientes, desde os dados de triagem, classificação de risco, 

atendimento multidisciplinar e assistência prestada, e ainda realiza a emissão de 

relatórios gerenciais (SYSTEMA, 2021), sendo está a base secundária de dados 

utilizado neste estudo. 

Em relação ao parecer ético de pesquisa, respalda-se na resolução número 

510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, que dispensa a avaliação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP):  

[...], quanto ao uso de dados, cujas informações são agregadas, sem 
possibilidade de identificação individual, ou ainda pesquisa que objetiva o 
aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e 
contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que 
possam identificar o sujeito (BRASIL, 2016.p.12).  

No entanto para a obtenção dos relatórios gerenciais, obteve-se a autorização 

da instituição pesquisada que consta no anexo dois.  

A amostra foi constituída dos dados secundários dos atendimentos realizados 

no serviço de urgência e emergência de um hospital geral, de forma retrospectiva de 

janeiro a abril do ano de 2021, o qual registrou a atualização de 4.045 prontuários. 
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Constituíram-se de dados relevante para esta amostra, seguindo os critérios de 

inclusão o acolhimento e classificação de risco apenas laranja e vermelho, o que se 

refere a assistência de enfermagem ao paciente grave. E critérios de exclusão os 

atendimentos sem o registro do acolhimento e classificação de risco, ou demais cores 

do protocolo de Manchester amarelo, verde e azul. 

O relatório gerencial foi emitido, junto ao PROAMB® utilizando as seguintes 

variáveis para exportação de dados: período de janeiro a abril de 2021, convênio, 

hipótese diagnóstica (CID-10), protocolo de atualização de dados ou atendimento, 

acolhimento e classificação de risco, e, os registros do enfermeiro. Após a exportação 

dos dados, foram planilhados 66 atendimentos pertencentes a classificação laranja 

(n=28) e vermelho (n=38).  

Os resultados são apresentados a seguir, em gráficos os quais constam os 66 

atendimentos à paciente graves, os quais foram analisados de acordo com o método 

quantitativo para uma discussão de literatura. 
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3 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 Neste estudo foi pesquisado os dados em uma hospitalar filantrópica, a qual 

presta serviço na região do Alto Vale do Rio do Peixe, onde possui o setor de urgência 

e emergência de funcionado 24 horas, o qual integrada a rede de assistência de 

urgência de emergência do SUS como porta aberta na rede: 

A rede de atenção às urgências e emergências no Brasil é organizada e 
regulamentada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), atualmente, 
pela Portaria nº 1.600, de 2011. Esta é constituída pelos seguintes 
componentes: Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção Básica 
em Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas 
Centrais de Regulação Médica das Urgências; Sala de Estabilização; Força 
Nacional de Saúde do SUS; Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e o 
Conjunto de Serviços de Urgência 24 horas; hospitalar; e Atenção Domiciliar 
(LUCHTEMBERG; PIRES, 2016, p. 02). 

A estrutura física do setor de assistência de enfermagem ao paciente grave, 

possui sala de acolhimento e classificação de risco, sala de emergência que é a área 

vermelha com capacidade para dois leitos, área laranja com capacidade para dois 

leitos e duas salas de observação para atendimento dos pacientes com as demais 

classificações de risco.  

No gráfico 1, apresenta-se o acolhimento e classificação de risco realizado 

pelos enfermeiros no período da pesquisa, é evidente que a maior demanda de 

atendimentos prevalece de baixa a média complexidade, pois os atendimentos 

referenciados como grave, ou seja, laranja ou vermelho são de apenas 2%. 

Gráfico 1 – Acolhimento e classificação de risco referente ao total de registros do relatório (n= 4.045) 

realizado pelo enfermeiro de janeiro a abril de 2021 

 

Fonte: O autor (2021). 
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Para Jiménez (2003), a triagem e a classificação de risco têm por finalidade 

perceber os pacientes que estão em risco iminente de morte, determinar o melhor 

espaço de atendimento do paciente, diminuir o fluxo de pacientes na porta da 

emergência, informar pacientes e familiares sobre o método de atendimento adotado 

pela intuição, garantir a reavaliação caso seja necessário, a triagem e a classificação 

de risco não têm por objetivo diagnosticar, mas sim encaminhar e agilizar o 

atendimento. 

Em uma avaliação em relação ao convênio dos atendimentos realizados no 

setor, a prevalência de 69% é pelo SUS, no entanto percebe-se um aumento para a 

adesão a convênios de saúde ou particular com 31%, conforme o gráfico 2. 

Gráfico 2 – Atendimentos realizado pelo setor de urgência e emergência referente ao total de registros 

do relatório (n= 4.045) de acordo com o convênio de saúde de janeiro a abril de 2021 

 

Fonte: O autor (2021). 

Mesmo com a alta demanda de atendimento realizado pelo SUS, e ainda ser 

reconhecido como um dos melhores sistemas de saúde pública a nível mundial, a 

população brasileira de um modo geral, ainda o define por um sistema falho e pouco 

resolutivo (FERNANDÉZ, 2017). 

O protocolo de acolhimento e classificação de risco atual é referenciado no 

Ministério da Saúde e Manchester, o qual consta no anexo um, aplicado pelos 7 

enfermeiros que atuam no setor. Dentre os pacientes atendidos neste período de 

pesquisa, obteve-se 66 atendimentos classificados entre laranja (n=28) ou vermelho 

(n=38), com a prevalência 58% dentre este atendimento que o enfermeiro classificou 
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como uma emergência, promovendo o atendimento imediato conforme o gráfico 3. 

Gráfico 3 – Atendimentos de urgência (laranja) e emergência (vermelho) classificados pelo enfermeiro 

como grave, conforme o protocolo institucional laranja e vermelho 

 
Fonte: O autor (2021). 

Em uma das variáveis de pesquisa, evidenciou a hipótese diagnóstica de 

atendimento de urgência, o qual teve a maior prevalência dos casos classificados 

como laranja (n=28) as causas intoxicação exógena, diabete mellitus, acidente com 

arma branca e crise convulsiva mantendo o índice de 16%, nota-se o crescente 

aumento em relação as intercorrências da gestação 11% referente a pré-eclâmpsia, 

referente ao gráfico 4. 

Mesmo com os avanços tecnológicos e os incentivos governamentais para a 

realização do acompanhamento gestacional, a pré-eclâmpsia apresenta-se em 

elevação nos atendimentos realizados nas unidades de emergência e devem ser 

tratadas com seriedade pois representam alto índice de morte materna, nos últimos 

anos se investiu muito para tentar conhecer a etiologia da síndrome, mas os estudos 

ainda são inconclusivos dificultado assim a prevenção (PERAÇOLI et al., 2019). 

Com isso a enfermagem tem um papel fundamental, pois a identificação 

precoce nos sintomas da pré-eclâmpsia garante a gestante uma assistência 

individualizada através do conhecimento científico e as habilidades técnicas permitem 

a interversão rápida e eficaz, ainda na consulta de enfermagem ou na classificação 

de risco (BACELAR et al., 2017). 

No gráfico 5 na classificação emergência vermelho (n=38) a causa prevalente 
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é a Parada Cardiorrespiratória (PCR) 53%, somam o Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) e Infarto Agudo no Miocárdio (IAM) 34% destes atendimentos, pois as doenças 

cérebro vasculares, aumentam o risco de PCR, dado este preocupante em relação a 

população assistida neste serviço. 

As doenças cardiovasculares, constituem no Brasil um alto indicie de 

mortalidade e complicações associadas mesmo após o diagnóstico e tratamento 

inicial, na maioria das vezes se caracteriza por uma doença silenciosa, a qual acomete 

um número maior de homens em relação a mulheres (OLIVEIRA et al., 2020). 

Existe um grande esforço realizado pelo ministério da saúde, a fim de evitar e 

tratar de forma mais assertiva as doenças de base como a hipertensão na tentativa 

de diminuir estes índices de mortalidade devido a AVC, IAM e PCR (OLIVEIRA et al., 

2020). 

Gráfico 4 – Acolhimento e classificação de risco como laranja de acordo com a variável hipótese 

diagnóstica 

 

Fonte: O autor (2021). 
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Gráfico 5 – Acolhimento e classificação de risco como vermelho de acordo com a variável hipótese 

diagnóstica 

 

Fonte: O autor (2021). 

O acolhimento e classificação de risco, é essencial visto que a prevalência 

dentre os casos classificados como vermelho são de alta taxa de mortalidade, 

evidenciando a importância do enfermeiro nesta função: 

Com necessidades de implantação da classificação de risco nas unidades 
de saúde do Brasil, o Conselho Federal de Enfermagem determinou, por 
meio da Resolução no. 423/2012, que a classificação de risco é privativa 
do enfermeiro e esse deve estar dotado dos conhecimentos, 
competências e habilidades que garantam rigor técnico-científico ao 
procedimento (SILVA et al., 2014, p.16). 

 

A atuação do enfermeiro é considerada mediante a sua eficiência à beira leito, 

o que pode ser mensurado, através dos registros da assistência prestada no gráfico 

6.  Neste aspecto os dados entre as etapas distintas há um equilíbrio, a evolução do 

enfermeiro com 27% prevalece com etapa do SAE mais realizada, porém apenas 6% 

dos atendimentos ao paciente grave, as cinco etapas foram concluídas. 

A SAE tem por objetivo a construção de um atendimento voltado para todas as 

necessidades do paciente, não o percebendo apenas por sua patologia, mas como 

um ser inserido em um contexto social, além de contribuir para uma assistência 

segura. Pois também evita gastos desnecessários com materiais e garante a 

continuidade das ações e intervenções da enfermagem (OLIVEIRA et al., 2020). 
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Mesmo sabendo de todos estes benefícios muitos enfermeiros, ainda 

apresentam resistência para desenvolvê-la não se sentindo aptos ou simplesmente a 

julgam burocrática, preferindo realizar cuidados empíricos sem os embasamentos 

técnicos (OLIVEIRA et al., 2019). 

A enfermagem está se aprimorando e desenvolvendo novos conhecimentos e 

construindo novas práticas do cuidado desta forma utilizar-se dos benefícios da SAE 

se insere em proporcionar para a sociedade um atendimento digno respondendo as 

necessidades do paciente além de evidenciar o atendimento prestado pela 

enfermagem destacando o papel fundamenta que o enfermeiro exerce na liderança 

de sua equipe (LAZAROTO et al., 2019). 

Gráfico 6 – Acolhimento e classificação de risco laranja e vermelho de acordo com a realização da 

SAE pelo enfermeiro 

 
Fonte: O autor (2021). 

Segundo Menezes et al., (2011) a SAE quando efetivada melhora a qualidade 

da assistência realizada pela equipe de enfermagem, pois compete ao enfermeiro 

realizar este processo metodológico com autonomia profissional. 

Os dados referentes ao gráfico 7, é a etapa de diagnóstico de enfermagem que 

constavam em 27% (gráfico 6), no entanto é crescente a adesão pela SAE, 

principalmente nesta etapa, a qual é considerada com fundamental para a prescrição 

dos cuidados de enfermagem ao paciente grave. Dentre os principais diagnósticos de 

enfermagem elencados a segurança do paciente é destaque o Risco de Queda.  
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Outro diagnóstico de enfermagem que é importante, quando associado a 

hipótese diagnóstica classificado ao vermelho PCR com Risco de Aspiração e 

classificado como laranja diabetes mellitus com Risco de glicemia instável. 

A base da prescrição da assistência de enfermagem é o diagnóstico, pois: 

O diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre uma resposta 
do paciente às condições de saúde, processos de vida ou uma 
vulnerabilidade. Portanto, a não realização desta etapa do PE evidencia que 
a execução do processo de enfermagem ocorre de forma incompleta 
(LAZAROTO et al., 2019, p. 35). 
 

Gráfico 7 – Acolhimento e classificação de risco laranja e vermelho com registro de diagnósticos de 

enfermagem  

 

Fonte: O autor (2021). 

Pode-se afirmar que durante a coleta de dados observou que a realização da 

SAE na emergência não se tornou uma rotina dos enfermeiros, mas que já estão 

iniciando este processo na unidade de atuação.  

O registro do PE no prontuário do paciente é o que permite a continuidade da 
assistência, fornece parâmetros para a avaliação durante todo o período de 
internamento, além de garantir respaldo legal aos profissionais de 
enfermagem, uma vez que comprova a sua realização ou execução 
(LAZAROTO et al., 2019, p. 36). 

 

As unidades de emergências possuem inúmeras situações que fogem da 

rotina, portanto torna-se necessário que o enfermeiro tenha estratégias para suprir 

todas as necessidades que surja durante seu turno de trabalho, quando se refere a 

construção da SAE o enfermeiro deve coletar as informações essenciais no intervalo 
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curto de tempo e traçar junto com sua equipe o melhor plano de cuidado para suprir 

as necessidades imediatas (MIRANDA et al., 2012). 

Seguindo a etapa de prescrição dos cuidados de enfermagem com base nos 

diagnósticos de enfermagem, a tabela 1 demonstra os principais cuidados 

relacionados ao paciente grave de acordo com o acolhimento e classificação de risco 

laranja e vermelho, nota-se que dentre as prescrições de maior prevalência 

correspondem aos cuidados diretos de enfermagem quanto a monitorização dos 

sinais vitais, segurança do paciente e medidas de prevenção de infecção hospitalar. 

Tabela 1 - Cuidados de enfermagem com prescrição frequentes e prevalência (n=48) 

 
Cuidados de enfermagem 

 
N= total e 
frequência  

 
% 

Prevalência 

Manter monitorização cárdica e oximetria de 
pulso 

38                             79,17% 

Verificar e anotar sinais vitais de 1/1 hora 48                           100% 

Realizar controle de nível neurológico e pupilas / 
comunicar se alteração  

38 79,17% 

Manter acessos venosos com solução fisiológica 
0,9% 

36 75% 

Realizar higiene oral a cada 6/6 horas e após 
refeições.  

48 100% 

Realizar higiene corporal 1 vez ao dia e hidratar 
pele 

35 72,92% 

Manter paciente confortável no leito/ realizando 
mudança de decúbito 

48 100% 

Realizar controle de dor e comunicar  35 72,92% 

Solicitar a familiares material de higiene pessoal 39 75% 

Manter cabeceira elevada 35 graus  40 83,33% 

Manter grades da cama / maca elevadas  48 100% 

Manter alarmes de monitores / respiradores 
sempre ativados  

48 100% 

Acompanhar familiares durante visita /comunicar 
enfermeiro 

35 72,92% 

Manter sondas e cateter devidamente fixados e 
com data 

30 62,5% 

Desprezar sondas anotar débito e aspecto 30 62,5% 

Realizar balanço hídrico a cada 6/6 horas e 
comunicar 

30 62,5% 

Acompanhar e auxiliar oferta das dietas 28 58,33% 

Manter precações padrão de isolamento 48 100% 

Encaminhar paciente para exame de imagem 
com monitorização  

42 87,5% 

Manter equipo com data  48 100% 

Manter bombas de infusão com identificação  37 77,08% 

Manter ambiente organizado e calmo 48 100% 

Fonte: O autor (2021). 
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Para que a assistência de enfermagem mantenha um padrão, em 1970 foi 

criado a North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), com o objetivo de 

guiar os enfermeiros na elaboração dos diagnósticos de enfermagem (BERWANGE 

et al., 2018). Para efetivar o plano de cuidados baseados nos diagnósticos de 

enfermagem, desenvolveu-se a Classificação das Intervenções de Enfermagem 

conhecida como (NIC) e a Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC), vale 

ressaltar que não são processos assistências separados, pois interagirem para 

proporcionar ao paciente os cuidados necessários, levados em consideração suas 

necessidades e a avalição da eficácia e a execução do plano de cuidado (BERWANGE 

et al., 2018). 

Conforme Feda e Perroca (2017) quando o enfermeiro realiza a assistência do 

paciente direcionada a SAE ou processo de enfermagem, está fornecendo ao paciente 

um atendimento único e voltado as necessidades individuais, ou seja, uma gestão dos 

cuidados baseado no diagnóstico de enfermagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destacar a função do enfermeiro no cenário do cuidado com o paciente dando 

destaque para sua formação e colocando como um profissional de destaque na equipe 

de enfermagem. 

Notou-se também a preocupação que a instituição hospitalar tem em dar 

notoriedade ao trabalho desenvolvido pelo enfermeiro incentivando cada vez mais que 

o mesmo desenvolva a capacidade de liderança e coordenação da equipe e que o 

mesmo se torna um profissional de destaque dentro da unidade sendo referência para 

pacientes familiares e outros profissionais. 

A enfermagem é uma profissão que se construiu baseada na necessidade do 

cuidado, no início a atribuição do enfermeiro era baseada em conhecimentos 

empíricos, tecnicistas. Com o passar dos anos a profissão passou a ter uma visão 

holística, mas também cientifica e filosófica formulando uma equipe de enfermagem, 

supervisiona por enfermeiro.  

A enfermagem vem ocupando um espaço de estrema importância na área de 

saúde com seus saberes prático, humanizados e teóricos baseados em pesquisas 

cientificas. No Brasil a enfermagem está em constante evolução. No campo 

acadêmico Wanda Horta merece destaque pois com seus estudos forneceu bases 

teóricas para o processo de enfermagem.  

Quando se analisa o papel do enfermeiro dentro do campo da sistematização 

de enfermagem nota-se que alguns profissionais ainda apresentam resistência no 

desenvolvimento de um cuidado sistematizado e descrito, em contrapartida já 

observa-se que alguns profissionais já utilizam o prontuário eletrônico como uma 

ferramenta que facilita o desenvolvimento da pratica da enfermagem de modo 

sistematizado e evidenciando assim as práticas da enfermagem.  

Com este estudo fica evidenciado que quando o profissional enfermeiro que 

realiza a SAE de modo contínuo, garante a sua notoriedade frente a equipe de 

enfermagem, garantindo também uma qualidade de assistência frente ao paciente e 

seus familiares.  

Torna-se fundamental a sensibilização dos profissionais de enfermagem para 

a realização e a execução da SAE, demostrando sua importância na assistência de 

enfermagem e desmistificando a questão da obrigatoriedade de sua realização. Como 
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atividade devolutiva a instituição, foi realizada uma atividade de educação continuada 

(apêndice) com os enfermeiros baseado nos documentos da instituição (anexos) para 

a divulgação dos resultados de pesquisa. 

Finaliza-se este estudo afirmando que o desenvolvimento da SAE em pacientes 

graves e críticos, proporciona eficiência e qualidade na execução das práticas 

assistências de enfermagem no serviço de emergência. 
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Anexo 1 – Rotina de acolhimento e classificação de risco 
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APENDICE 1 - ATIVIDADE DE DEVOLUTIVA A INSTITUIÇÃO 

Evidenciando a necessidade de estimular os enfermeiros a realizar a SAE, 

elaborou-se em conjunto com o setor de tecnologia de informação e a gerência de 

enfermagem uma educação continuada quanto ao tema da SAE no sistema 

PROAMB®.  

Esta atividade complementar para a devolutiva a instituição pesquisada, iniciou-

se com a explanação do sistema PROAMB® aos enfermeiros, discussão sobre a SAE 

e apresentação dos resultados desta pesquisa. Foram demonstrados através das 

imagens a seguir as etapas disponíveis no prontuário eletrônico. 

Imagem 1 – PROAMB® para anotação dos sinais vitais em prontuário eletrônico da instituição 

Fonte: Sistema PROAMB® (2021). 

Ao iniciar o programa PROAMB® com usuário e senha o colaborador inicia o 

processo de triagem do paciente inserindo no sistema os dados de sinais vitais 

conforme imagem 1. Após confirmação passa para a segunda etapa identificada na 

aba como classificação de risco, imagem 2. 
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Imagem 2 - PROAMB® para classificação de risco em prontuário eletrônico da instituição 

 

Fonte: Sistema PROAMB® (2021). 

Durante o acolhimento e classificação de risco, o enfermeiro deverá 

selecionar a cor correspondente com a gravidade do paciente, além de descrever um 

breve histórico de enfermagem. Na imagem 3, 4 e 5 esta demostrado as demais 

etapas da SAE. 

Imagem 3 - PROAMB® para anotação dos diagnósticos de enfermagem em prontuário eletrônico da 

instituição
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Fonte: Sistema PROAMB® (2021). 

 

Imagem 4 - PROAMB® para anotação da prescrição de enfermagem em prontuário eletrônico da 

instituição 

 

Fonte: Sistema PROAMB® (2021). 

Imagem 5 - PROAMB® para anotação da evolução em prontuário eletrônico da instituição 

 

 

Fonte: Sistema PROAMB® (2021). 
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E por fim na realização desta educação continuada, alguns enfermeiros 

relataram a falta de conhecimento do sistema PROAMB®. 

Imagem 06 – Educação continuada do PROAMB® para enfermeiros em prontuário eletrônico da 

instituição 

 

Fonte: O autor (2021). 
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