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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO: TEMPO DESPENDIDO POR ENFERMEIROS NA SUA 
IMPLEMENTAÇÃO. Camila Fraga Dutra, Ana Maria Muller de Magalhães, Isis Marques Severo, 

Beatriz Hoppen Mazui, Luciana Nabinger Menna Barreto, Melina Adriana Friedrich, Elenara Franzen, Rosmari 
Wittmann Vieira, Deise Vieira, Miriam de Abreu Almeida (orient.) (UFRGS). 
INTRODUÇÃO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), ou de Processo de Enfermagem (PE) é um 
processo lógico de tomada de decisões que estimula o raciocínio crítico do enfermeiro para a implementação de um 
plano de cuidados de enfermagem, visando atender as necessidades básicas do indivíduo. A SAE é constituída pelas 
etapas anamnese e exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição e evolução da assistência de enfermagem. 
OBJETIVO: Mensurar o tempo despendido pelos enfermeiros do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) na 
realização das etapas da SAE. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo observacional, exploratório e descritivo com 
metodologia quantitativa. Está sendo desenvolvido no HCPA. A amostra foi intencional, composta por enfermeiros 
de onze unidades dessa instituição. Foi elaborado um instrumento contendo as etapas da SAE, local para registro do 
tempo de sua realização, bem como o tempo de interrupção para realização de outras tarefas. A coleta dos dados está 
sendo realizada pelos pesquisadores e constitui-se de observação direta, prevista de fevereiro de 2008 a junho de 
2009, nos turnos manhã e tarde. O projeto foi aprovado pela Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem da 
UFRGS e pelo Comitê de Ética em Saúde do HCPA (Protocolo 07-598). Os enfermeiros são convidados a participar 
do estudo mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Espera-se obter dados objetivos do tempo que os enfermeiros utilizam no seu turno de trabalho para implementar a 
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SAE, e as suas interrupções. Possibilitando comparar o tempo despendido nessas atividades após a informatização de 
algumas etapas da SAE na instituição. Ainda, poderá auxiliar no planejamento de recursos humanos que 
proporcionem assistência qualificada aos pacientes. 
 




