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REGISTROS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE OCUPACIONAL: ELEMENTOS DO CUIDADO 

AMBULATORIAL. Vanessa Menezes Catalan, Carla Patrícia Almeida de Oliveira Stüker, Denise 

Tolfo Silveira (orient.) (UFRGS). 

Os sistemas de informação são instrumentos usados para processar os dados e produzir a informação. Sendo o 

cuidado, o foco de atenção da enfermagem, seus profissionais são responsáveis pela produção e gerenciamento de 

informações que influenciam direta e indiretamente a qualidade e o resultado dos serviços prestados. Assim, o 

presente trabalho tem como objetivo identificar os elementos do cuidado de enfermagem presentes na consulta de 

enfermagem em saúde ocupacional do ambulatório do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Trata-se de um 

estudo descritivo retrospectivo com dados ainda parciais que foram categorizados e tratados pelo Excel e SPSS para 

análise descritiva (freqüência e percentuais). No estudo foram selecionados 106 prontuários, nos quais foram 

identificados 777 registros de enfermagem. Os dados mais freqüentes dos elementos da saúde ocupacional, foram 
“situação atual do trabalho” (25, 2%), “tipo de atividade atual” (20, 8%), “sintomas da doença atual” (86, 5%) e 

“tratamento atual” (63, 3%). Os elementos de diagnóstico de enfermagem estavam presentes em 92, 3%. Dentre as 

intervenções de enfermagem, foram encontrados dados de “orientações para a melhoria da informação sobre o 

processo da doença ou dano e para o autocuidado” (95, 4%), dados de “orientações sobre educação em saúde” – 

alimentares (56, 6%) e atividade física (35, 7%) – dados de “orientações sobre o atendimento às medidas de 

promoção, proteção e reabilitação ocupacional” (35, 5%). Os dados parciais apresentados permitem considerar que a 

falta de dados específicos na enfermagem e a falha no registro da documentação de enfermagem nos achados deste 

estudo podem estar relacionadas à falha dos profissionais em acordar um conjunto de dados claro, definido, validado, 

confiável e padronizado para inclusão. 
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