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INTRODUÇÃO:

Para que as ações de enfermagem sejam tomadas,
elas devem ser baseadas em conhecimentos
científicos, intensificação do pensamento crítico e
raciocínio clínico. Entre os enfermeiros, esta
qualificação se evidencia através da aplicação da
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)
utilizando-se o método denominado “Processo de
Enfermagem (PE)”(1-3).

O exame físico, integrante da etapa inicial do
processo de enfermagem, requer competências
técnicas e científicas, sendo de grande relevância
para conhecer as condições do cliente (avaliação),
detectar suas necessidades (diagnóstico) e prescrever
a assistência de enfermagem (intervenção)(4).

As ações de enfermagem que se evidenciam e
entram em prática no exame físico, proporcionam
associação entre sinais e sintomas e a vivência do
sujeito em seu contexto social, permitindo sua
realização considerando as múltiplas nuances
humanas e seu contexto(5).

Em meio a vivência acadêmica, é possível observar
na prática a dificuldade dos enfermeiros em realizar
regularmente os registros dos atendimentos de
enfermagem na sala de emergência devido ao extenso
processo de trabalho. A não realização ou a
realização inadequada dos registros de atendimentos
de pacientes em unidades de emergência dificultam a
assistência de enfermagem individualizada,
planejamento e implementação de ações efetivas,
causando falhas de comunicação durante a atenção
multidisciplinar.

Deste modo, no âmbito da saúde, para garantir a
qualidade do cuidado, o enfermeiro necessita atuar
com base em fatos e dados levantados a partir da
realidade vivida. Conforme resultados verificados
em trabalho de Iniciação Científica PIBIC realizado
em 2020-21, identificou-se a necessidade de criação
de um novo modelo de instrumento para registro do
exame físico, visto que o atual modelo está

desatualizado, complexo, fragmentado, prolongando
o tempo de preenchimento e as falhas no registro.

A criação de um instrumento atualizado, centrado e
direcionado para o registro adequado das ações de
enfermagem aos pacientes atendidos na sala de
emergência da unidade de emergência referenciada
contribuirá para o desenvolvimento e aprimoramento
do Processo de Enfermagem voltado às
especificidades desta unidade.
METODOLOGIA:

Para validação dos conteúdos do instrumento, foi
selecionada a técnica Delphi, uma ferramenta
sistematizada que busca o consenso de juízes
avaliadores ou especialistas em determinado
tema/evento/fenômeno para validação(6).

Segundo a técnica, para a validação dos itens
devem ser incluídos no mínimo de cinco e o máximo
de dez profissionais experts na área e vinculados ao
cenário do estudo. Assim, após aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa da Unicamp, reconhecido pelo
Conselho Nacional de Ética em Pesquisa e
autorização pela instituição com assinatura do
responsável local em que ocorreram a coleta de
dados, concordaram em participar desta etapa seis
enfermeiros unidade de Emergência Referenciada
(UER) do Hospital de Clínicas da UNICAMP para
compor a avaliação especializada.
A avaliação foi feita a partir da aplicação de um
questionário buscando o feedback de cada
especialista. A validação dos itens abrangeram
questões relacionadas aos conteúdos, aparência,
clareza/compreensão e objetividade dos itens a serem
inseridos. Para a confirmação da validação dos
conteúdos pelos juízes, os conteúdos foram
associados ao método de escalonamento de Likert(7) e
em seguida foi calculado o percentual de
concordância parcial e o índice de validade de
conteúdo (IVC).

A pesquisa respeitou os princípios éticos adotados
em pesquisas que envolvem seres humanos,
conforme Resolução CNS n.º 466/12(6) e aprovado
sob o parecer número 5.075.811 em três (3) de
novembro de 2021 sem necessidade de apreciação da
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CONEP.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 6 enfermeiros avaliadores que fizeram parte da
pesquisa, 5 são do sexo feminino (83,3%) e 1 são do
sexo masculino (16,7%). Quanto à experiência na
área, todos são da Unidade de Emergência
Referenciada do HC UNICAMP.

Na avaliação de conteúdo do instrumento, foram
avaliados os itens referente às seções de: I.
Identificação, II. Procedência, III. Queixa Principal,
IV. Exame Físico (avaliação neurológica, avaliação
respiratória, avaliação cardiovascular, avaliação
abdominal), V. Exames Laboratoriais, VI. Parada
Cardiorrespiratória, VII.
Hemoderivados/Hemocomponentes, VIII. Condutas
na Sala de Emergência, IX. Destino e X. Assinatura
se estão adequados às ações que se pretende registrar.

Por meio do cálculo do índice de validade de
conteúdo, a concordância para cada seção e item do
instrumento como um todo foi ponderada como
aceitável, com o valor mínimo de 80%. o Quadro 2
apresenta os percentuais de acordo com as respostas e
a Taxa de Concordância de cada item avaliado.

Quadro 2 - Média de percentuais das respostas dos
juízes na avaliação dos itens de cada seção.

Seção Índice de
Validade de
Conteúdo

(IVC)

I. Identificação 97,6%

II. Procedência 97,2%

III. Queixa Principal 98,8%

IV. Exame Físico (avaliação
neurológica)

100%

IV. Exame Físico (avaliação
respiratória)

96,6%

IV. Exame Físico (avaliação
cardiovascular)

100%

IV. Exame Físico (avaliação
abdominal)

87,4%

V. Exames Laboratoriais 72,2%

VI. Parada Cardiorrespiratória 100%

VII. Hemoderivados/
Hemocomponentes

100%

VIII. Condutas na Sala de
Emergência

95,2%

IX. Destino 92,8%

X. Assinatura 100%
Fonte: O Autor (2022).

Na análise do índice de validade, evidenciou-se
uma porcentagem de concordância inferior a 80%
entre os itens da seção VI. Exames Laboratoriais:
Tubo EDTA (66,7%), Tubo Citrato de Sódio (66,7%),
Tubo Sorologia (66,7%) e Urina URI/URO (66,7%).
Repetem-se a menor concordância também para
avaliação dos itens das seções IV. Exame Físico
Abdominal e IX. Destino, seguido pela seção VIII.
Condutas na Sala de Emergência respectivamente.

Observa-se que nos itens I. Identificação, II.
Procedência, III. Sinais e Sintomas, IV. Exame Físico
Respiratório há discordância de apenas 1 item em
cada seção, garantindo IVC em quase 100% do
conteúdo. Evidencia-se também que a porcentagem
de maior concordância foi entre os itens das seções
IV. Exame Físico Neurológico e Cardiovascular, VII.
Hemoderivados/Hemocomponentes, IX. Parada
Cardiorrespiratória e X. Assinatura todos com IVC
total em 100%.

Na avaliação das sessões, além das perguntas
objetivas foram disponibilizados campos para
sugestões e/ou comentários relacionados ao conteúdo
e a objetividade dos itens a serem inseridos no
instrumento. Foi realizado uma análise dessas
sugestões, sendo as principais: esclarecer itens e
redigi-los novamente; junção de itens para deixar
mais objetivo e inserção de alguns itens para
complementar informações, conforme feedback.

Os itens que apresentaram maior número de
sugestões para modificação foram os das seções V
por três avaliadores, seguidos pelas seções II, III e VI
por dois enfermeiros avaliadores cada. Pode-se
observar também que a seção II foi a que mais
recebeu sugestões de alterações, com quatro
sugestões ao todo.

Por meio de um instrumento de registro
sistematizado, claro, objetivo e validado é possível
avaliar a qualidade do cuidado, o que foi viabilizado
por esta pesquisa. Nesta perspectiva, o instrumento
contém categorias de itens que se destinam a
realização do registro das informações da assistência
de enfermagem realizada ao paciente em sala de
emergência.

A construção deste instrumento considerou o
entendimento de que ele deve constituir um roteiro
atualizado, centrado e direcionado para registro

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2



adequado dos pacientes atendidos na sala de
emergência da unidade de emergência referenciada.
O instrumento deve ser significativo para o
enfermeiro e para o paciente, viabilizando o cuidado
profissional da enfermagem.

Especificamente, a coleta de dados tem por
finalidade identificar os problemas reais ou
potenciais do paciente, oferecendo subsídio ao
planejamento dos cuidados para que a assistência seja
voltada às necessidades identificadas na vítima,
prevenindo as possíveis complicações.

O instrumento considera o registro de dados
relacionados à identificação do paciente,
procedência, queixa principal, avaliação neurológica,
respiratória, cardiovascular e abdominal, bem como
aqueles referentes à identificação da assistência e do
atendimento hospitalar recebido pela vítima. Esses
dados são apresentados detalhadamente conforme
constam no instrumento (Apêndice 1).

Na seção de registro dos dados de identificação é
solicitado o preenchimento do nome do paciente, data
de nascimento, pré-matrícula e/ou HC, sexo, data e
horário da admissão. Esses dados são os primeiros
que devem ser registrados, por isso estão na parte
superior do instrumento (figura 1).
Figura 1 - Dados de identificação

Fonte: O Autor (2022)
No espaço referente à procedência são oferecidas

alternativas de transporte que podem ter sido
utilizadas pelo paciente no pré-hospitalar, garantindo
a sua chegada até o hospital. As opções são: SAMU;
Corpo de Bombeiros; Helicóptero Águia; Veículo
Policial, Demanda Espontânea e outros. Também
existe um espaço para preenchimento do uso ou não
do colar cervical e da prancha rígida (figura 2).
Figura 2 - Dados de Procedência do Paciente

Fonte: O Autor (2022)
A parte sobre queixa principal prevê que seja

informado na admissão o motivo principal que levou
a internação. Trata-se de uma informação muito
importante para que o profissional compreenda o
quadro clínico do paciente, realize um exame físico
objetivo e direcionado, planejando uma assistência de
enfermagem coerente com a real situação (figura 3).
Figura 3 -  Queixa Principal do Paciente

Fonte: O Autor (2022)
Com a avaliação neurológica realizada pelo

enfermeiro, o mesmo poderá informar aos outros
profissionais o nível de consciência do paciente. O
instrumento apresenta a escala de coma de Glasgow

para a qual deve ser somado e registrado os valores
correspondentes à condição do paciente. A avaliação
das pupilas é outro aspecto relevante e que contempla
esta parte do instrumento proposto. São apresentadas
condições distintas (isocóricas, anisocóricas, miose,
midríase) para que o enfermeiro ao avaliar o paciente
por meio do exame físico das pupilas, possa
identificá-las e, assim, assinalar com um X aquela
que melhor caracteriza a situação da vítima (figura
4).
Figura 4 - Exame Físico Neurológico

Fonte: O Autor (2022)
Nesta parte do instrumento referente ao exame do

aparelho respiratório/oxigenação, devem ser
registrados dados da avaliação ventilatória (ausculta
pulmonar) realizada pelo enfermeiro. A observação
do padrão respiratório é extremamente necessária,
pois a anóxia consequente é fator de agravamento do
comprometimento encefálico e da hipertensão
intracraniana(8) (figura 5).
Figura 5 - Exame Físico Respiratório

Fonte: O Autor (2022)
A avaliação cardiovascular realizada pelo

enfermeiro, garante além do conhecimento adequado
do funcionamento cardíaco aliado com a correta
interpretação de seus sinais fornece um grande
aparato diagnóstico capaz de guiar o raciocínio
clínico diante de determinado quadro do paciente.
Deve-se registrar os dados referentes ao aparelho
circulatório, métodos e locais de acessos venosos e
medicações utilizadas por via endovenosa (figura 6).
Figura 6 - Exame Físico Cardiovascular

Fonte: O Autor (2022)
Nesta parte do instrumento referente ao exame

abdominal, devem ser registrados dados inspeção,
ausculta e palpação abdominal realizada pelo
enfermeiro. Além de fornecer espaço para registro de
informações sobre possíveis drenos utilizados (figura
7).
Figura 7 - Exame Físico Abdominal

Fonte: O Autor (2022)
Também há no instrumento, local para o registro

dos hemocomponentes e hemoderivados infundidos
pré ou durante o atendimento na sala de emergência,
contendo a quantidade, o número de identificação da
bolsa e a sua validade, informações que devem ser
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corretamente conferidas pelo enfermeiro para
garantir qualidade e segurança em sua administração.
Logo após, há um espaço em forma de check-list
referente à coleta sanguínea para que seja assinalado
com um X aquela que melhor caracteriza a coleta
realizada, forma de apresentação seguida conforme
sugestão dos enfermeiros avaliadores participantes do
estudo (figura 8).
Figura 8 - Hemocomponentes, Hemoderivados e Coleta
Sanguínea.

Fonte: O Autor (2022)
É comum os pacientes atendidos na sala de
emergência receberem algum tipo de procedimento,
como por exemplo nos casos de parada
cardiorrespiratória (PCR). Por isso, nesta parte do
instrumento são oferecidas alternativas para que o
enfermeiro assinale dados sobre o atendimento à
PCR e outros procedimentos realizados, como:
entubação; suporte de oxigênio; drenagem de tórax;
sondagem nasoentérica ou nasogástrica; cateterismo
de demora; eletrocardiograma e exames de imagem
(figura 9).
Figura 9 - Atendimento a Parada Cardiorrespiratória e as
condutas em sala de emergência.

Fonte: O Autor (2022)
Na parte final do instrumento o enfermeiro deve

registrar qual o destino do paciente após o
atendimento na sala de emergência. Ao profissional
são apresentadas as opções para assinalar: Centro
Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva, Enfermaria,
Sala de Observação da unidade de emergência, Alas
amarela, laranja, verde e azul de internação da
unidade de emergência e óbito. Ao término do
preenchimento do instrumento o enfermeiro deve
assiná-lo, incluindo o número do seu registro
profissional, bem como também o técnico de
enfermagem que realizou o atendimento (figura 10).
Figura 10 - Destino do paciente e assinatura profissional

Fonte: O Autor (2022)
Pode-se concluir que foi atingido o objetivo do

estudo uma vez que foi elaborado um instrumento de
registro que, na prática diária do enfermeiro, poderá
facilitar as anotações dos dados assistenciais,
melhorando os registros na sala de emergência da
unidade de emergência referenciada do Hospital de
Clínicas da UNICAMP, que serão anexados no
prontuário dos pacientes, e qualificando a assistência
e a gestão do cuidado. Além disso, acredita-se que o
instrumento contribuirá para o reconhecimento do
enfermeiro e valorização do seu papel profissional.

CONCLUSÕES:

Diante dos dados apresentados deste estudo, é
possível realizar uma reflexão acerca da importância
da realização do registro do exame físico realizados
pelos enfermeiros durante o cuidado ao paciente, bem
como da necessidade de implementação e
qualificação dos mesmos, pois constituem a base para
as demais etapas do PE.

A construção deste instrumento considerou o
entendimento de que ele deve constituir um roteiro
atualizado, centrado e direcionado para registro
adequado dos pacientes atendidos na sala de
emergência da unidade de emergência referenciada.
O instrumento deve ser significativo para o
enfermeiro e para o paciente, possibilitando
estabelecer os diagnósticos e intervenções de
enfermagem e viabilizando o cuidado profissional de
enfermagem.

Acredita-se que por meio de um instrumento de
registro sistematizado, claro, objetivo e validado seja
possível avaliar a qualidade do cuidado, para assim,
realizar mudanças necessárias ao processo de
trabalho(9), o que foi viabilizado por esta pesquisa.
Nesta perspectiva, o instrumento contém categorias
de itens que se destinam a realização do registro das
informações da assistência de enfermagem realizada
ao paciente em sala de emergência.

Desta maneira, torna-se necessário repensar as
práticas de enfermagem quanto ao registro do exame
físico, sendo fundamentado por conhecimentos
básicos e essenciais. Assim, novas propostas
estratégicas para modificar esta realidade precisam
ser pensadas e discutidas, seja por meio de cursos de
extensão, aprimoramento, capacitações em serviço,
grupos de discussão sobre os registros de
enfermagem e/ou incentivos institucionais.
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