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37. APLICABILIDADE DE UM INSTRUMENTO PARA CLASSIFICAÇÃO DE
PACIENTES NA ESPECILIDADE PEDIÁTRICA: PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS
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Financiamento: Bolsa de Iniciação Científica - FAMERP
Introdução: Classificação de pacientes pode ser definida como o agrupamento de pacientes
de acordo com algumas propriedades observáveis, inferidas ou caracterizadas. Dessa forma
o paciente é classificado de acordo com a quantidade de cuidado requerido da enfermagem,
conseqüentemente, baseado na sua complexidade da assistência. O instrumento de
classificação proposto por Perroca é baseado nas necessidades individualizadas dos
cuidados de enfermagem. A nova versão deste instrumento passou por um processo de
validação utilizando uma amostragem de 194 pacientes internados em Clínica Médica,
Clínica Cirúrgica, Unidades de Terapia Intensiva, em unidade de Doenças Infecto
Parasitárias e Ginecologia. Contudo, destes pacientes apenas nove eram provenientes de
Unidade Pediátrica. Objetivo: Este estudo tem como objetivos aplicar a nova versão de um
instrumento de classificação de pacientes na unidade de internação pediátrica e investigar a
percepção dos enfermeiros sobre a aplicabilidade do instrumento junto a esta população de
pacientes. Métodos/Procedimentos: Trata-se de um estudo descritivo transversal de
natureza quantitativa que será conduzido em um hospital de ensino público de capacidade
extra, localizado no interior do estado de São Paulo durante o ano de 2011. Os pacientes
serão classificados mediante uso de instrumento de classificação, proposto por Perroca, por
enfermeiros lotados nas unidades investigadas. Após as avaliações dos pacientes, será
entregue um questionário estruturado como escala likert aos participantes para obtenção de
sua percepção sobre a aplicabilidade do instrumento nesta especialidade. Resultados
Esperados: Incorporar um maior número de pacientes pediátricos para investigar se a nova
versão do instrumento é aplicável a esta população de pacientes e obter a percepção dos
enfermeiros sobre a aplicabilidade do instrumento na especialidade pediátrica.
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