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RESUMO: Indicadores de assistência de enfermagem são ferramentas gerenciais para
garantir a qualidade do cuidado e também refletem os contextos da prática de enfermagem,
identificando as oportunidades de melhorias. O objetivo desse trabalho é apresentar o
processo atual de coleta e tabulação dos indicadores de assistência em enfermagem no
Hospital de Clínicas da UNICAMP. Trata-se de estudo descritivo e exploratório utilizando
uma planilha manual com os indicadores de cada área e, posteriormente, planilha eletrônica
(EXCEL) para tabulação. Os dados foram coletados diariamente pelos enfermeiros das
unidades assistenciais (Unidades de internação, Terapia intensiva e Unidade de emergência
referenciada) dos turnos de manhã, tarde e noite mensalmente no período de agosto de 2008 a
dezembro de 2009 e a seguir foram encaminhados ao Serviço de Educação Continuada
(SEEC). O enfermeiro do SEEC realizou a somatória dos eventos adversos e dos indicadores
de produção e os inseriu na planilha eletrônica gerando os gráficos de tendências com os
eventos adversos. No momento seguinte os gráficos foram encaminhados no formato de
Power Point para que os gerentes, juntamente com a equipe de enfermagem das unidades,
elaborassem projetos de melhorias. Todavia, os dados neste momento são apenas
quantitativos, necessitando ainda da qualificação dos eventos adversos. A experiência atual
mostra a necessidade da informatização desses dados como uma tendência de futuro e está em
fase de elaboração juntamente com o Serviço de Informática da Instituição para que a
disponibilização destes seja em tempo real, facilitando as medidas de intervenção nas áreas
assistenciais com alterações nos processos de trabalho.
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