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OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar a organização do trabalho em enfer-

magem, assim como as atribuições que competem

aos profi ssionais dessa área.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS 
PARA O CONTEÚDO
O estudo deste tema proporcionará a você:

1 identifi car como é a organização no

trabalho em enfermagem;

2 elaborar uma anotação de enfermagem.



COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM

1 colaborar no planejamento e na organização da

assistência de enfermagem;

2 executar o plano de cuidados de enfermagem em

conjunto com a equipe;

3 realizar o registro das observações e práticas que

constituem a assistência de enfermagem.
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PROFISSÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Observe a fi gura a seguir.

Você pode estar pensando em como é organizado o trabalho na enfermagem.

Será que é da mesma forma? Como surgiu a profi ssão de enfermagem? Não

se preocupe! Este tema é dedicado a esclarecer características do trabalho em

enfermagem e possibilitará a você esclarecer dúvidas com relação à profi ssão.

A institucionalização da enfermagem como profi ssão ocorreu em meados do

século XIX. Essa institucionalização da profi ssão foi caracterizada pela divisão

do trabalho na área de enfermagem, divisão essa que confi gura diversos agentes

da enfermagem.

No Brasil, a profi ssão de enfermagem surge em 1923, com a criação da Escola

de Enfermagem Anna Nery. As atividades de enfermagem foram divididas em

várias modalidades de trabalho auxiliar:

• técnico de enfermagem;

• auxiliar de enfermagem;

• parteira;

• atendente de enfermagem (hoje a categoria já

foi extinta). 

(Fonte: http://www.eean.ufrj.br/graduacao/profi ssaodeenferm
agem.htm)

Fonte: www.sxc.hu
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Ao enfermeiro cabem as atividades de ensino, supervisão e administração 

do cuidado de enfermagem. Para o pessoal auxiliar (técnico e auxiliar de 

enfermagem), as atividades de assistência ao paciente/cliente (MELO, 1986). 

O TRABALHO EM EQUIPE

As atividades executadas por todos os membros da equipe de enfermagem

são determinadas como trabalho de enfermagem e estão previstas no CÓDIGO 

D E DE O N T O L O G I A D E EN F E R M A G E M . Esse código defi ne as atividades que 

competem a cada membro da equipe de enfermagem, de acordo com seu

grau de formação.

Tais atribuições da equipe de enfermagem defi nidas pelo Código de Deontologia 

de Enfermagem devem ser voltadas para o desenvolvimento de ações que 

proporcionem maior segurança e conforto ao indivíduo, à família e à comunidade. 

Dentre elas, estão, especialmente:

• o acolhimento;

• a construção de vínculos;

• a negociação do cuidado;

• o esclarecimento.

�
� Um pouco da história da EEAN

cola de Enfermagem Anna Nery/EEAN da Universidade Federal do Rio A Es
aneiro/UFRJ foi a primeira escola de enfermagem no Brasil. Surgiu no de Ja
exto do movimento sanitarista brasileiro do início do século XX, sendo conte
da pelo Decreto ncriad 0 16.300, de 31 de dezembro de 1923, como Escola de 

Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde, denominada Escola de Enfer
Enfermeiras D. Ana Néri, pelo Decreto n0 17.268, de 31 de março de 1926, 
implantando a carreira de enfermagem – M O D E L O “NI G H T I N G A L E”  – em 
nível nacional.

Em 83 anos de existência, a Escola de Enfermagem Anna Nery registra 
um papel histórico-social de vanguarda, expansão e desenvolvimento da 
enfermagem brasileira.

(Fonte: http://www.eean.ufrj.br/sobre/sobre.htm)

Criado pela enfermeira 
inglesa Florence 
Nightingale (1820 
– 1910). No modelo
de "Nightingale", a
enfermeira é, sobretudo,
aquela que administra os
cuidados básicos ao doente.

(Adaptado de:
http://www.ensp.unl.pt/
lgraca/textos63.html)

MO D E L O 
“NI G H T I N G A L E”

Instituído em 1975 
pelo Conselho Federal 
de Enfermagem, hoje é 
conhecido como Código
de Ética dos Profi ssionais 
de Enfermagem,
aprovado pela Resolução 
COFEN 311/2007. Esse
código enumera deveres, 
responsabilidades,
proibições e penalidades 
a serem aplicadas nas
hipóteses de cometimento
de infrações por 
enfermeiros, bem como 
pelos demais profi ssionais
no exercício dos serviços 
de enfermagem. 

CÓ D I G O D E 
DE O N T O L O G I A D E 
EN F E R M A G E M

Fonte: www.sxc.hu
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Vamos conhecer o perfi l de cada um que compõe a equipe de enfermagem. Todos

os profi ssionais que a compõem passaram por um processo formal de aprendizado

e, ao término do curso, receberam um diploma documentando a titulação específi ca

referente aos conhecimentos adquiridos (MOREIRA & OGUISSO, 2005): 

1. Enfermeiro: profi ssional de nível superior, com curso de graduação,

duração média de quatro anos. É o chefe da equipe de enfermagem

responsável por todos os outros membros da equipe. Possui como

funções: planejamento, programação, execução e avaliação das ações de

enfermagem, inclusive pesquisa e docência de nível superior por meio de

cursos complementares de pós-graduação.

2. Técnico de Enfermagem: formação profi ssionalizante de nível médio, 

tendo como função básica “assistir ao enfermeiro no planejamento,

programação e prestação de cuidados integrais de enfermagem”.

3. Auxiliar de Enfermagem: preparado em cursos regulares ou supletivos em

nível de ensino fundamental ou ensino médio. Possui como competências:

observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas de enfermidade, bem

como prestar cuidados de higiene, conforto e tratamento simples, além

de auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem na prestação da

assistência de enfermagem.

4. A Parteira (profi ssional portadora de certifi cado expedido com base no

art. 1º do Decreto-lei 8.778/1946, observado o disposto na Lei no. 3.640/

1959) poderá:

• prestar cuidados à gestante e à

P A R T U R I E N T E ;

• assistir ao parto normal, inclusive em

domicílio;

• cuidar da P U É R P E R A e do recém-nascido. 
Fonte: www.sxc.hu 
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A mulher que está em 
trabalho de parto ou que 

acabou de parir.

PA R T U R I E N T E

Mulher que deu à luz há 
bem pouco tempo.

PU É R P E R A
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Para exercer qualquer atividade como profi ssional de enfermagem você deverá

conhecer a lei do exercício profi ssional.

A legislação que regulamenta o exercício profissional de enfermagem,

especialmente a Lei Federal no. 7.498/86 e o seu correspondente Decreto no.

94.406/87, estabelece as atribuições dos diferentes níveis de formação dos 

componentes da equipe de enfermagem (enfermeiro, técnico em enfermagem,

auxiliar de enfermagem e parteira).

�
� Parteiras

cursos de formação deOs c
eira não existem mais. par te
ue há é um programaO qu
Ministério da Saúdedo M

que capacita as par teirasque
tradicionais (também conhe-
cidas como comadres, madri-
nhas, mãezinhas), ou seja,
aquelas que já fazem partos em
regiões como Amazonas, norte
de Minas etc. Elas aprenderam
o ofício com outras parteiras 
(de mãe para fi lha; de avó para
neta) e acabam sendo as únicas
pessoas na região para assistir 
os partos.

��
�
Caso você queira conhecer um pouco mais sobre a legislação que regulamenta 
a profi ssão, acesse o site do Conselho Federal de Enfermagem:

http://www.portalcofen.gov.br/2007/materias.asp?ArticleID=22&sectionI
D=35

Veja a lei na íntegra!

Fonte: www.sxc.hu  
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A estrutura do serviço de enfermagem é rigidamente hierarquizada: o enfermeiro 

ostenta a posição de supervisor, cabendo aos demais elementos da equipe de

enfermagem a execução dos cuidados diretos ao paciente.
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Para trabalhar em equipe não basta que as pessoas estejam organizadas ou que

convivam num mesmo ambiente. Para se tornar uma equipe, é preciso que os

componentes tenham:

• organização; 

• interação;

• motivação; 

• coesão.
Fonte: www.sxc.hu  
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Fonte: www.sxc.hu 

Figura 3.1: No trabalho 
em enfermagem é muito 
importante o desenvolvi-

mento do espírito de 
equipe. O enfermeiro 

assume a maior posição 
na hierarquia, mas sempre 

trabalhando junto com 
os demais profi ssionais, 

visando ao bem-estar 
dos pacientes.
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Embora cada componente da equipe tenha atribuições diferentes, todos devem ser

valorizados igualmente, independentemente da atividade que realizam. Entende-

se como trabalho em equipe aquele realizado por um conjunto diversifi cado de

profi ssionais de diferentes áreas, e não o trabalho realizado individualmente

por cada um deles.

A principal diferença entre o trabalho em grupo e o trabalho em equipe é

que no trabalho em equipe há a defi nição da atuação de cada componente,

enquanto no trabalho em grupo há cooperativismo acentuado. Outra 

diferença é que no trabalho em equipe os componentes são escolhidos por

suas habilidades e competência, enquanto no trabalho em grupo os membros

são escolhidos por afi nidades pessoais.

Fonte: www.sxc.hu
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Vamos pensar um pouco: será que equip

e grupo signifi cam a mesma coisa? 
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Alguns fatores de característica individual podem facilitar o trabalho em equipe, 

como: 

• reconhecimento das próprias limitações;

• capacidade de interação com o outro;

• esforço para se alcançar os objetivos propostos;

• honestidade;

• cooperação entre os membros do grupo.

Há que se considerar, também, habilidades como:

• saber se comunicar;

• negociar no grupo;

• apresentar as próprias idéias;

• discutir;

• ser curioso;

• saber ouvir;

• valorizar a opinião dos membros do grupo;

• perceber como a diversidade de visões sobre um mesmo problema 

enriquece uma discussão.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.2: Cooperação
e capacidade de inte-
ração com o outro são 
características muito
importantes para a
realização do trabalho
em equipe.

Pe
n

n
y 

M
at

h
ew

s



               ·215·

Tema 3

e-Tec Brasil
Enfermagem

Esses são atributos indispensáveis para o processo do trabalho em equipe.

Outro aspecto importante é o planejamento. Quando várias pessoas trabalham

em conjunto, é natural que surja a tendência de se dispersarem. O planejamento

e a organização são ferramentas importantes para que o trabalho em equipe

seja efi ciente e efi caz.

Os benefícios advindos do trabalho em equipe são inúmeros. Além de

proporcionar maior aprendizado entre todos os membros e melhoria contínua

nas tarefas realizadas, causa a melhoria no clima entre os trabalhadores, o

aumento da coesão entre eles e a satisfação do paciente.

Como você pode observar, trabalhar em equipe não é fácil. Para que os serviços

de saúde obtenham efi ciência e efi cácia no trabalho em equipe, é preciso que

todos os envolvidos saibam trabalhar assim, compartilhando idéias e interagindo

com todos os membros.

Atividade 1
Atende ao Objetivo Específi co 1 e à Competência 1  .

A profi ssão de enfermagem foi reconhecida no Brasil em 1923. Cada profi ssional

que faz parte da equipe de enfermagem deve ter uma formação específi ca,

obedecendo à hierarquia entre cada nível.

A seguir, correlacione cada profi ssional da equipe de enfermagem à sua formação

específi ca.

Fonte: www.sxc.hu 

Figura 3.3: Se você não 
sabe para onde ir, nunca 

chegará a lugar algum. 
Por isso é importante 

planejar e ser organizado 
na realização do trabalho 

em equipe.
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(a) Técnico em Enfermagem

(b) Enfermeiro

(c) Parteira

(d) Auxiliar de Enfermagem

( ) Formação em nível superior, com curso de graduação.

( ) Formação profi ssionalizante de nível médio.

( ) Não há formação específi ca para esse profi ssional.

( ) Formação em cursos regulares ou supletivos de nível fundamental ou 

médio.

ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM

De maneira geral, tudo o que realizamos no serviço de enfermagem deve ser

registrado. Os registros da prática de enfermagem, caracterizados pelas anotações 

de enfermagem, antes de mais nada, têm a fi nalidade de comunicar e compartilhar 

informações relativas ao paciente que está sendo cuidado.

As anotações de enfermagem são todos

os registros das informações do paciente, 

que incluem as observações feitas sobre

o seu estado de saúde, as prescrições 

de enfermagem e sua implantação, 

a evolução de enfermagem (relato/

anotação da evolução do estado de 

saúde do cliente/paciente) e de outros 

cuidados, dentre eles a execução das 

prescrições médicas.

Essas anotações são meios valiosos de

informações e fornecem bases para direcionar a terapêutica, os cuidados e a

realização de novos diagnósticos (ANGERAMI, 1976; FERNANDES, 1981).

É o meio utilizado pela enfermagem para informar sobre a assistência prestada ao 

paciente e, como conseqüência, consiste em uma fonte disponível para a avaliação 

da efi ciência e efi cácia dessa assistência. Segundo Matsuda et al. (2008, s/p.): 

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.4: Em enferma-
gem é muito importante 
registrar todas as informa-
ções do paciente que está
sendo cuidado, pois elas 
são de extrema valia para
consultas posteriores.
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Os registros ou anotações de enfermagem consistem na forma de 
comunicação escrita de informações pertinentes ao cliente e aos seus 
cuidados. Entende-se que os registros são elementos imprescindíveis no 
processo de cuidado humano.

Os registros de enfermagem são constituídos por dois tipos de ações:

a. Evolução de enfermagem: de responsabilidade exclusiva do enfermeiro.

b. Anotação de enfermagem: de responsabilidade do técnico e/ou auxiliar

de enfermagem, destinado ao registro, em prontuário do paciente, dos

procedimentos e reações apresentados pelo paciente.

A evolução de enfermagem é feita a partir de uma avaliação com exame físico

do paciente baseada em protocolos. Já a anotação de enfermagem é feita a partir

de coleta de dados que o paciente informa ou o técnico/auxiliar de enfermagem

observa. A evolução é um procedimento de registro mais formal, que segue

protocolos estabelecidos; a anotação é um registro mais informal, baseado em

observações.

Outro recurso existente é o chamado livro de ocorrências do plantão. Nesse tipo

de registro, devem ser anotadas as I N T E R C O R R Ê N C I A S técnico-administrativas

do plantão ou alguma orientação ético-profi ssional do enfermeiro à equipe

de enfermagem, bem como informações sobre os pacientes que devem ser

transmitidas de um turno para outro.

Critérios para anotações de enfermagem

Durante seu trabalho como técnico em enfermagem, vários acontecimentos

deverão ser registrados. Assim, torna-se necessário que você considere alguns

aspectos fundamentais para descrever os dados relacionados com o paciente,

visando evitar falhas na comunicação, como:

• a anotação deve ser realizada imediatamente após a prestação do cuidado,

recebimento de informação ou observação de intercorrência;

• os fatos devem ser anotados com precisão e veracidade para evitar a

possibilidade de dupla interpretação. A omissão de dados ou o registro

errado demonstram inexatidão no atendimento ao paciente e no registro 

do atendimento;

• o registro deve estar devidamente identifi cado com dados do cliente ou

paciente, assim como data e hora;

Situações inesperadas ou 
de alerta que ocorrem 

durante o plantão.

IN T E R C O R R Ê N C I A S
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• todo registro deve ser conciso, objetivo e completo. Os dados devem

ser descritos do modo mais completo possível, o que inclui a defi nição 

de características como forma, tamanho, cor, textura e temperatura, de

acordo com o assunto a ser descrito;

• devem ser evitadas generalizações, inclusive termos vagos: bom, regular, 

comum, normal. Tais palavras levam a múltiplas interpretações, 

dependendo de quem está lendo o registro;

• deve-se evitar o uso de abreviaturas que impeçam a compreensão do que

foi anotado; elas podem ser eventualmente utilizadas, desde que seu uso

seja conhecido por todos que trabalham na instituição;

• a anotação deve ser feita de forma nítida, legível e a caneta, para não

haver possibilidade de que outras pessoas façam alterações no relato.

Além disso, o registro não deve conter rasuras;

• logo após a anotação, o profi ssional deve assinar seu nome e colocar seu

carimbo.

Agora você já sabe como anotar as informações. Será que tem mais alguma

dúvida?

Imagino que essas sejam suas grandes dúvidas, no momento. Vou ajudá-lo a

encontrar as respostas! Veja a tabela a seguir:

Fonte: www.sxc.hu
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O que devo anotar?

Quando devo anotar?
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Tabela 3.1: Anotações necessárias ao trabalho em enfermagem.

O que anotar

• informações subjetivas (baseadas na interpretação 

pessoal) e objetivas;

• problemas/preocupações do cliente;

• sinais/sintomas;

• eventos ou mudanças signifi cativas do estado de

saúde do cliente;

• cuidados prestados ao cliente;

• ação e efeito das intervenções de enfermagem.

Quando anotar • sempre que ações de cuidado forem executadas.

Onde anotar

• em impressos próprios, conforme modelo adotado

pelo serviço de enfermagem da instituição de

saúde em questão.

Quem deve anotar

• Enfermeiros;

• Técnicos de Enfermagem;

• Auxiliares de Enfermagem.

Considerando que várias equipes são envolvidas na assistência ao paciente, a

comunicação e as informações entre os profi ssionais de saúde sobre os pacientes

são fundamentais para garantir a continuidade do cuidado.

No entanto, a presença de erros, rasuras, letras ilegíveis, palavras generalizadas/

vagas e abreviaturas/siglas não padronizadas difi culta a leitura e a compreensão

das informações. As anotações devem ser descritivas sem interpretações ou

denúncias, ou seja, não se devem fazer comentários ou críticas negativas sobre

o trabalho de outro profi ssional nem infringir a ética.

Há que se destacar também que um aspecto importante da anotação é estar

ciente de que ela é o refl exo da prática de enfermagem e, desse modo, implica

considerações éticas.
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Veja, a seguir, exemplos de registro de enfermagem:

Exemplo 1: 8:00h: paciente consciente, orientado no tempo e espaço, corado,

hidratado, pele íntegra, deambula (caminha) com ajuda, aceitou parcialmente

o desjejum, refere ter dormido bem e se mostra bem-humorado. Diurese 

espontânea. Fezes ausentes (nome do profi ssional).

Exemplo 2: 8:30h: paciente consciente, orientado no tempo e espaço, calmo,

corado, deambula sem auxílio da enfermagem, apresenta discreto E D E M A E M 

MMII . Retirado acesso venoso em MSD . Aceitou totalmente o desjejum, refere 

ter evacuado à noite e ter dormido bem (nome do profi ssional).

Atividade 2
Atende ao Objetivo Específi co 2 e às Competências 2 e 3 .

Nesta atividade, você terá que elaborar uma anotação de enfermagem baseando-se

no que aprendeu neste tema. Faça sua anotação usando as informações contidas

na situação a seguir:

Renata Leite deu entrada no Hospital “Cura Rápida” às 10h da manhã. Ela se

queixava de tonturas e náuseas, estava pálida e com difi culdades de locomoção

por fraqueza. A paciente foi colocada em observação na enfermaria, pela 

enfermeira Lívia Silveira, para acompanhamento do seu estado de saúde, após

ter sido medicada.

Às 12h, a técnica em enfermagem Cristina Mendes ofereceu uma refeição bem

leve à Renata, mas como ela ainda não se sentia muito bem, apesar de já não estar

com náuseas e se apresentar um pouco mais corada, ela não aceitou a refeição.

Renata fi cou em repouso, dormindo, até as 15h, quando outro técnico em 

enfermagem, Henrique Machado entrou na enfermaria para levar o lanche da

�
� anotações de enfermagem As 

istem em documentos legais, cons
podendo ser rasu rados. Em casonão p
rro deve-se usar “digo”, entre de er
ulas. “Rasuras caracterizam vírgu

alte rações de registros feitos”alte r
(CASTILHO & CAMPEDELLI, 
1989, p. 62; MAZZA et al., 2001, 
p. 142).

Fonte: www.sxc.hu  
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organismo. No caso, nos
membros inferiores.

ED E M A E M MMII 

Membro superior direito.
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tarde e averiguar como Renata estava reagindo à medicação. Já se sentindo bem

melhor, sem tonturas e náuseas após repouso e sob efeito da medicação, Renata

aceitou o lanche. Às 16h, Renata teve alta e pôde ir para casa.

Anotação de Enfermagem:

Hospital Cura Rápida

Paciente: __________________________________________________________

Horário: __________________________________________________________

Descrição do estado de saúde do paciente:

Nome do profi ssional de enfermagem:__________________________________

Horário: ___________________________________________________________

Descrição do estado de saúde do paciente:

Nome do profi ssional de enfermagem:__________________________________

Horário: ___________________________________________________________

Descrição do estado de saúde do paciente:

Nome do profi ssional de enfermagem:__________________________________

RESUMINDO...

• A institucionalização da enfermagem como profi ssão ocorreu em meados

do século XIX.

• No Brasil, a profi ssão de enfermagem surge em 1923, com a criação da

Escola de Enfermagem Anna Nery.

• Ao enfermeiro cabem as atividades de ensino, supervisão e administração;

para o pessoal auxiliar (técnico e auxiliar de enfermagem), as atividades

de assistência.

• As atividades executadas pelos membros da equipe estão previstas no

Código de Deontologia de Enfermagem.
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• Os profi ssionais da equipe de enfermagem devem desenvolver ações 

que proporcionem maior segurança e conforto ao indivíduo, à família

e comunidade. As ações são: acolhimento, construção de vínculos, 

negociação do cuidado e esclarecimento.

• A equipe de enfermagem é composta pelos seguintes profi ssionais:

enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira.

• A legislação que regulamenta o exercício profi ssional de enfermagem,

especialmente a Lei Federal no. 7.498/86 e o seu correspondente Decreto

no. 94.406/87, estabelece as atribuições dos diferentes níveis de formação 

dos componentes da equipe de enfermagem.

• A estrutura do serviço de enfermagem é rigidamente hierarquizada.

O enfermeiro ostenta a posição de supervisor. 

• O trabalho de enfermagem deve ser realizado em equipe e cada profi ssional 

deve ter habilidades e competências específi cas.

• O planejamento e a organização são ferramentas importantes para que

o trabalho em equipe seja efi ciente e efi caz.

• Tudo o que é realizado no serviço de enfermagem deve ser registrado.

Os registros da prática de enfermagem, caracterizados pelas anotações de 

enfermagem, têm a fi nalidade de comunicar e compartilhar informações

relativas ao paciente que está sendo cuidado.

• As anotações de enfermagem são todos os registros das informações do

paciente, que incluem as observações feitas sobre o seu estado de saúde,

prescrições de enfermagem e sua implantação, evolução de enfermagem

e outros cuidados, dentre eles a execução das prescrições médicas.

• Os registros de enfermagem são constituídos por dois tipos de ações:

evolução de enfermagem e anotação de enfermagem.

• Há diversos critérios que devem ser considerados na hora de realizar a

anotação de enfermagem. Fique atento a eles!

INFORMAÇÃO SOBRE O PRÓXIMO TEMA

No próximo tema, você irá aprender sobre a relação trabalho e saúde para

compreender melhor a situação dos profi ssionais de enfermagem.
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Tema 3

e-Tec Brasil
Enfermagem

Respostas das Atividades
Atividade 1

(b) Formação em nível superior, com curso de graduação.

(a) Formação profi ssionalizante de nível médio.

(c) Não há formação específi ca para esse profi ssional.

(d) Formação em cursos regulares ou supletivos de nível fundamental ou médio.

Atividade 2

Anotação de Enfermagem:

Hospital Cura Rápida

Paciente: Renata Leite

Horário: 10h

Descrição do estado de saúde do paciente: paciente consciente, orientado em

tempo e espaço, pálido, com náuseas e tonturas e se queixando de fraqueza.

Foi medicado.

Nome do profi ssional de enfermagem: Lívia Silveira

Horário: 12h

Descrição do estado de saúde do paciente: paciente consciente, orientado em

tempo e espaço, pele corada, sem náuseas e tonturas. Não aceitou a refeição.

Nome do profi ssional de enfermagem: Cristina Mendes

Horário: 15h

Descrição do estado de saúde do paciente: paciente consciente, orientado em

tempo e espaço, saído do repouso, pele corada, sem náuseas e tonturas. Aceitou

a refeição.

Nome do profi ssional de enfermagem: Henrique Machado
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Tema 3
O trabalho em 
Enfermagem
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