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Introdução
 O planejamento pode ser utilizado como instrumento do processo de gestão das organizações e como prática social. Sua função é 

fortalecer o desenvolvimento e sofisticação administrativa das organizações e dos sistemas, o que irá promover melhoras a qualidade e 
efetividade de trabalho . Planejar é uma atitude permanente da organização e do administrador (MEHRY, 1994).

Na área de saúde, o planejamento é o instrumento que permite melhorar o desempenho, otimizar a produção e elevar a eficácia e 
eficiência dos sistemas no desenvolvimento das funções de proteção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde.Planejar aumenta o nível 
de qualidade do trabalho, e como responsável da equipe de enfermagem e de acordo com Marquis e Huston (2007), o enfermeiro deve ser 
criativo, responder as necessidades de aprimoramento dos serviços a fim de garantir uma adequada seleção e manutenção de uma equipe de 
enfermagem coesa, pois o serviço com qualidade depende de uma boa formação da equipe.

Objetivo
 Elaborar instrumentos de caráter administrativo, que registrassem mensalmente as atividades desenvolvidas pela equipe de 

enfermagem de um Lar de Longa Permanência que abriga senhoras idosas.

Metodologia
 A metodologia utilizada será a de relato de experiência. O estudo foi realizado em um Lar de Longa Permanência situado em Londrina-

PR que abriga 52 senhoras idosas. O estudo foi realizado no último trimestre de 2007.

Este trabalho faz parte de um Projeto Integrado de Extensão e Pesquisa realizado por alunos do curso de graduação em enfermagem da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL). O projeto de Pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UEL.

Resultado
 Os instrumentos elaborados em forma de planilhas permitem registrar informações mensais sobre as atividades realizadas pela equipe 

de enfermagem referente ao número de procedimentos de enfermagem, o grau de dependência dos pacientes em relação aos cuidados de 
enfermagem, as atividades de educação continuada, o encaminhamento das senhoras a transporte externo, a participação dos membros da 
equipe de enfermagem em eventos, o atendimento a visitantes familiares e população em geral.Ter informações sobre as atividades 
desenvolvidas pela equipe de enfermagem permite ao enfermeiro identificar os resultados, pois se não houver resultados em algum momento 
houve falha em seu desenvolvimento. Na área de enfermagem a avaliação do processo de trabalho é essencial, deste o preparo de um simples 
curativo até a administração de grande instituição (MARQUIS E HUSTON, 2007.

Conclusão
 Os instrumentos desenvolvidos em forma de planilha são de fácil compreensão e permitem que a equipe de enfermagem apresente seus

resultados, bem como será um documento essencial para apresentar aos seus superiores as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores, 
considerando tratar-se de uma instituição Filantrópica.Portanto é um processo que depende fundamentalmente de conhecer intimamente a 
situação atual de um sistema e definir aquela a que se pretende

chegar.

Bibliografia
 1HADDAD, M. do C. L. Qualidade da assistência em enfermagem - O processo de avaliação em hospital publico. Ribeirão Preto, 2004. 

Tese ( livre-docência), Escola de Enfermagem Universidade Estadual de Londrina.

2-HADDAD, M. do C. L. et al. Os desafios de gerenciar um hospital universitario publico. In Almeida, M. A universidade possível: 
experiências de gestão universitária. São Paulo: Cultura, 2001. p. 173-189.

3-LEEVEY, S. e Loomba, N. P. Health Care Administration: A Managerial Perspective, Philadelphia, Leppincott, 1973.

4-MARQUIS, B. L.: HUSTON, C. J. Administração e liderança em enfermagem: teoria e aplicação. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas do 
Sul, 1999.



CONGRESSO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2.; ENCONTRO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS DA UNOPAR, 11., 2008, LONDRINA.
ANAIS... LONDRINA: UNOPAR, 2008. 1 CD-ROM. ISBN 978-85-87686-33-6.

Legenda
(4) Aluno Graduação Outra Instituição
(8) Docente Outra Instituição


