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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Levando em consideração a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde que ressalta como ponto fundamental, considerar as necessidades de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores frente às necessidades de saúde das pessoas e 

populações. (BRASIL et al., 2009), a importância da aprendizagem significativa que é o 

potencial da educação como processo emancipatório, na interface com os movimentos 

sociais, capaz de transformar a realidade, (NIDECK; QUEIROZ, 2015) e os avanços 

tecnológicos disponíveis na atualidade, surge a necessidade de metodologias de ensino 

inovadoras e adaptadas ao atual estilo de vida da população, dentre elas, a possibilidade 

do ensino não presencial (e-learning) como instrumento para o alcance desses objetivos. 

De acordo com Moran (2010), um dos modelos atuais mais interessantes de 

ensinar é concentrar no ambiente virtual informações básicas e deixar para a sala de aula 

as atividades mais criativas e supervisionadas, combinando aprendizagem por desafios, 

problemas reais, jogos, e assim os alunos aprendem fazendo e aprendem juntos de 

maneira colaborativa. 

As oportunidades competitivas e inovadoras relacionadas ao desenvolvimento 

profissional por meio de educação à distância em ambiente e-learning quando aliadas a 

momentos de construção coletiva, troca de informações e experiências práticas podem 

contribuir nas práticas educativas em ambientes corporativos. Dentro dessa abordagem 

ensino híbrido é uma metodologia de aprendizagem que envolve a interação entre 

atividades presenciais e não presenciais, utilizando recursos tecnológicos e momentos 

de encontros presenciais que favorecem a construção coletiva, práticas inovadoras e 

facilitam o processo de ensino-aprendizagem, sendo assim uma boa estratégia a ser 

utilizada nas organizações. 

É uma ferramenta que pode ser utilizada para solucionar a barreira do tempo e 

promover a interação e colaboração nos processos de aprendizagem presencial e como 

metodologia de ensino, além de ser uma possibilidade de promover aprendizagem 

significativa no ambiente corporativo por meio de capacitações que demandem um 

momento presencial com menor duração por terem em momento prévio (online) o 

conteúdo teórico. (MORAN, 2010) 

O ensino híbrido foi objeto de pesquisa que resultou na dissertação do mestrado 

do Programa de Ensino de Ciências da Saúde - modalidade Profissional do Centro de 
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Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde - CEDESS da Universidade Federal de 

São Paulo – UNIFESP, intitulado: O ensino híbrido na educação permanente em saúde: 

a experiência de um curso sobre evolução de enfermagem. 

Este estudo teve como objetivo, analisar a experiência de um curso sobre 

evolução de enfermagem, realizado no formato de ensino híbrido e sua contribuição 

para a Educação Permanente em Saúde. Este curso foi especificamente, realizado para 

os enfermeiros, devido o fato do processo de enfermagem ser privativo a estes e 

procurou relacionar os resultados obtidos com o ensino híbrido à melhoria da qualidade 

do desempenho desses profissionais.  

Foi um estudo documental e de campo, descritivo e exploratório, com 

abordagem quanti-qualitativa utilizando tanto a triangulação de métodos, quanto a de 

dados, sobre um curso desenvolvido em formato de ensino híbrido referente a uma das 

etapas do processo de enfermagem, denominada “evolução de enfermagem” realizada 

em um hospital privado.  

Nesse estudo a aprendizagem se mostrou eficaz em curto, médio e longo prazo, 

resultando assim, na transformação das práticas, melhoria de indicadores assistenciais e 

consequentemente contribuindo para o crescimento profissional, organizacional e da 

qualidade na assistência ao paciente. As melhorias identificadas foram relacionadas às 

competências de gerenciamento de riscos assistenciais, tomada de decisão, raciocínio 

clínico, administração e gerenciamento de tempo.  

Embora o estudo, evidenciou que o ensino híbrido é capaz de desenvolver 

competências e melhorar o desempenho profissional, para que as ações de educação 

sejam significativas e com características de educação permanente em saúde, o uso de 

metodologia adequadas e o planejamento didático devem ser valorizados. 

Para um planejamento adequado de ações educativas em formato de ensino que 

envolva o uso de tecnologias, deve ser elaborado um projeto pedagógico, chamado de 

Design Instrucional (DI), que em sua tradução literal, significa: design = planejamento e 

instrucional remetendo à ideia de ensino, ou seja, planejar as situações de ensino que 

irão favorecer a aprendizagem.  

Filatro (2008) define DI como o planejamento, o desenvolvimento e a utilização 

sistemática de métodos, técnicas e atividades de ensino para projetos educacionais 

apoiados por tecnologias.  

Um dos modelos de produção de DI mais conhecido e usado é o ADDIE, que é 

um modelo que promove o desenvolvimento do curso em 5 fases contribuindo para as 



3 
 

 
 

decisões a serem tomadas. As fases, são representadas por siglas que significam “A” 

Analysis, “D” Design, “D” Development, “I” Implementation, “E” Evaluation, 

correspondendo em português a: Análise, Planejamento, Desenvolvimento, Implantação 

e Avaliação. (SENAC, 2015) 

Portanto, o produto da dissertação “O ensino híbrido na educação permanente 

em saúde: a experiência de um curso sobre evolução de enfermagem” é um relato do 

Design instrucional desse curso, planejado no modelo ADDIE que servirá de base para a 

construção de demais cursos no formato de ensino híbrido, contribuindo assim para a 

promoção de ações de educação permanente em saúde. 
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2. O CURSO 

  

O curso contou com dois módulos, sendo o primeiro online e o segundo presencial, 

sendo que no módulo online, o planejamento didático favoreceu momentos de 

aprendizagem autogerida utilizando material auto instrucional  com questões de 

múltipla escolha (ANEXO 1) em formato de estudo dirigido, enquanto que no 

presencial, a aprendizagem foi construída de forma coletiva, utilizando o estudo de caso 

(ANEXO 2).  

De acordo com Anastasiou (2003), o estudo dirigido é uma estratégia de ensino 

que prevê atividades individualizadas ou grupais que podem partir da realidade vivida 

dos alunos. A partir de uma leitura individual ou um roteiro elaborado pelo professor, o 

aluno deve resolver questões e situações-problema, e dessa forma, a reflexão e o 

posicionamento crítico dos estudantes são favorecidas. 

A abordagem de ensino foi a análise do comportamento (behaviorista), visto que 

trouxe a apresentação das informações de forma textual, linear e apresentnado em 

ordem crescente de dificuldade, no qual o aluno lia as informações de um pequeno 

texto, praticava o uso da informação nos exercícios e conferia os acertos imediatamente, 

ocorrendo a aprendizagem pela repetição, pelo exercício de pequenas habilidades 

mediante o reforço dos acertos. (SENAC, 2015)  

No módulo presencial, o estudo de caso é uma estratégia de ensino que demanda 

uma análise minuciosa e objetiva de uma situação real do cotidiano dos participantes, 

onde o professor desempenha um papel de orientador na construção do conhecimento 

individual ou coletivo e capaz de promover uma aprendizagem significativa. 

(ANASTASIOU, 2003)  
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3. O AMBIENTE VIRTUAL 

 

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) de escolha para a realização do 

curso foi o Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment), que é 

uma plataforma de aprendizagem a distância composta por um software livre. A 

capacitação foi desenvolvida em um site que hospedava tal plataforma de forma gratuita 

e de livre acesso, localizado no endereço eletrônico: http://www.aprenderlivre.com.br. 

Esse AVA disponibilizava meios para configurações, customizações e instalações de 

plug-ins facilitando assim o acompanhamento das atividades dos participantes através 

de relatórios gerados pelo sistema, objetivos de aprendizagem, estratégias pedagógicas e 

recursos avaliativos que foram utilizados no e-learning. (SENAC, 2015) 

Para as atividades de estudo dirigido e teste de conhecimentoo, o ambiente foi 

configurado de modo a permitir que o participante realizasse quantas tentativas fossem 

necessárias até que se obtenhivesse a resposta correta, obtendo feedbacks automáticos 

quando resposta correta ou não.  

A avaliação de desempenho e aprendizagem dos participantes se dará pela 

participação nos fóruns de discussão das atividades propostas e pelos resultados obtidos 

com as respostas ao questionário com uma sequência lógica estabelecida em que o 

aluno deverá tomar decisões adequadas a coincidir com os resultados pré-estabelecidos 

e com questões de complexidade crescentes relacionadas ao tema “evolução de 

enfermagem”. O contato com o professor (tutor) se dará nos fóruns de discussão ou via 

e-mail no próprio ambiente virtual de aprendizagem. 

 

 

3.1 Projeto ADDIE 

 

3.1.1 Fase 1 - Análise 

Nessa fase é importante considerar a identificação de necessidades de 

aprendizagem, definição de objetivos instrucionais, caracterização dos alunos e 

instituição onde será realizada a ação educativa, metodologia e possíveis 

limitações.(SENAC, 2015) Para o desenvolvimento desse curso, na fase de análise, 

conforme demonstrado no QUADRO  1,  foi realizado a identificação do público alvo, 

tema a ser desenvolvido, meta equivalente ao objetivo geral do curso, características da 
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instituição em que o curso foi realizado, a abordagem utilizada sendo equivalente a 

metodologia e recursos didáticos para o alcance do objetivo do curso e referencial 

teórico que serviu de base para desenvovimento do tema. 

 

Quadro 1: Projeto ADDIE – fase análise 

Projeto: Curso sobre evolução de enfermagem Ensino híbrido Data: 10/01/2016 

Responsável pelo projeto: Adriana da Silva  

ANÁLISE 

Questões Predições 

Público alvo Enfermeiros dos setores de pronto socorro adulto e infantil, clínica médica adulto e infantil e unidades 

de terapia intensiva adulto e infantil. 

Tema Evolução de enfermagem: fase que correspondente a avaliação do enfermeiro sobre os resultados 

obtidos referentes a assistência de enfermagem no período de 24 horas. 

Meta Promover a qualidade nas evoluções de enfermagem. 

Instituição Hospital Privado em São Bernardo do Campo que possui prontuário eletrônico do paciente em sistema 

informatizado de informações (Tasy). 

Abordagem Ensino híbrido: 

Módulo I On-line - aula e-learning com os conceitos teóricos que envolvem a evolução de enfermagem 

na SAE contendo textos em formato de estudos de casos baseados na prática do dia-a-dia a serem 

analisados pelos participantes em ambiente virtual de aprendizagem; 

Módulo II Presencial – prática em grupo de uma evolução de enfermagem seguindo um roteiro 

desenvolvido pelo GSAE. Nesse encontro era estimulada a discussão sobre o conteúdo aprendido no 

módulo On-line e sobre a prática realizada baseada em um estudo de caso. 

Referencial 

teórico 

BARROS, A. L. B. L. de et al. Processo de Enfermagem: guia para a prática. COREN-SP. 2015 

RIBEIRO, J. C.; RUOFF, A. B.; BAPTISTA, C. L. B. M. Informatização da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem: avanços na gestão do cuidado. Acesso em: 10/01/2016. Disponível 

em:<file://10.38.0.47/dados/edcontinuada/GSAE/Bibliografia/SAE%20tasy.pdf>> 

Sistematização da assistência de enfermagem. Acesso em 01/10/2016. Disponível em: 

ABENFO/SP. ALBUQUERQUE, R. S. Sistematização da assistência em enfermagem. Acesso em: 

10/01/2016. Disponível em: <<file://10.38.0.47/dados/edcontinuada/GSAE/Bibliografia/sae.pdf>> 

PROTOCOLO DE DOCUMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM – EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM 

(documento institucional) 

MANUAL DO GESAE - NORMATIVAS PARA A REALIZAÇÃO DA SAE (documentação institucional) 

Fonte: Elaborado pela autora. São Paulo, 2016. 

 

file://///10.38.0.47/dados/edcontinuada/GSAE/Bibliografia/SAE%20tasy.pdf
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3.1.2 Fase 2 - Planejamento 

 

O curso foi planejado conforme análise da fase anterior e com o objetivo de ensino 

de orientar  os profissionais enfermeiros sobre a qualidade nos registros das evoluções 

de enfermagem, foi realizado para todos os enfermeiros das unidades de internação 

(clínica médica-cirúrgica adulto e pediátrica) e tereapia intensiva (adulto e pediátrica), 

tendo em vista desenvolver as competências de raciocínio clíncio e autonomia para a 

tomada de decisões, conforme plano de aula no QUADRO 2.  

A escolha pelo formato de ensino híbrido levou em consideração a análise do 

contexto de trabalho na área de enfermagem, que tem a demanda de sobrecarga de 

trabalho e necessidade de capacitações em curto espaço de tempo devido o fato da 

assistência ao paciente ser desenvolvida em 24 horas dificultando assim a participação 

da equipe em treinamentos que demandem maior tempo. Sendo assim, o primeiro 

módulo teve duração de 60 minutos e, o segundo módulo (presencial) mais 60 minutos, 

totalizando, 120 minutos. 

 

Quadro 2: Plano de aula – curso de evolução de enfermagem                                                                                                                                

Plano de aula Evolução de enfermagem 

Objetivo geral: Orientar sobre a qualidade nas evoluções de enfermagem 

Objetivo 

específico: 

Orientar os enfermeiros sobre o conteúdo necessário para que a 

evolução de enfermagem seja feita com qualidade 

Público Alvo: Enfermeiros das Unidades de Internação e Terapia intensiva 

Competências a 

serem 

desenvolvidas: 

Raciocínio clínico - Habilidade cognitiva sobre conceitos e objetivos da 

realização da evolução de enfermagem 

Autonomia para a tomada de decisões - Habilidade cognitiva e prática 

no desenvolvimento da evolução de enfermagem 

Metodologia: 
Módulo I - aula e-learning com textos em formato de estudo de caso  

Módulo II – prática colaborativa. 

Resultados 

Esperados: 

Adesão ás boas práticas para a realização da evolução de enfermagem 

conforme definições do COREN. 

Efetivação da 

capacitação: 

Acompanhamento do gestor e da qualidade nos indicadores 

relacionados a qualidade nos registros das evoluções de enfermagem 

Carga horária 60 minutos cada módulo – Carga horária total 120 minutos 

Período Janeiro a março de 2016 

Fonte: Elaborado pela autora. São Paulo, 2015. 
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Nessa fase do planejamento, além do plano de aula, foi realizado o design do 

curso especificando como cada etapa seria desenvolvida, relacionando os objetivos de 

aprendizagem ou competências, atividades, ferramentas e conteúdos a serem 

trabalhados, gerando assim o design do curso, ou seja, a matriz do desenho instrucional 

confome apresentado no QUADRO 3.  

Na matriz de desenho instrucional, podemos identificar todas as atividades a 

serem realizadas fornecendo dados precisos sobre o que deverá ser desenhado e 

desenvolvido para que possa ser implementado ou publicado para o uso, fornecendo 

informações sobre conteúdos, tecnologias, mídias e demais informações que possam 

garantir o desenvolvimento do curso de forma organizada e otimizada. (SENAC, 2015) 

 

Quadro 3: Matriz de desenho do curso de evolução de enfermagem 

DESIGN DO CURSO 

Unidades Módulo I – on line Módulo II - presencial 

Objetivos Raciocínio clínico - Habilidade 

cognitiva sobre conceitos e objetivos 

da realização da evolução de 

enfermagem 

 

Autonomia para a tomada de decisões - 

Habilidade cognitiva e prática no 

desenvolvimento da evolução de 

enfermagem 

Papéis Estimular a comunicação dos 

participantes do curso no fórum de 

discussão, promovendo a troca de ideias 

e construção coletiva. 

 

Estimular a discussão coletiva de um estudo de 

caso e construção de uma evolução de 

enfermagem elaborada pelos participantes do 

curso. 

Atividades Estudo dirigido sobre evolução de 

enfermagem  em formato de 

questionário (aprendizagem auto gerida) 

Estudo de caso para discussão e construção em 

grupo de uma evolução de enfermagem. 

 

Duração e 

período 

Previsão de 30 minutos até tempo livre 

(conforme ritmo de aprendizagem de 

cada participante)  

Previsão de 30 minutos 
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Ferramentas Espaço virtual - Ambiente virtual de 

aprendizagem (Moodle – disponível em: 

http://www.aprenderlivre.com.br) 

Fórum de discussão – (atividade 

assíncrona) 

Questionário com feed back automático 

Espaço físico: sala de aula do setor de 

Educação Continuada 

Data Show para apresentação do estudo de 

caso. 

Flip chart para alinhamento das ideias 

colocadas pelo grupo. 

Conteúdos Textos com material produtivo 

participativo apresentado em word e 

power point. 

 

Cases baseados em casos reais onde 

houve falha no acionamento do 

Protocolo para discussão em Fórum no 

Ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA). 

Dados baseados em um paciente real 

internado no setor de Unidade de terapia 

intensiva adulto.  

Avaliação Fórum café: A avaliação diagnóstica não 

contará pontos para o aluno, servirá 

para compreensão sobre o 

conhecimento com AVA do público-alvo 

e possíveis adequações as atividades 

propostas durante a atividade e-

learning. 

 

Fórum de dúvidas: Avaliação formativa - 

Participação no fórum durante a 

realização do módulo online do curso.  

 

Questionário: Avaliação Somativa - 

Questionário com uma sequência lógica 

estabelecida em que o aluno deverá 

tomar decisões adequadas a coincidir 

com os resultados pré-estabelecidos e 

com questões de complexidade  

crescentes relacionadas ao tema 

Evolução de enfermagem. 

Avaliação Formativa – participação na 

discussão sobre o conteúdo aprendido no 

momento on-line, construção coletiva de um 

texto de evolução de enfermagem baseado em 

dados reais de um paciente não identificado. 

Os participantes deveriam seguir critérios 

aprendidos no módulo online que compõem 

uma evolução de enfermagem que demonstre 

qualidade na assistência de enfermagem. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. São Paulo, 2015. 
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3.1.3 Fase 3 - Desenvolvimento 

 

Nessa fase todo o planejamento e design instrucional realizado nas fases anteriores 

foram concretizados, e serão aqui detalhado. 

O módulo I – online iniciou com um tutorial sobre a forma de navegação no curso 

orientando os participantes a acessarem primeiramente o fórum de discussão, a fim de 

promover a troca de ideias sobre o tema “evolução de enfermagem” e assim criar um 

ambiente de interação entre os participantes, ilustrados na FIGURA 1. 

  

Figura 1: Fórum de discussões de ideias 

 

 

 

 

Fonte: Ambiente virtual de aprendizagem Aprender Livre. São Paulo, 2017. 

 

Nesse fórum o tutor era responsável por provocar os participantes estimulando a 

comunicação, promovendo a troca de ideias e construção coletiva da aprendizagem.   

Ainda nesse tutorial, era disponibilizado links para acesso a todo material teórico do 

curso, contendo os conceitos sobre evolução de enfermagem, conforme ilustrado na 

FIGURA 2.  

 

Figura 2: Links para o conteúdo teórico – estudo dirigido e material complementar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Ambiente virtual de aprendizagem Aprender Livre. São Paulo, 2017. 
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Dentre esses materiais, o estudo dirigido (FIGURA 3) era um conteúdo obrigatório 

para a conclusão desse módulo, que contava também com material complementar que, 

apesar de não terem sua leitura obrigatória, serviram como referência para o 

planejamento e desenvolvimento de todo o curso, além de ser fonte para ampliar o 

conhecimento respeitando as características e necessidades individuais de cada 

participante. 

 

Figura 3: Estudo dirigido 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Ambiente virtual de aprendizagem Aprender Livre. São Paulo, 2017. 

 

A linguagem utilizada no estudo dirigido foi técnica devido às características da 

própria área da saúde e considerada como a melhor forma de abordagem por aproximar 

o conteúdo da vivencia do cotidiano dos participantes favorecendo assim a 

aprendizagem significativa. 

Por contar com modelos de textos extraídos de evoluções de enfermagem reais 

do cotidiano dos profissionais enfermeiros, o  julgamento clínico nas tomadas de 

decisão foi favorecido, principalmente porque após a leitura de cada texto, o 

participante deveria escolher uma resposta relacionado ao conteúdo recém estudado no 

texto (FIGURA 4), ocorrendo feedbacks automáticos (FIGURAS 5 e 6) que 

despertavam sentimentos de satisfação, em caso de respostas corretas, ou desafiadores, 

em caso de respostas erradas, sempre com a possibilidade de realizar novamente 

quantas tentativas fossem necessárias até a compreensão total da resposta correta. 

A cada trecho de estudo dirigido uma pergunta era associada em formato de 

questões de múltipla escolha, elaborado com base nos conceitos revisados da taxonomia 

de Bloom que avalia a aprendizagem conforme níveis que vão do básico ao global. 

(ANDERSON et al, 2001) 
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Figura 4: Trecho de estudo dirigido mais pergunta associada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Ambiente virtual de aprendizagem Aprender Livre. São Paulo, 2017. 

 

Figura 5: Exemplo de feecback automático positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Ambiente virtual de aprendizagem Aprender Livre. São Paulo, 2017. 

 

Figura 6: Exemplo de feecback automático negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Ambiente virtual de aprendizagem Aprender Livre. São Paulo, 2017. 
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No nível básico da taxonomia de Bloom verifica-se o conhecimento e a 

compreensão, ou seja, se o aluno é capaz de recordar ou reconhecer informações, ideias, 

e princípios na forma aproximada em que foram aprendidos; e sobre a capacidade do 

aluno em traduzir, compreender ou interpretar informações com base em conhecimentos 

prévios. (ANDERSON et al, 2001) 

No nível Intermediário verifica-se a aplicação do conteúdo e a análise, ou seja, se o 

aluno seleciona, transfere, usa dados e princípios para completar um problema ou tarefa 

com um mínimo de supervisão; e da capacidade do aluno em distinguir, classificar, 

relacionar pressupostos, hipóteses, evidências ou estruturas de uma declaração ou 

questão. No nível Global a aprendizagem desenvolvida já possui uma complexidade 

maior pois verifica-se a capacidade de síntese e de avaliação, ou seja, se aluno é capaz 

de criar, integrar e combinar ideias num produto, plano ou proposta, novos para ele; e 

quanto a sua capacidade crítico-reflexiva. 

No módulo presencial, a utilização do estudo de caso possibilitou avaliar 

competências, conceitos e aplicações reguladas e mobilizadas por atividade de 

comunicação significativa ou de situações-problema. No ambiente corporativo a 

avaliação por competências está ligada ao plano de carreira do funcionário e a forma de 

avaliação predominante é a formativa, que na opinião de Bloom (1975) busca identificar 

deficiências e orientar a organização do ensino-aprendizagem em etapas posteriores, 

com uma forma de aprendizagem corretiva ou terapêutica. 

Segundo Berbel (2011), o estudo de caso estimula o estudante a analisar problemas 

e a tomar decisões, utilizando situações propostas baseadas em casos reais ou fictícios, 

em que os alunos devem utilizar conceitos já estudados para pensar em sua solução. 

Dessa forma, foi escolhido um paciente fictício apresentando sinais e sintomas 

característicos com seu diagnóstico e com riscos assistenciais que deveriam ser 

identificados pelos participantes, com base nesses dados deveria ser construída em uma 

prática grupal, uma evolução de enfermagem conforme critérios considerados como 

itens de qualidade na assistência de enfermagem, seguindo um roteiro de auditoria 

(ANEXO 3)  desenvolvido pelo GESAE, que teve seus conceitos aprendidos no módulo 

I online e orientados por um manual fornecido no encontro presencial (ANEXO 4). 

Nesse encontro, o professor estimulava a discussão sobre o conteúdo aprendido no 

módulo online e orientava a prática realizada baseada em estudo de caso. 
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3.1.4 Fase 4 – Implementação  

 

Para o andamento desse curso, a equipe técnica de trabalho  foi constituída por duas 

enfermeiras de Educação Continuada, sendo uma a Designer Instrucional, autora da 

dissertação do mestrado profissional, e outra, a Conteudista, tendo ainda o apoio de dois 

técnicos de informática que atuam na instituição dando suporte a realização do projeto, 

disponibilizando links para acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. O conteúdo 

surgiu da construção coletiva dos enfermeiros, membros do grupo de estudos sobre a 

sistematização da assistência de enfermagem atuantes na própria instituição que serviu 

de cenário para essa ação educativa, apoiados pelas enfermeiras do setor de educação 

continuada. 

Quanto à equipe pedagógica, as enfermeiras de educação continuada 

desempenharam multifunção, desenvolvendo atividades na equipe técnica, na equipe 

pedagógica como educadoras/tutoras e na equipe administrativa como responsáveis pelo 

funcionamento do curso. Considerando ainda, como parte da equipe  administrativa , a 

gerência de enfermagem, diretor clínico e diretor administrativo que apoiaram o projeto 

(FIGURA 7). 

Figura 7: Equipe de projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Elaborado pela autora. São Paulo, 2015. 
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3.1.5 Fase 5 – Avaliação  

 

A fase da avaliação foi realizada com o objetivo de buscar a melhoria do processo 

de desenvolvimento do curso, análise dos pontos fortes e fracos para a contribuição do 

aprimoramento das ações educativas, além da avaliação da aprendizagem em curto 

prazo.  

Os recursos midiáticos do módulo online do curso, como textos e hipertextos 

contendo referencias bibliográficas possibilitam a aprofundamento no tema e 

possibilidade de nivelamento do conhecimento conforme necessidades individuais e 

respeitando o tempo de aprendizagem de cada participante. 

Apesar do aspecto positivo desses recursos midiáticos, a disponibilização no 

ambiente virtual de vídeos ou animações poderiam contribuir ainda mais com os 

diferentes estilos de aprendizagem, no entanto houve uma limitação na utilização dos 

recursos devido às características da instituição onde o curso foi disponibilizado 

relacionadas ao suporte tecnológico e capacidade de internet. 

O módulo online ainda apresentou uma característica positiva quanto a sua 

capacidade de volatilidade ao conteúdo proposto, por ser suscetível a 

alterações/atualizações ao longo do tempo e possibilidade de reutilização em períodos 

diferentes, além de possibilitar a interação entre os participantes, que, sob a mediação 

do tutor, utilizaram a atividade proposta no fórum de discussão promovendo conexões e 

relatos de experiências anteriores que se relacionaram ao tema do curso, usando assim, 

o espaço virtual para multidiálogos que seriam relacionadas posteriormente no módulo 

presencial. 

Quanto a avaliação da aprendizagem dos alunos, partindo-se da ideia de que em um 

processo educativo avaliar não se resume a classificar os estudantes em “aprovado ou 

reprovado” (LUCKESI, 2005), nem tampouco numa ferramenta que oferece apenas 

informações acerca dos estudantes, encontra-se três tipos de avaliação, a diagnóstica, 

somativa e formativa. 

Os recursos avaliativos utilizados nesse curso contemplaram as formas de avaliação 

diagnóstica, formativa e somativa baseadas nas competências planejadas e 
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desenvolvidas, tendo seus critérios de avaliação e pontuação atribuída a cada atividade 

proposta conforme ilustrado no QUADRO 4. 

Quadro 4: Critérios de avaliação do Curso (módulos on line e presencial) 

Módulos Competências a 

serem 

desenvolvidas 

Instrumentos de 

Avaliação 

Critérios para avaliação Pontuação 

 

O
n

 l
in

e
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raciocínio 

clínico - 

Habilidade 

cognitiva sobre 

conceitos e 

objetivos da 

realização da 

evolução de 

enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórum de 

dúvidas 

(avaliação 

diagnóstica e 

formativa) 

  

Os alunos postam suas dúvidas 

ou sugestões para contribuírem 

com a qualidade na evolução de 

enfermagem. 

O professor/tutor acompanha as 

atividades de aprendizagem, 

interação entre os participantes 

mediando o processo de 

capacitação enviando 

mensagens ao alunos conforme 

dúvidas apresentadas, 

provocando e incentivando a 

troca de ideias. 

0 - ausência de participação;  

1 – Pouca participação ou 

empobrecida, sem comentários ou 

relações entre teoria e prática; 

2 – Boa participação com relações 

entre teoria e prática, mas sem 

incorporação da discussão de outros 

participantes; 

3 – Excelente participação, 

contribuindo com exemplos ou 

clarificando as ideias facilitando na 

construção coletiva da aprendizagem 

 

 

Prova de 

múltipla escolha 

(avaliação 

somativa) 

 

Questionário com 5 perguntas 

relacionadas ao estudo dirigido, 

e um momento de aprendizagem 

que avaliaria a capacidade de 

síntese e avaliação dos 

participante. 

 

0 – nenhuma resposta correta. 

1 – 1 resposta correta. 

2 – 2 respostas corretas. 

3 – 3 respostas corretas.  

4 - 4  respostas corretas. 

5 – 5 respostas corretas. 

Momento de aprendizagem valendo 5 

pontos conforme quantidade de itens 

avaliados pelos participantes. 

 

P
re

se
n

ci
a

l 

Autonomia para 

a tomada de 

decisões - 

Habilidade 

cognitiva e 

prática no 

desenvolvimento 

da evolução de 

enfermagem 

 

 

Estudo de Caso 

(avaliação  

 

Realizar discussão de estudo de 

caso proposto presencialmente. 

0 - ausência de participação;  

1 – Boa participação; 

 2 – Excelente participação, 

contribuindo com exemplos ou 

clarificando as ideias facilitando na 

construção coletiva da aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pela autora. São Paulo, 2016. 
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De acordo com Meneguel e Kreisch (2009) as avaliações diagnósticas são 

conduzidas com o propósito de identificar fraquezas e potencialidades dos estudantes, 

com o intuito de direcionar futuras estratégias ao professor e ao aluno. Na avaliação 

somativa os resultados planejados são verificados ao final do processo de ensino e de 

aprendizagem objetivando se a meta foi alcançada. Já a avaliação formativa acontecesse 

ao longo de todo o processo e visa fornecer aos alunos um feedback de seus progressos 

e necessidades de melhoria. 

Após a leitura de cada trecho do estudo dirigido, os participantes deveriam 

responder a questões relacionadas escolhendo uma alternativa correta de forma a  

reforçar o conhecimento recém adquirido e assim, validar  a aprendizagem. Além disso, 

havia um “momento de aprendizagem”, onde o participante relembraria os conceitos até 

ali aprendidos e deveria realizar a auditoria, ou seja, a avaliação da qualidade de uma 

evolução de enfermagem idêntica a de sua prática cotidiana e assim demonstrar sua 

capacidade de aprendizagem em um nível de maior complexidade. 

A equipe de projeto possuia formação específica que atenderam às competências 

necessárias tanto para o desenvolvimento do curso no módulo online, quanto no módulo 

presencial. Apesar dessa ter sido a primeira experiência prática com o desenvolvimento 

de cursos no formato de ensino híbrido, os objetivos do curso foram atingidos, pois 

promoveu a aprendizagem significativa, construção coletiva do conhecimento e mostrou 

a transformação das práticas dos profissionais que participaram desse curso.  
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CONCLUSÃO 

 

O design instrucional do curso sobre evolução de enfermagem em formato de 

ensino híbrido foi desenvolvido como produto da tese de mestrado do Programa de 

Ensino de Ciências da Saúde - modalidade Profissional do Centro de Desenvolvimento 

do Ensino Superior em Saúde - CEDESS da Universidade Federal de São Paulo - 

UNIFESP, sendo assim foi possível verificar a contribuição que a pesquisa científica e a 

busca pelo aprofundamento do conhecimento sobre a atuação profissional pode trazer 

para a própria prática do pesquisador.  

Durante o desenvolvimento desse produto, o que mais chamou a atenção foi a 

importância que a fase de planejamento do projeto tem para o alcance dos objetivos 

propostos de forma que a eficácia das ações de ensino-aprendizagem sejam alcançadas e  

que a educação em ambiente virtual exerça sua função principal que é proporcionar a 

aprendizagem ativa com instrumentos capazes de facilitar esse processo.  

A maior dificuldade foi quanto ao suporte tecnológico e capacidade de internet 

que impediram que outras fontes de mídia, como vídeos ou animações, contribuíssem 

para diversificar e enriquecer as diferentes formas de aprendizagem. Além disso, a fase 

de desenvolvimento demandou grande esforço por parte da autora do curso, visto que a 

instituição que serviu como cenário dessa ação educativa, ainda não tinha vivenciado 

experiências anteriores com ensino online e portanto não pode contar com suporte 

especializado, no entanto, essa experiência pôde mostrar uma possibilidade a mais de 

desenvolver aprendizagem significativa baseada em tecnologias. 

A conclusão da dissertação do mestrado identificou melhorias relacionadas às 

competências de gerenciamento de riscos assistenciais, tomada de decisão, raciocínio 

clínico, administração e gerenciamento de tempo.  E ainda mostrou que o ensino híbrido 

é capaz de desenvolver uma aprendizagem eficaz, a curto, médio e longo prazo, embora 

para o desenvolvimento de um curso que resulte na transformação das práticas, seja ele 

online, presencial ou híbrido, exige um planejamento estruturado e sistematizado, com 

métodos, técnicas e atividades de ensino capazes de  garantir a qualidade de todo o 

processo formativo e promoção de aprendizagens efetivas. 
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ANEXO 1 – Questões do estudo dirigido 

1 - A SAE (Sistematização da Assistência de enfermagem) foi desenvolvida como método 

específico para a abordagem científica ou solução de problemas práticos da assistência de 

enfermagem. Ela é a base da organização do trabalho profissional e da operacionalização do 

Processo de Enfermagem (COFEN, 2009) . Suas etapas envolvem a fase de Investigação, 

Diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação.  Relacione as etapas da SAE com as 

ações de enfermagem a serem realizadas em cada uma delas. 

1. Implementação 

2. Planejamento 

3. Avaliação 

4. Diagnóstico de enfermagem 

5. Investigação 

 

a) Evolução de enfermagem 

b) Prescrição de enfermagem 

c) Julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais 

d) Prescrição de enfermagem 

e) Coleta de dados (exame físico e histórico de enfermagem) 

 

2 - Os riscos assistenciais aumentam a vulnerabilidade de um paciente a um evento adverso, 

portanto devem ser gerenciados pelos enfermeiros e registrados em evolução, como por 

exemplo, o risco de infecção relacionado a procedimentos invasivos (sonda vesical de demora, 

tubo endotraqueal, acesso venoso central). Dados que demonstram a qualidade no registro de 

dispositivos invasivos devem conter: Localização do dispositivo; Data de inserção; Aspecto da 

inserção; Data de conectores (para cateteres centrais) e Cobertura utilizada. 

Com base nas informações do texto, analise os trechos das evoluções de enfermagem abaixo e 

classifique como "Conforme" ou "Não conforme" caso os dados registrados pelo enfermeiro 

estejam completos ou não. 

Evolução: Mantendo Gastrostomia recebendo dieta a 12ml/h.  
(     ) conforme      (     ) não conforme 
 

Evolução: Ap. Urinário: Cateter Vesical de Demora 
Calibre: ____16_______ Data sondagem: 04/12/2015 Fixação adequada: ( x ) Sim (..) não 
Indicação de permanência: (x )sim Paciente crítico   (..) não  
(     ) conforme      (    ) não conforme 
 

Evolução: Mantém PICC em MSD em veia basílica, (Punção: 10/11; Conectores: 10/11), 

salinizado, sem sinais flogísticos, ocluido com tegaderm, com CHG (curativo: 13/11), óstio 

visível, limpo e seco. 

(    ) conforme      (     ) não conforme 
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3 - A Evolução de enfermagem é o registro feito pelo enfermeiros após a avaliação do estado 

geral do paciente. É um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de 

mudanças nas respostas do indivíduo, da família ou da comunidade em um dado momento; 

para determinar se as intervenções/atividades de enfermagem alcançaram o resultado 

esperado, bem como a necessidade de mudanças ou adaptações, se os resultados não foram 

alcançados ou se novos dados foram evidenciados. (COFEN, 2000) Com base nesse conceito 

assinale a alternativa correta sobre o que deve constar nesse importante registro de 

enfermagem. 

Escolha uma: 

a. Deve constar os dados da árvore do exame físico gerada automaticamente pelo 
sistema Tasy, não sendo necessário acrescentar mais dados. 

b. Problemas abordados nas últimas 24 horas e novos identificados e o resumo do estado 
hemodinâmico do paciente nas últimas 24 horas 

c. Dados coletados no exame físico do dia, e queixas do paciente como por exemplo dor, 
porém sem a necessidade de descrever a conduta do enfermeiro. 

d. A evolução de enfermagem deve conter os dados brutos referentes os cuidados e 
procedimentos realizados no momento da assistência de enfermagem, não havendo 
necessidade de serem analisados. 

 

4 - Segundo Campedelli (1989) a evolução de enfermagem deve ser realizada diariamente ou 

antes na vigência de alterações no estado do paciente. Nela deve constar os problemas 

prioritários para assistência de enfermagem a ser prestada nas próximas 24 horas, e seu 

registro deve refletir os resultados obtidos nas 24 horas antecedentes.  Em uma auditoria do 

GSAE (Grupo de Sistematização da Assistência de Enfermagem) do nosso hospital observou-se 

que em apenas 33% das evoluções de enfermagem diárias, os dados registrados abordavam os 

resultados e problemas das últimas 24 horas. 

Agora você é o auditor! 

Avalie os trechos das evolução de enfermagem a seguir e selecione o trecho que reflete a 

avaliação das últimas 24 horas do paciente. 

Escolha uma: 

a. Admissão proveniente do PSA por cefaleia refratária, antecedente ansiedade e 
esofagite, nega alergias, ansioso, realizou rnm cranio, avp em mse sem flogismo, óstio 
visível filme transparente, segue com controle da dor. 

b. cliente com TOT em vm, sem sedação, com abertura ocular espontanea, mas não 
respondendo a estímulos dolorosos, em repouso no leito com grades elevadas. Ao 
exame:ac: ritmo sinusal, pulsos filiformes e perfusão periférica regular. ap: mv+ com 
ausculta diminuída em bases e roncos discretos. 

c. Abdome globoso, indolor, RHA+, refere melhora da aceitação da dieta oferecida, 
glicemias com melhora variando de 117 a 203 mg/dl. 
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5 - Para a organização dos dados e avaliação criteriosa do enfermeiro no planejamento da 

assistência é necessário desenvolver o raciocínio clínico que é o processo de aplicação do 

conhecimento e da perícia junto a uma situação clínica para o desenvolvimento de uma 

proposta de solução. A qualidade da assistência pode ser facilitada com o uso do Prontuário 

Eletrônico, mas depende do "componente humano", de competências intelectuais, 

interpessoais e técnicas do enfermeiro. Os cuidados planejados e executados precisam estar 

registrados para evidenciar a qualidade da assistência de enfermagem. 

Dentro desse contexto selecione a frase que possibilita que o enfermeiro desenvolva o registro 

de uma evolução de enfermagem com qualidade. 

Escolha uma: 

a. A utilização de texto padrão por check-list no Sistema Tasy é garantia de qualidade por 
contemplar todos os itens obrigatórios em uma evolução de enfermagem e agilizar o 
tempo gasto com os registros de enfermagem trazendo mais qualidade para o momento 
assistencial. 

b. Um sistema informatizado que dispense a necessidade de julgamento clínico por parte 
do enfermeiro. 

c. Percepção, atenção, comunicação efetiva, julgamento , interpretação e análise dos 
dados obtidos. 

 

MOMENTO DE APRENDIZAGEM: 

Resumindo... 

No conteúdo estudado até esse momento você pode observar que a evolução de 
enfermagem deve contemplar os dados referentes às últimas 24 horas do paciente e os 
achados no exame físico do dia. Sendo assim deve conter: 

 Um resumo sucinto da evolução e prescrição de enfermagem do dia anterior, da 
anotação de enfermagem do período entre a última prescrição e a que está sendo 
elaborada, 

 Um resumo sucinto da evolução e prescrição médica, pedidos e resultados de 
exames laboratoriais, complementares e interconsultas. 

 Os dados do exame físico do momento.  

A Evolução deve contemplar ainda os problemas de enfermagem levantados relacionados 
aos riscos assistenciais e as medidas preventivas adotadas. No entanto, se essas medidas 
estiverem previamente prescritas pelo enfermeiro na Prescrição de enfermagem, elas 
poderão ser evidenciadas no registro da evolução de enfermagem escrevendo a seguinte 
frase: 

"Todas as medidas preventivas referentes aos riscos assistenciais estão 
implementadas" 

Pensando em todos os itens importantes que devem estar presentes na evolução de 
enfermagem e na melhoria da qualidade dos registros do nosso Hospital, o GSAE 
elaborou um instrumento de auditoria para avaliar a qualidade dos nossos registros de 
enfermagem.  
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O GESAE ainda está elaborando um texto padrão norteador para o enfermeiro realizar um 
registro descritivo seguindo o modelo por sistemas avaliados e facilitando o Processo de 
enfermagem. 

Em breve você participará de uma capacitação para a utilização correta deste texto 
padrão: 

 

Agora veja o instrumento utilizado pelo GSAE nas auditorias e audite você mesmo uma 
evolução de enfermagem a seguir: 

Evolução de enfermagem: 
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Note que: analisando a evolução de enfermagem pelo instrumento de auditoria do GSAE 
conseguimos evidenciar que: 

 O registro do risco assistencial referente a Queda está conforme (C). 
 No item "Lesões de pele" não encontramos evidencia da avaliação do enfermeiro, 

ou seja o paciente pode tanto estar com a pele íntegra como ter alguma lesão não 
avaliada, logo o item está não conforme (NC). 

 No item "Flebite" é possível perceber que foi realizada a avaliação pelo enfermeiro 
e que o acesso está sem sinais flogísticos estando conforme (C). 

 No item "Broncoaspiração" como se trata de um paciente sem esse risco, a 
auditoria não se aplica (NA). 

 No item "Sondas, drenos e cateteres" todos os dados referentes aos cuidados 
necessários com o acesso venoso estão presentes na evolução do enfermeiro, 
tanto quanto ao aspecto, localização, data da punção e cobertura utilizada. 

 No item "Qualidade" observamos conformidade quanto ao relato de dor, embora o 
enfermeiro não relate o score e a conduta frente a dor. E em toda a anotação não 
foi possível verificar que o quadro do paciente foi avaliado nas 24 horas 
antecedentes, sendo, portanto considerado não conforme (NC). 

  

Lembre-se que: 

Quanto aos dispositivos (sondas/drenos e cateteres) os dados a seguir devem estar 
contemplados nos seus registros. 

 Localização 
 Data de inserção 
 Aspecto da inserção 
 Data de conectores (para cateteres centrais) 
 Cobertura utilizada 

Na evolução de todos os pacientes, com exceção dos sedados, deve haver o registro das 
queixas álgicas e a conduta que o enfermeiro teve frente a dor. 

A evolução de enfermagem deve conter o registro sucinto das últimas 24 horas 
antecedentes do período evoluído. 

Agora vamos voltar a prática? 

Chegou a hora de você auditar as evoluções de enfermagem com base no 
instrumento de avaliação elaborado pelo GSAE. 

 Boa sorte! 
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ANEXO 2 – Estudo de Caso – Módulo presencial  

 

ADMISSÃO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

18:15h Admitido nesta unidade proveniente da UTI HD: 8ºDIH politrauma + 5ºPO fratura de 

femur+ 5ºPO de metacarpo mão (D), comorbidades HAS, hipotiroidismo, nega alergia,  vindo 

de maca acompanhado da enfermagem, acomodado no leito, calmo, comunicativo, respirando 

em ar ambiente, acesso periferico em MSE sem sinais flogisticos, ostio visivel e pervio com 

tegaderm limpo e seco, mantendo tala gessada + enfaixamento em MSD, curativo em femur 

(D) com sujidade, realizo a troca do curativo em msd, observo FO limpa e seca , comunico ao 

colaborador do gesso e realizado nova tala gessada, sem queixas álgicas, aceitando bem a 

dieta, faz uso de fralda, acamado, com colchão piramidal, cama baixa, travada, grades 

elevadas, orientado a solicitar a enfermagem sempre que necessário, campainha ao alcance, 

sem acompanhante no momento, segue aos cuidados. 

 

Exame Físico: 

Bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos sem sopros 

Murmúrios Vesiculares presentes bilateralmente sem Ruídos Adventícios 

Ruídos hidroaéreos positivos. Abdomem globoso, indolor a palpação. 

Boa perfusão periférica em MMSS e MMII tala gessada em mão direita, força motora 

preservada em MSE, curativo em face lateral da coxa direita. Pele friável e íntegra. 

 

Dados Gerais 

Idade: 81 anos, comunicativo, refere dor às mobilizações, pouca aceitação alimentar e 

náuseas. Eliminações fisiológicas presentes em fralda (diurese e evacuação de aspecto 

normal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrição Médica 

Dramim B6 DL 10ml EV - S/N 

Novalgina 1g EV - 6/6 horas 

Pantocal 40mg EV - 1Xdia 

Dimorf 2mg EV – ACM 

Realizar curativo da FO em baixo da tala gessada 
diariamente (chamar técnico de gesso, para troca da 
tala).  
 

Diagnóstico Médico 

9°DI/HD: Politrauma por 

atropelamento/6ºPO de correção 

de fratura de metacarpo direito/ 

fêmur direito 
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ANEXO 3 – Check-list de auditoria da evolução de enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento C NC C NC C NC C NC NA C NC C NC

Legenda:

C = conforme

NC = não conforme

NA = não se aplica

Qualidade

DorBroncoaspiração
NA NCNA

Observações
Flebite

GESAE

CHECK-LIST DE AUDITORIA INTERNA

Setor:        _______________                                                            Auditor Responsável:_______________

DATA 

AUDITA

DA

PERÍODO 

AUDITADO

Evolução de 

enfermagem
24 h.

Sondas/drenos 

e cateteres
Riscos assistenciais 

NA NA
Lesões de PeleQueda

C
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ANEXO 4 – Manual do preenchimento da avaliação da evolução de enfermagem 

 

 

MANUAL DO PREENCHIMENTO DA AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM 

 

1. Riscos assistenciais 

Será avaliada a descrição das medidas de prevenção quando houver a presença dos riscos 

assistenciais apontados pela árvore gerada pelo exame físico (Morse, Braden e flebite) ou 

critérios de inclusão no protocolo de broncoaspiração. 

Será auditada a primeira evolução após 24 horas da internação na Unidade auditada e a partir 

do período (manhã, tarde, noturno impar e noturno par). 

 Conforme = quando houver o risco e a medida preventiva estiver no registro do 

documento na primeira evolução após 24 horas da internação. 

 Não conforme = quando houver o risco e as medidas preventivas não estiverem no 

registro do documento na primeira evolução após 24 horas da internação. 

 

Obs: Nos tópicos do item Riscos assistenciais considerar NA (Não aplicável) quando não houver 

o risco no paciente.  

Quanto ao tópico lesões de pele não havendo o risco assistencial deverá constar em registros 

nas evoluções de enfermagem pele íntegra, portanto não há a opção NA. 

 

2. Sondas, drenos e cateteres. 

Será avaliada a existência de sondas, drenos e cateteres relatados nas anotações de 

enfermagem do dia avaliado e seu registro na evolução de enfermagem da primeira evolução 

após 24 horas da internação.  Será considerado como “conforme” os registros que 

contemplarem a localização, data da inserção, data de conectores, aspecto da inserção quanto 

à presença ou não de sinais flogísticos e de sujidades, cobertura utilizada, volumes drenados 

nas 24 horas quando drenos e sondas e a descrição do procedimento de inserção e retirada 

dos dispositivos quando realizado pelo enfermeiro autor da evolução. 

 Conforme = quando todos os itens forem contemplados na evolução de enfermagem; 

  

 Localização 

 Data de inserção (exceto para drenos) 

 Aspecto da inserção  

 Data de conectores (para acesso venoso periférico) 

 Descrição do procedimento,  

 Cobertura utilizada, 
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 Não conforme = quando um dos itens não for contemplado na evolução de 

enfermagem. 

 

Obs.: Colocar em observações qual item não foi encontrado nos registros das evoluções de 

enfermagem. 

 

3. Avaliação 

Será avaliada a qualidade das evoluções quanto ao registro do conteúdo da evolução de 

enfermagem após as primeiras 24 horas de internação, contendo o resumo sucinto dos 

resultados dos cuidados prescritos e os problemas abordados nas 24 horas antecedentes e 

relato da presença ou ausência de dor. A escala terá os seguintes critérios: 

1. Refletir as 24 horas antecedentes. 

2. Registro de dor. 

 

 Conforme = quando contemplar os critérios: 

 Não conforme = quando não contemplar os critérios. 
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ANEXO 5 – Normativas para a realização da SAE 

NORMATIVAS PARA A REALIZAÇÃO DA SAE 
 

 

Sistematização da Assistência de Enfermagem 
 

 A SAE, como processo de trabalho para a equipe de Enfermagem, representa 

toda a ciência do trabalho do Enfermeiro, sendo fundamental diferencial entre este 

profissional e os demais profissionais que compõem a categoria profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A sua negação, implica em equiparar, rigorosamente, o trabalho do Enfermeiro 

ao do Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem, tendo como consequência, a exposição 

desta equipe às iatrogenias técnicas e ético profissionais, deixando o Enfermeiro, de 

assumir o papel que a Lei lhe determina como responsabilidade. 

 A SAE, quando devida e efetivamente incorporada ao trabalho do Enfermeiro, 

transforma-se em importante instrumento estatístico administrativo, técnico, cientifico e 

epidemiológico. 

 

Dentre as atribuições e competências relacionadas à Sistematização da 

Assistência de enfermagem, a evolução de enfermagem é privativa do enfermeiro, 

enquanto que a anotação pode ser realizada tanto pelo enfermeiro quanto pelo técnico 

de enfermagem. 

Na tabela abaixo você encontrará as diferenças entre anotação e evolução de 

enfermagem: 

 
Anotação Evolução 

Dados brutos Dados analisados 

Elaborada por toda equipe de 

enfermagem (enfermeira, 
técnico de enfermagem) 

Elaborada apenas pelo enfermeiro 

Referente a um momento Referente ao período de 24 horas 

Dados pontuais Dados processados e 
contextualizados 

Registra uma observação Registra a reflexão e analise de 
dados 

COREN-SP, 2011 

 

Instrumentos que compõem a Sistematização da Assistência de Enfermagem: 

 

 

• Consulta de Enfermagem 

 

 Compreende as fases de histórico (entrevista e exame físico), diagnostico, 
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prescrição e implementação da assistência e evolução de enfermagem. 

 

• Histórico 

 

 Finalidade: conhecer hábitos individuais do paciente que possam facilitar a 

adaptação do mesmo à unidade e ao tratamento, além de identificar os problemas 

passíveis de serem abordados nas intervenções de enfermagem. 

 

• Exame físico 

 

 Finalidade: levantamento de dados sobre o estado de saúde do paciente e 

anotação das anormalidades encontradas para ter subsídios para o diagnostico e 

posterior prescrição e evolução da Assistência de Enfermagem. 

 

• Diagnostico de Enfermagem 

 

 O enfermeiro após ter analisado os dados colhidos no histórico, identificara os 

problemas de Enfermagem. 

 

• Prescrição de Enfermagem 

 

É a determinação global da Assistência de Enfermagem que o paciente deve receber 

diante do diagnostico estabelecido. A prescrição de Enfermagem é o conjunto de 

medidas decididas pelo enfermeiro, que direciona e coordena a Assistência de 

Enfermagem ao paciente de forma individualizada e continua. 

 

• Evolução de Enfermagem 

 

 É o registro feito pelo Enfermeiro após a avaliação do estado geral do paciente. 

Desse registro devem constar os problemas novos identificados, um resumo sucinto em 

relação aos resultados dos cuidados prescritos e os problemas a serem abordados nas 24 

horas subsequentes. 

 

 

            O que anotar? 

 

 

 Admissão 

• Hora de admissão; 

• Condições de chegada (deambulando, em maca, cadeira de rodas, etc); 

• Anamnese (Hipótese diagnóstica, queixas relacionadas ao motivo da internação, 

antecedentes, comorbidades, alergias, terapia medicamentosa vigente, hábitos de vida 

como tabagismo, etilismo e uso recreativo de substancias psicoativas); 

• Dados relevantes exame físico (na SAE de admissão o exame físico deverá estar 

na íntegra no sistema TASY); 

• Procedimentos/cuidados realizados, conforme prescrição ou rotina institucional; 

• Orientações prestadas. 

 

  

Transferência de Setor 
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• Horário; 

• Motivo da transferência, dados relevantes as condições atuais do paciente e 

específicos (ex; medicações ou materiais especiais em uso); 

• Setor de destino e forma de transporte; 

• Procedimentos/cuidados realizados; 

• Queixas. 

 

 Alta 
• Horário; 

• Condições de saída; 

• Procedimentos/cuidados realizados; 

• Orientações prestadas; 

  

Importante!  

Registrar o horário real de saída do paciente e se saiu acompanhado. 

 

 Óbito 

• Horário; 

• Assistência prestada durante a constatação; 

• Identificação do médico que constatou; 

• Procedimento pós-morte, comunicação aos familiares; 

• Encaminhamento do corpo. 

 

  

 

Roteiro – Texto padrão de Evolução de  

Enfermagem no Sistema TASY. 

 

Com o objetivo de direcionar o registro da evolução de enfermagem de forma 

sistemática e ordenada minimizando a ocorrência de registros das informações de forma 

parcial e inverídica sobre a assistência prestada em conformidade a Resolução COFEN 

311/2007 do artigo 35 que trata das Proibições, o GESAE disponibilizou no Sistema 

TASY um texto padrão para a evolução de enfermagem no formato de roteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Texto padrão/Roteiro irá possibilitar ao enfermeiro a realização do registro 

descritivo facilitando o julgamento clínico e o registro completo das informações sobre 

a evolução das 24 horas do paciente.  O texto padrão favorece o registro de acordo com 

os achados no exame físico, riscos assistenciais e diagnósticos/evolução da doença. 

O que anotar em cada tópico do Texto Padrão/Roteiro: 
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1- Cabeçalho 

 

 Registrar o dia de internação;  

 Hipótese ou diagnóstico médico;  

 Se cirúrgico, qual o PO que se encontra. 

Ex: 79º DI/HD: tricoleucemia. 33º PO de biópsia óssea 

 

2- Ao exame: 

  

 Nível de consciência (sonolento, confuso, calmo, agitado, comunicativo, 

entubado, etc.); 

 Aspecto geral (corado, hidratado, desidratado, descorado, etc.); 

 Repouso (sono/repouso sim ou não referente às 24hs, se não, por quê?.) 

Ex: Calmo, comunicativo, corado, hidratado em repouso no leito, refere bom 

padrão de sono. 

 

3- AP – Pulmonar 

 

 Dados relevantes dos achados no exame físico;  

 Características do tipo e qualidade da respiração (ar ambiente, cateter de O2, 

ventilação mecânica);  

 Dados relacionados à respiração (dispneia aos esforços, uso de musculatura 

acessória). 

Ex: MV s RA, eupneico em a.a, no momento confortável. 

 

4- AC - Cardíaco 

 

 Dados relevantes dos achados no exame físico;  

 Estado hemodinâmico das últimas 24 horas (estável, ou se instável, mencionar a 

que dado dos sinais vitais: hipertenso, febril, taquicardico, etc.) 

 Dados relacionados ao sistema cardíaco (coloração da mucosa labial, perfusão, 

estase jugular, etc.). 

Ex: BRNF 2 ts/s, hemodinamicamente estável, afebril nas 24 horas. 

 

5- Digestório/Nutricional: 

  

 Dados relevantes dos achados no exame físico. 

 Aceitação alimentar, dieta via CNE, gastrostomia ou parenteral (inserindo 

velocidade na bomba de infusão, ml/horas), jejum (justificando o motivo), 

glicemias se em controle glicêmico (relatando a variação nas 24 horas) 

Ex: Abdomem globoso, indolor, RHA+, boa aceitação da dieta oferecida, 

glicemias com melhora (117-203mg/dl) 

 

6- Locomotor/MMSSII: 

  

 Força em MMSS e MMII, se paciente acamado ou deambulando, qualidade da 

marcha. 

 Mencionar sempre presença ou ausência de dor e conduta adotada, 

prescrita/orientada. 
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 Perfusão periférica. 

Ex: deambulando com auxílio de cadeira de banho e da enfermagem, 

secundário a dor lombar. Apresentando dor em região de joelhos e lombar, hoje 

mais recorrente tendo sido feita dose de resgate em prescrição médica, além de 

controle. Boa perfusão e pulsos presentes. 

 

 

7- Genito-urinário/eliminações fisiológicas: 

  

 Presença de diurese e evacuação no período das 24 horas, se ausentes, relatar a 

quantos dias; 

 Diurese espontânea ou mediante presença de algum dispositivo (CVD, ostomias, 

uso de fraldas). 

 Aspecto das eliminações. 

Ex: diurese presente em fralda, evacuação ausente há 1 dia. 

 

 

 

8- Sistema Tegumentar: 

  

 Relatar presença de pele íntegra se atentando ao risco de lesões direcionado pela 

escala de Braden e registrando as medidas preventivas adotadas; 

 Quando pele não íntegra: relatar local da lesão ou incisão cirúrgica, aspecto e 

medidas prescritas para o curativo, mesmo quando em acompanhamento pelo 

GEP, a evolução diária da lesão deve ser avaliada pelo enfermeiro da Unidade. 

Ex: Apresenta dermatite em região perianal em regressão, já avaliada pelo 

GEP, utilizando cavilon spray e dermodex. 

 

 

9- Dispositivos 
 

 Acesso venoso periférico – descrever óstio de inserção, aspecto do curativo, data 

da punção e local de inserção; 

 Acesso venoso central – descrever óstio de inserção, tipo e aspecto do curativo, 

data da punção, local de inserção, data dos conectores valvulados e indicação de 

permanência; 

 CNE/CNG – descrever data da passagem, marcação da fixação, narina inserida, 

(se estiver recebendo dieta relatar ml/h da infusão, se estiver aberta, descrever 

débito; se estiver fechada justificar o motivo); 

 Cateter Vesical de Demora – descrever data da passagem, calibre do cateter 

(caso seja maior que 16 justificar o motivo) e justificativa de permanência; 

 Ex: Cateter PICC em MSD, curativo do dia 04/11, discreta hiperemia em 

óstio e sujidade que não ultrapassa o CHG, sem calor, dor ou edema, 

conectores datados em 07/11. 

 

 

10- Gerenciamento de Riscos: Riscos assistenciais/Conduta do enfermeiro. 
 

 Assinalar com “X”, quais riscos assistenciais o paciente possui: 
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 ( ) Flebite, ( ) Queda, ( ) Lesões de pele, ( ) Broncoaspiração, ( ) ITU relacionada a 

CVD, ( ) IPCS relacionada a CVC, ( ) outros........ 

 Registrar quais medidas estão sendo utilizadas para cada um, ou usar o texto: 

“Implementado medidas para os riscos assistenciais relacionados“ desde que 

todas as medidas preventivas tenham sido prescritas na Prescrição de 

enfermagem. 

 Ex: (X) Queda 

Reforço a chamar sempre que necessário, deixo grades elevadas, cama baixa e 

travada, campainha próxima, reforço o risco de queda. Com acompanhante no 

quarto. 

Ou 

Implementado medidas para os riscos assistenciais relacionados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


